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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att få kännedom om vilka säkerhetsrisker som skulle kunna 

uppkomma vid en övergång till nyttjande av mjukvara som en molntjänst. Fokus ligger på de 

säkerhetsrisker som kan uppstå för klienten och inte molnleverantören. Uppsatsen är en 

litteraturstudie där ett specifikt fall studeras, företaget PostNord. Datainsamlingen är uppdelad i 

två delar, den ena är en litteraturstudie gjord med hjälp av ENISAs kategorisering av risker och 

den andra är intervjuer hos PostNord. Alstret ur litteraturstudien visar risker som kan inträffa vid 

användning av molntjänster samt hur de kan hanteras. Detta kombinerat med empirin ur 

intervjuerna visar hur företaget PostNords arbetssätt kan användas för att hantera risker.  

Nyckelord: molntjänster, informationssäkerhet, risker, SaaS,  

 

  



 
 

 

Begreppslista 
Molntjänst: Definitionen från National institue of standards and technology, ett amerikanskt 

depardement lyder “Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network 

access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, 

applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal 

management effort or service provider interaction.” (NIST, 2013A). Vilket är en definition som 

vi är bekväma med att använda och när vi pratar om molntjänster kommer det alltså ha denna 

betydelse. Översättningen från cloud computing kommer ifrån Svenska Datatermgruppen där 

man ser ordet ”molntjänst” som en förkortning av ”molnbaserade datortjänster” (Svenska 

datatermgruppen, u.å) 

Klient: Det företag eller privatperson som utnyttjar en molntjänst. 

Molnleverantör: Den eller de som erbjuder molntjänsten. 

Infrastruktur: Inom IT-system sammanfattar infrastuktur de dataresurser som finns i ett system. 

Det kan vara inom lagring, databehandling, nätverkskapacitet eller andra viktiga resurser (Kurtz 

& Vines 2010) . Infrastruktur kan också syfta på hur systems arkitektur ser ut och hur de är 

uppbyggda men i det här arbetet kommer dataresurser vara betydelsen. 

IaaS: Infrastruktur som en molntjänst (Cloud infrastructure as a Service). Man avlastar 

dataresurser till molnet. Exempelvis, så kan man istället för att man behöver spara data lokalt och 

ha en nätverksförbindelse genom hela systemet kan man spara allting på molnet och komma åt 

det därifrån. 

SaaS: Mjukvara som en molntjänst(Cloud Software as a Service). Molntjänster används för att 

byta ut delsystem eller hela IT-system mot vad som tidigare varit egna system. Exempel på hur 

det används är Salesforce (u.å.) där möjligeten att flytta hela verksamheten till molnet finns.  

PaaS: Utvecklingsplattform som en molntjänst (Cloud Platform as a Service). Klienten får 

tillgång till en utvecklingsmiljö och skapar sina egna applikationer men får ändå verktyg från 

molnleverantören. PaaS ligger emellan SaaS och IaaS när det kommer till hur stor plats 

molntjänsten kommer ta upp. 



 
 

Personuppgifter: Som definierat i SFS (1998:204)  “All slags information som direkt eller 

indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.” 

Personuppgiftsansvarig: Som definierat i SFS (1998:204) “ Den som ensam eller tillsammans 

med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter” 

Tredje land: Som definierat i SFS (1998:204) “En stat som inte ingår i Europeiska unionen eller 

är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.” 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
Mjukvara som en molntjänst (SaaS) ger möjligheten för företag att inte behöva bygga, driftsätta 

och underhålla egna system. Istället sker detta  hos en utomstående aktör som levererar 

molntjänsten. Enligt Trigueros-Preciado, S., Pérez-González, D., & Solana-González, P (2013)  

ger det dessutom möjligheten för företag att fokusera på deras kärnverksamhet istället för IT-

lösningar. Men som Aleem & Sprott (2013), i deras studie där man undersökt IT- professionella, 

visar på är den största oron kring molntjänster att det inte är säkert. De undersökte 200 personer 

och såg att 93,4 % av dem svarande ansåg att säkerhetsproblem var det viktigaste som måste 

hanteras ifall man planerar att använda molntjänster. Dessutom visar de att den mest intressanta 

molntjänstlösningen för dessa personer var SaaS. 

De studier som finns angående säkerhetsproblem vid användningen av molntjänster fokuserar 

ofta på molnleverantören och inte klienten som ska använda tjänsten. Ett exempel på det här är 

Hashizume, K., Rosado, D. G., Fernández-Medina, E., & Fernandez, E. B (2013) som gjort en 

litteraturstudie som undersöker hur molnleverantören kan hantera risker som finns med den 

teknik som molntjänsterna använder. 

Det här arbetet blir en studie som vill belysa vilka risker som finns för klienten ifall den skulle 

använda sig utav SaaS. Dessutom undersöker den hur en klient kan anpassa sig till de risker som 

uppstår och ifall det är möjligt att hantera de risker som finns.  

1.2 Frågeställning/problem 
Vilka risker uppkommer när ett företag ska byta ut system eller delsystem till SaaS? 

Hur kan riskerna hanteras? 

1.3 Analys av frågeställning 
Att frågorna ställer klienten och inte leverantören av molntjänster i fokus är ett medvetet val som 

gjorts. Eftersom målet med rapporten är att undersöka riskerna med molntjänster utifrån ett 

företag som vill använda molntjänster perspektiv, finns det inget behov av att redovisa vilka 

risker som finns för molnleverantörer eller hur leverantören ska hantera risker. 

Till sist är frågeställningen riktad till SaaS och inte andra sorts molntjänstlösningar. Det betyder 

fortfarande att molntjänster som infrastruktur (IaaS) eller utvecklingsplattform (PaaS) kommer 

behandlas i arbetet eftersom SaaS är en vidareutveckling av både IaaS och PaaS men SaaS är i 

fokus. 
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1.4 Avgränsning 
Studien kommer att fokusera på säkerhetsaspekter såsom riskerna kring att implementera 

molntjänster. Studier kring vad molntjänster är existerar redan och kommer därför inte att 

beskrivas i någon större grad. Ekonomiska aspekter som finns inom molntjänster kommer inte att 

behandlas utförligt. Att det ekonomiska perspektivet är viktigt när man undersöker 

säkerhetsaspekter är inget som ignoreras men de kommer inte ligga i fokus. Rapporten kommer 

även att utgå från hur ett företag arbetar med risker, valet av det är för att kunna använda ett 

specifikt fall i analysen av vår litteraturstudie. 

Vidare har molntjänster tre olika distributionsmodeller som redovisas senare i teori avsnittet. En 

avgränsning har gjorts att inte skilja på dessa distributionsmodeller utan endast utgå från att 

molntjänstsystemet kommer finnas utanför företagets gränser. Orsaken till det är att molntjänster 

utanför systemet ofta är den typ av molntjänst som diskuteras. Att driftsätta en egen molntjänst 

som används av egna system liknar i praktiken mer ett eget  system än användningen av en tjänst 

utifrån. 

1.5 Intressenter 
Uppdragsgivaren för denna studie är företaget PostNord. De blir därför den främsta intressenten 

och dessutom fallet som specifikt studeras. Trots att studien kommer vara en litteraturstudie som 

analyserar utifrån PostNord ser vi ändå att många av riskerna är allmänna och därför kommer 

företag som är osäkra på säkerheten kring molntjänster också kunna ta del av studien. Dessutom 

går analysen att ses som mer generell och perspektivet som vi presenterar är möjligt för andra 

företag att använda sig av. Intressenter för denna studie är: 

- Företag som ska byta ut delar eller hela deras system till SaaS  

Kunskapen som framkallas ur denna studie kan även hjälpa övriga användare att få en bättre 

insikt på molntjänsters säkerhetsaspekter. 

1.5.1 PostNord 
PostNord AB bildades genom en sammanslagning av Post Danmark A/S och Posten AB år 2009 

och ägs därför 40% av den danska staten och 60% av den svenska staten. PostNord erbjuder 

kommunikations- och logistiklösningar till, från samt inom Norden. PostNord bedrivs inom tre 

stycken områden, mail, Logistics och Strålfors.(PostNord 2013) 

Uppdragsgivaren för denna rapport är PostNord Logistics och studien undersöker risker kring en 

potentiell implementering av molntjänster i det nuvarande logistik-systemet. 

1.6 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur företag kan hantera de risker som uppstår ifall man skulle 

använda sig av SaaS.  
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2. Teori 

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Molntjänster 

Tekniken bakom molntjänster har funnits sedan 60-talet med “time-sharing”. Flera datorer kunde 

inom time-sharing modellen utföra beräkningar tillsammans och på det sättet kunde en 

användare hantera en dator fast man fick kraften av flera. Trots att liknande teknik funnits ses 

molntjänster som ett nyare fenomen. Orsaken till det är att det finns ett antal krav som ställs för 

att en tjänst ska ses som att den är tillgänglig via molnet.(Krutz, Vines, 2010)  

Det finns dock flera definitioner som beskriver molntjänster men en inledande beskrivning från 

Sommer. T, Nobile. T, Rozanski. P, (2012 s. 16) är : “cloud computing refers to end-users 

connecting with applications running on sets of shared servers, often hosted and virtualized, 

instead of a traditional dedicated server.” 

På senare tid har en definition från National Institute of standards and techonology (NIST) börjat 

citeras i artiklar om molntjänster. NIST är en del av det amerikanska handelsdepartementet. De 

har som mål att främja amerikansk innovation och konkurrens genom att utveckla vetenskap, 

standarder och teknologi (NIST, 2013 B). 

I NIST publikation 800-145 definierar de molntjänster (NIST, 2011). De ger tjänsten fem 

karaktäriserande attribut som krävs för att den ska ses som en molntjänst: 

1. Kunden ska själv kunna komma åt tjänsten utan att behöva komma i kontakt med 

leverantören av molntjänster. 

2. Tjänsten ska finnas tillgänglig på flera olika plattformar (Till exempel bärbara 

datorer, mobiler, surfplattor). För att detta ska uppnås ska den främja standard 

mekanismer istället för specifika lösningar åt olika plattformar. 

3. Sammanslagning av datorresurser som gör att mängden resurser som används 

alltid anpassas till vad kunden behöver. Var resurserna finns geografiskt har ingen 

betydelse utan kunder ska kunna koppla upp sig mot virtuella resurser. Den 

virtuella tekniken beskrivs senare i detta arbete. 

4. Resurserna som kunderna tar del av ska vara elastiskt tillgängliga och för kunden 

ska det ses som att det inte finns någon begränsning på kapaciteten på 

molntjänsten. 

5. Molntjänsten ska vara en mätbar tjänst. Kunden ska enbart betala för de resurser 

hen utnyttjar. Om kunden exempelvis lagrar 500 GB data på molntjänsten ska hen 

endast betala för 500 GB. Om kunden mot förmodan tar bort 300 GB av data från 

molntjänsten ska kunden enbart betala för de 200 GB av lagring som används. 
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Med dessa fem karaktäriseringar kan, enligt NIST (2011), molntjänster erbjudas i tre olika 

tjänstemodeller. Tjänstemodellerna har tagits upp i begreppslistan i det här arbetet och är SaaS, 

PaaS och IaaS (SPI). 

Dessutom kan molntjänster distribueras publikt, för en grupp medlemmar eller privat. En publik 

molntjänst är tillgänglig för alla. En molntjänst riktad till en grupp medlemmar finns ofta för att 

uppfylla ett specifikt syfte för dessa medlemmar och en privat molntjänst är riktad till en 

organisation och kan finnas utanför eller inuti organisationen.(NIST, 2011)  

2.1.2 Teknik bakom molntjänster 

Tekniken som möjliggör molntjänster är virtualisering. Det gör att en dator kan köra flera 

operativsystem, det kan liknas vid att man skapar flera virtuella datorer från en fysisk dator. 

Dessa virtuella instansieringar av datorer kan då ha sina egna uppkopplingar och konfigureringar 

mot specifika kunder. De kan dessutom ta resurser från andra fysiska datorer som tillsammans 

bildar en “resurs pool”. Det här skapar scenarion för kunder som att de kan vara uppkopplade 

mot olika virtuella maskiner fast deras data sparas på samma hårddisk (Tsai, Siebenhaar, Miede, 

Huang & Steinmetz, 2012) 

2.1.3 Informationssäkerhet 
Olika sätt information behöver skyddas på kan kategoriseras enligt CIA triaden. Anledningen till 

att den kallas CIA är för att det är tre kategorier av informationen som ska skyddas. 

Konfidentiellt (confidentiality), riktigt (integrity) och tillgängligt (accessability) (Kurtz, Vines 

2010 s.64). 

Konfidentiellt: Det finns risker för att informationen visas för personer som är obehöriga att se 

den.  

Riktigt: Risker för att informationen inte är vad den ska vara. Exempelvis om ett meddelande 

som skickas är annorlunda än det meddelande som tas emot. 

Tillgängligt: Risker att auktoriserade personer som är i behov av informationen inte får tillgång 

till den.  

Denna triad innefattar informationssäkerhet allmänt och är inte specifik för molntjänster. Detta 

beskriver även Edvardsson, T., Frydlinger, D. (2013) i boken “Molntjänster: Juridik, affär och 

säkerhet”.  De menar att informationssäkerhet för andra IT-tjänster än molntjänster ändå liknar 

varandra till en del. Orsakerna till att man vill skydda informationen blir således ekvivalenta men 

somliga tillvägagångssätt skiljer sig åt. Informationssäkerhet kan då ses som en process där man 

vill uppnå konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet för informationen inom verksamheten. 
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2.1.4 Risker: hot, sårbarheter och incidenter 
Tidigare har det nämnts vilken kategorisering av risker som finns inom informationssäkerhet. 

Men vad är risker?  

För att besvara frågan behöver flera andra begrepp inom informationssäkerhet redovisas. I ett IT-

system har systemet specifika mål som måste uppnås. IT-systemet skapar, genom att uppnå 

målen, ett värde för de som använder systemet. Det blir därför en tillgång. Systemet har sedan 

sårbarheter som ifall sårbarheten utnyttjas kommer systemets mål inte kunna uppnås. Sårbarheter 

kan vara svagheter eller brister i systemet. De kan sedan utnyttjas av hot (Kalloniatis, C., 

Mouratidis, H., & Islam, S. 2013) .  

Hot i systemet är sådant som ifall de realiseras kan skada systemet eller skapa förluster i 

informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Hot behöver inte vara menade att 

vara skadliga utan kan vara misstag från genuina användare. För att göra det mer klart kommer 

ett exempel med användarens lösenord redovisas. Hot är på nivån att det kan realiseras men 

behöver inte ha gjort det. Ett realiserat hot däremot kallas för en incident (Hashizume, K., 

Rosado, D. G., Fernández-Medina, E., & Fernandez, E. B. 2013) 

Risken för att konfidentiell information kommer visas för de utan tillgång pågrund av att någon 

kommer åt lösenordet hos en auktoriserad användare finns. En sårbarhet kan vara att användare 

har för enkla lösenord. Hotet mot systemet är att lösenorden kan bli påkommet via en extern 

attack (Kurtz, Vines 2010).  

Risker kan därför ses som något där tillgångar, sårbarheter och hot möts. En risk är 

sannolikheten för att ett hot skulle bli en incident och en bedömning av vilka konsekvenser det 

skulle ha för tillgångarna (MSB, 2011).  

2.1.5 ENISA: Kategorisering av risker 
Definitionen av risker blir för bred att arbeta med i samband med molntjänster. Som utbyggnad 

på CIA-triaden används därför Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA) som 

gjort en riskbedömning (ENISA, 2009)  som ett ramverk för att kategorisera risker. ENISA 

klassificerar riskerna i tre kategorier:  

● Organisatoriska risker och policys  

● Tekniska 

● Legala 

I dessa kategorier presenteras 24 olika risker med teknologin till molntjänster som finns för 

klient och molnleverantör. Alla risker äventyrar informationens konfidentialitet, riktighet eller 

tillgänglighet direkt eller indirekt. Med indirekt betyder det att risken kan vara att man bryter mot 

en lag. Man bryter mot lagen för att man på något sätt riskerar informationens konfidentialitet, 

riktighet eller tillgänglighet. Direkt innebär att en risk som att molntjänstleverantören stänger ned 

är direkt kopplad till informationens tillgänglighet. 
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Deras riskbedömning är gjord 2009 och riskerna är främst angående molntjänster i allmänhet. 

Alltså är dessa risker inte specifika för vilken molntjänstemodell som används, för 

molnleverantören eller klienten som använder molntjänsten. ENISA (2009) ser själva att deras 

studie inte ska ersätta andra riskanalyser utan endast fungera som ett komplement för dessa 

anledningar. Deras kategorisering av risker kommer därför användas som ramverk för litteratur 

studien. 

2.1.5.1 Organisatoriska risker och policys 

Riskerna under den här kategorin kan vara inom ämnesområde som compliance där man riskerar 

att förlora certifieringar ifall hotet realiseras eller att organisationen tappar kontroll över sina 

system. De ställer alltså organisationen i fokus och de potentiella negativa konsekvenserna för 

organisationen är riskerna (ENISA, 2009). 

2.1.5.2 Tekniska risker 

De risker som är kopplade specifikt till IT. Det kan vara att molnleverantören inte har möjlighet 

att erbjuda tillräckligt med dataresurser som krävs eller att man har för dåliga lösenord som kan 

utnyttjas.(ENISA 2009) 

2.1.5.3 Legala risker 

Inom denna ram tas frågor kring säkerhetsrisker utifrån den legala synvinkeln upp. Vid en 

övergång till användning av molntjänster beskriver Edvardsson och Frydlinger (2013)  att man 

bör ställa frågor som berör ämnen som exempelvis integritetsskydd, personuppgiftsbehandling, 

lagval etc. 

2.1.6 Riskanalys 
En riskanalys beskrivs av MSB (Informationssäkerhet, 2011) som en metod som innebär att man 

identifierar risker som kan uppstå samt orsaker till de. Man ser även vad dessa eventuella risker 

kan åsamka för skada. I samband med detta föreslår man även åtgärder för hur man ska hantera 

riskerna. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en samling svenska myndigheter vars 

syfte är att: ” primärt att underlätta arbetet med informationssäkerhet inom offentlig sektor, men 

även andra typer av verksamheter har nytta av det stöd som erbjuds.” De erbjuder metodstöd för 

att arbeta med informationssäkerhet och ett av dessa metodstöden är riskanalys (MSB, u.å.) 

En sådan här typ av process bör göras vid tänkandet av en eventuell övergång till nyttjande av 

molntjänster. 

Processen går ut på att man inom teamet identifierar eventuella hot som finns mot objektet man 

valt. Man ställer sig frågor som exempelvis, vilka hot finns och vad kan inträffa? 

När det är gjort avgör man sedan vilka konsekvenser som kan uppstå om de eventuella hoten 

sker, samt vad sannolikheten för det är. Detta kan man göra med hjälp av en matris se Figur 1. 

Exempel på en Ifylld matris (MSB, www.informationssäkerhet.se, 2011). I matrisen kan man 
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enkelt se hur ofta hoten skulle kunna ske samt hur stor inverkan konsekvenserna skulle ha på 

företaget. Hot som ligger högst upp till höger i matrisen är de hot som sker mer än en gång per år 

och har en allvarlig konsekvens för företaget. 

 

Figur 1. Exempel på en Ifylld matris (MSB, www.informationssäkerhet.se, 2011) 

Den horisontella linjen benämns enligt MSB (2011) för sannolikhet där man enligt fyra stycken 

rutor anger hur stor sannolikhet det skulle vara för hoten att inträffa. Skalorna är enligt MSB 

(2011): 

● Mycket sällan - En gång på 100 år 

● Sällan - En gång på 10 år 

● Regelbundet - Årligen 

● Ofta - Mer än en gång per år 

 

Den vertikala linjen benämns av MSB (2011) för konsekvens och visar graden av skada mot 

företaget om ett hot skulle inträffa. Det finns fyra stycken grader av konsekvens och är enligt 

MSB (2011): 

● Försumbar skada 

● Måttlig skada 

● Betydande skada 

● Allvarlig skada 

När matrisen är klar och hoten har blivit rangordnade efter konsekvens och sannolikhet är de nu 

identifierade risker. Teamet tar sedan fram åtgärdsförslag för att motverka risker. 
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Åtgärdsförslagen tas fram på så sätt att man går igenom riskerna som finns och sedan tar fram en 

plan på hur de kan hanteras. Efter åtgärdsförslagen tagits fram för varje risk finns det två sätt att 

hantera risken på. Det första alternativet är att man för tillfället inte gör något åt risken men 

väntar till senare steg. Det andra alternativet är att man vidtar åtgärder direkt. Det senare 

alternativet är exempelvis bra om hoten är stora och leder till stora konsekvenser som man kan se 

på matrisen. 
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3. Metod 

3.1 Forskningsansats 
Ansatsen till arbetet kommer vara en litteraturstudie som är baserad på en studie gjord av ENISA 

(2009) där de kategoriserade risker som finns vid användandet av molntjänster. Vidare är 

uppsatsen kombinerad med ett fall som studerats där resultatet av litteraturstudien jämförs med 

fallets nuvarande arbetssätt. Fallet som studerats för denna uppsats är företaget PostNord och 

deras nuvarande arbetssätt med informationssäkerhet inom deras logistiksystem. PostNord är ett 

företag som erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från samt inom Norden. 

Anledningen till att ENISAs studie används i denna uppsats är för att de tar upp risker som rör 

alla molntjänstmodeller oberoende på hur företag jobbar. Detta skapar följaktligen en bra 

ståndpunkt för oss då vi studerar ett specifikt fall som i sin tur vill använda en specifik 

molntjänstmodell. Således kan vi kategorisera de risker vi anser är relevanta för det specifika 

fallet som studeras, för att på så sätt se hur de kategoriserade riskerna som finns vid användandet 

av en specifik molntjänst kan hanteras.  

3.2 Underlag till studien 
Studien är en litteraturstudie som utgår från ENISA (2009) för att samla in risker för klienter vid 

implementeringen av molntjänster.  

För att samla in kunskap om informationssäkerhet och molntjänster har litteraturen 

“Molntjänster : juridik, affär och säkerhet” skriven av Tobias Edvardsson & David Frydlinger 

(2013) och “Cloud security: A comprehensive guide to secure cloud comptuing” skriven av 

Krutz & Vines (2010) använts som litteratur . Den förstnämnda litteraturen är skriven av en 

advokat och en chefsjurist/IT-entrepenör där de redogör för de säkerhetsrisker som förekommer 

vid användning av molntjänster kombinerat med de juridiska aspekterna. Boken faller in på vårt 

ämnesområde och är även publicerad år 2013. Med tanke på att lagar ständigt ändras samt att nya 

tekniska risker uppstår i och med utvecklingen känns därför denna bok som är publicerad detta år 

väldigt aktuell att använda. 

Den senare boken är också relevant att använda då den inte tar upp molntjänster i största 

allmänhet utan beskriver i synnerhet de säkerhetsrisker som finns vid molntjänster. Böckerna 

används inte som källor i datainsamlingen men Kurtz et al. (2010) används i teori-avsnittet för att 

beskriva den grundläggande synen på informationssäkerhet. Edvardsson et al. (2013) har använts 

främst inför datainsamlingen samt för att hitta andra relevanta källor utöver sökningen. Dessa 

källor har varit personuppgiftslagen, EU-direktiv och ett exempel från datainspektionen där 

Salems kommuns användning av molntjänster analyseras. Behovet av dessa källor har kommit 

upp i samband med att anpassa molntjänsternas risker till företaget PostNords arbetssätt och 

situation.  
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3.3 Ramverk för litteraturstudien 
Som kategorisering för datainsamlingen i den här studien har ENISA (2009) valts. Europeiska 

byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA) är en europeisk byrå vars syfte är att hjälpa den 

europeiska kommissionen, dess medlemsländer och deras näringsliv med frågor inom nätverk- 

och informationssäkerhet (ENISA, U.Å) . De har i sitt riskprogram tagit fram en lista över 

säkerhetsrisker som finns med molntjänst teknologi (ENISA, 2009). Resultatet från 

litteraturstudien i arbetet utgår ifrån det här ramverket och grupperas de risker som hittas utifrån 

ENISAs kategorier och sedan kommer de andra risker som hittas också redovisas och 

kategoriseras på liknande sätt och utifrån det redan använda perspektivet.  

Anledningen till att ENISA (2009) används är för att deras ”Cloud Computing Security Risk 

Assessment” är gjord för europeiska företag och behandlar molntjänster. Vilket gör att den blir 

relevant för arbetet. Deras riskbedömning är dock inte komplett och den täcker inte alla de risker 

som det här arbetet hanterar. Det är för att som ENISA (2009) säger: 

” The risk analysis in this paper applies to cloud technology. It does not apply to any specific 

cloud computing offering or company. This paper is not meant to replace a project-specific  

organisational risk assessment.“ 

 

Litteraturstudien i det här arbetet kommer därför att utgå ifrån ENISAs studie från 2009 för att i 

litteraturen hitta nya kategorier av risker och dessutom utveckla de risker ENISA tagit fram för 

en specifik situation där klienten använder sig av molntjänster. Det gör studien eftersom ENSIA 

inte  anpassat riskerna till en specifik molntjänstmodell eller leverantör och är kopplad till risker 

med teknologin i molntjänster. Exempelvis har ENISA med risker angående licenser vilka främst 

är kopplade till att använda en utvecklingsplattform som en molntjänst (PaaS) och vem som äger 

det som skapas i PaaS-verktygen, detta blir inte relevant i SaaS. Där det här arbetet kommer att 

fokusera på implementeringen av SaaS hos företag. Dessutom är litteraturstudien riktad främst åt 

artiklar från 2012 och 2013 vilken kompletterar ramverket som studien utgår från 2009. 

 

ENISA (2009) har som tidigare beskrivet tagit fram 24 risker som är specifika för molntjänster 

men av dessa 24 är det flera risker som är specifika för leverantören och är samma risk för 

klienten. Eftersom klienten är i fokus kommer därför inte litteraturstudien utgå ifrån alla risker 

utan de som är relevanta och unika för en klient som skulle använda sig av SaaS. Detta gjordes 

genom att alla risker granskades för att se vilka som berörde klienten eller leverantören. Det var 

risker som fick samma konsekvenser för klienten men behövdes hanteras annorlunda för 

leverantören. Dessa var de som generaliserade till de riskerna vi använt. Dessa kommer 

redovisas i resultat delen av arbetet och litteraturstudien som gjorts syftar till att ge ett utvidgat 

perspektiv på dessa risker samt se vilka fler risker som finns och i samband med undersökningen 

hos PostNord kunna visa hur riskerna kan hanteras.  
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3.3.1 Sökning av vetenskapliga artiklar 
Syftet med litteraturstudien var att ta reda på vilka risker som kan uppstå vid en eventuell 

implementation av SaaS sett ur en klients perspektiv. För att kunna använda så accepterad data 

som möjligt i arbetet har litteratursökningen bara använt sig av granskade tidsskriftsartiklar som 

blivit publicerade. Det här betyder att alla artiklar som valts i arbetet har blivit granskade på det 

sätt som Oates (2006) beskriver som ”Peer review” vilket ökar trovärdigheten av dessa. Däremot 

skiljs det inte på artiklar som är riktade mot forskare eller mot yrkesarbetare. Vilket Oates (2006) 

beskriver som något som bör undvikas eftersom dessa artiklar inte behöver vara tillräckligt 

transparanta för att använda inom forskning. Men pågrund av att syftet i det här arbetet är att 

undersöka risker med molntjänster i samband med ett företag blir det relevant att använda 

artiklar som är riktade mot yrket. Därför utesluts inga specifika publikationer som riktar sig 

främst åt yrkesvärlden. Istället kommer artiklars slutsatser inte användas ifall dessa baseras på 

vad som är underbyggda argument och ifall dessa slutsatser motsäger vad resten av resultaten 

från litteraturstudien kommit fram till.  

I litteraturstudierna har vi använt oss av tre stycken söktjänster, Scopus, LISTA och Summon. 

För att komma fram till de sökfraser som använts började sökningar kring ”Cloud computing” 

och ”security” men som det redovisas för i figur 4 gav detta hundratals träffar eller ännu fler. 

Dessutom blev sökfraserna ”cloud computing” och ”security vulnerabilities” inte tillräckligt 

relevanta för syftet med litteraturstudien. Anledningen är att många av artiklarna diskuterade 

säkerheten hos IaaS eller risker för leverantören av molntjänster. Således specificerades sökorden 

med just molntjänsten SaaS.  

Den första söktjänsten som användes var LISTA ( Library, Information Science & Technology 

Abstracts). Det är en databas just för data och informatik (Örebro Universitet, 2012A). Som det 

redovisas i Figur 4 så gav "cloud computing" och "security vulnerabilities" hundratals träffar. 

För att få artiklar som behandlade vår molntjänstmodell lades sökfrasen "SaaS" till och det gav 

totalt 28 stycken träffar och 25 artiklar.  Det är ett mindre utbud än vad Summon gav vilket man 

kan avläsa på  Figur 2 - Sökträffar. Anledningen till det misstänker vi är att molntjänster är ett 

tämligen nytt ämnesområde tillskillnad på andra systemlösningar. Artiklar som valdes bort 

behandlade inte klientens risker vid implementation av molntjänster. De få artiklar som ansågs 

vara relevanta gick inte att hämta i fulltext och kunde därför inte undersökas. 

Den andra söktjänsten som användes var Scopus som är en artikel och citeringsdatabas inriktad 

mot bl.a. teknik (Örebro Universitet, 2012B). Som man ser på Figur 2 - Sökträffar så gav Scopus 

tusentals fler sökträffar än LISTA med sökordet "cloud computing". Sökresultatet var brett och 

gav inga artiklar som var utav relevans för vår litteraturstudie, utan det var artiklar som 

behandlade molntjänster allmänt och inga säkerhetsaspekter var inkluderat. Av den orsaken 

valde vi att lägga till sökordet "security vulnerabilities". Detta gav 18 stycken totala träffar och 6 

stycken artiklar. Dock kunde inte detta sökresultat användas då artiklarna behandlade risker för 

leverantören och ingen konkret molntjänstmodell snarare än risker för klienten för en specifik 
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molntjänstmodell. Därför lades sökordet "SaaS" till. Detta sökresultatet gav totalt 1 träff  och 0 

artiklar och kunde därför inte granskas för som tidigare beskrivet gick endast artiklar igenom. 

Den sista söktjänsten som användes för denna litteraturstudie var Summon vilket är en allmän 

söktjänst och innehåller ett stort urval databaser (Örebro Universitet, 2013). Som man kan avläsa 

ur Figur 4 så gav sökordet "cloud computing" tusentals träffar. Likväl vid tidigare söktjänster så 

lades sökordet “Security vulnerabilities” till för att få mer specifika resultat som var av relevans 

till litteraturstudien. Detta sökord gav totalt 748 träffar och 91 stycken tidsskriftsartiklar. Detta 

sökord gav likvärdiga resultat som vid tidigare söktjänster. Artiklarna behandlade inte 

molntjänstmodellen SaaS och inte säkerhetsrisker för klienten. Av den anledningen lades 

sökordet "SaaS" till vilket resulterade i totalt 233 stycken träffar varav 19 stycken av dessa enligt 

söktjänsten var vetenskapligt granskade. Dessa 19 var av relevans för denna litteraturstudie. 

Artiklarna behandlade molntjänstmodellen SaaS såväl som säkerhetsrisker för klienten. Dessa 19 

genomgick en granskning av författarna till den här studien för att garantera att de genomgått en 

"peer-review" som kommer att beskrivas senare. Denna granskning gjordes för att se vilka av 

dessa 19 som är till nytta för denna litteraturstudie. De artiklar som valdes presenteras senare 

under denna rubrik. 

Relevansen av de 19 artiklarna undersöktes sedan genom läsning av abstract och vid behov även 

slutsatserna i artiklarna vilket är Oates (2006) rekommenderade sätt att snabbt läsa igenom en 

artikel och få förståelse för den. Det som letades efter i artiklarna var undersökningar där 

klienters implementering av molntjänster var det som undersöktes. Detta kan ha exempelvis 

gjorts genom kvantitativa studier där enkäter om företags åsikter angående risker i molnet gjorts 

eller  fallstudier där man ska implementera molntjänster. Men det viktiga frågorna som skulle 

besvaras när artiklarna valdes ut var. 

Är artikeln inom ämnesområdet molntjänster och informationsäkerhet? 

Behandlar artikeln risker vid användning av molntjänster? 

Är dessa risker relevanta för klienten eller leverantören av molntjänster? 

Besvarades dessa frågor genom ja, ja och att riskerna är relevanta för klienten valdes artikeln att 

tas med. De främst orskaerna till att artiklar valdes bort i sökningen var att artiklarna fokuserade 

på risker samt lösningar till de riskerna för leverantören av molntjänster. 
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Sökmotor Sökord Totala 
träffar 

Tidsskriftsartiklar 

Summon "Cloud Computing" 107 900  14 766  

Summon "Cloud computing" "security vulnerabilities" 748 91 

Summon "Cloud computing" "security vulnerabilities" SaaS 233 30 

Sökmotor Sökord Totala 
träffar 

Article (computer science) 

Scopus "Cloud Computing" 15 551 2402 

Scopus "Cloud computing" "security vulnerabilities" 18 6 

Scopus "Cloud computing" "security vulnerabilities" SaaS 1 0 

Sökmotor Sökord Totala 
träffar 

Article 

LISTA "Cloud computing" 698 565 

LISTA "Cloud computing" "security vulnerabilities" 1 1 

LISTA "Cloud computing" "security vulnerabilities" SaaS 28  25 
Figur 2 - Sökträffar 

Sammanlagt har vi hittat 4 relevanta artiklar vilka är: 

 Sommer, Nobile, & Rozanski (2012) 

● Subashini, S & Kavitha, V (2011) 

● Subbiah et al. (2013) 

● Hsin-Yi Tsai e al. (2012) 

 

Litteraturstudien utvidgas genom en ytterligare artikelsökning som gjordes 2013-12-28 på 

databasen Summon. Anledningen till att Summon användes igen är för att den vid första 

söktillfället gav flest relevanta träffar och vi använde endast vetenskapligt granskade artiklar från 

Summon. För att då få konsistens i arbetet användes samma databas igen.  

Anledningen till en till sökning var att 4 av 19 artiklar från den första sökningen var relevanta 

vilket gjorde att vi ifrågasatte ifall det behövdes nya sökord. Valet av sökfrasen ”Security 

vulnerabilities” kan i det här stadiet ifrågasättas eftersom det talas väldigt mycket om risker. 

Vilket är anledningen till att den senare sökfrasen istället används ”security risks”. Dessutom var 

4 av 19 artiklar relevanta då många av resultaten fokuserade på leverantören och inte klienten. 

Därför valdes det även att ”Implementation” skulle läggas till som sökord.  

I sökningen användes frasen “Cloud computing” “Security risks” + SaaS + Implementation. 

Vilket gav 35 träffar. Dessa har undersökts utifrån samma riktlinjer som i första delen av 

litteraturstudien.. Från sökningen har 10 artiklar tagits med. Anledningarna till att de andra valts 

bort är som följer: 
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● Molntjänster vars syfte är att öka säkerheten i organisationen. SaaS är även en 

förkortning av ”Security as a Service” och inte bara ”Software as a service”. Det kan vara 

orsaken till den sortens träffar. 

● Artiklar vars syfte är arkitekturen i systemen som erbjuder molntjänster. 

● Syftet är igen fokus på arkitektur i system hos leverantören av molntjänster. Men vikt 

läggs vid programmeringslösningar. 

● Implementering av molntjänster i startups, där det inte från början finns IT-system. 

● Artiklar som ser till fördelarna med molntjänster och identifierar vilka sorts tjänster som 

erbjuds. 

● Artiklar där de ekonomiska frågor är i fokus 

● Artiklar där leverantören och inte klientens säkerhetsfrågor behandlas.  

 

Artiklarna som tagits fram redovisas nedan: 

 

 Hashizume, Rosado , Fernández-Medin & Fernandez (2013) 

 Zissis & Lekkas (2012) 

 Sommer, Nobile, & Rozanski (2012) 

 Dutta, Peng & Choudhary. (2013) 

 Venters & Whitley (2012) 

 Badamas (2012) 

 Trigueros-Preciado, Pérez-González  & Solana-González (2013). 

 Kalloniatis, Mouratidis & Islam (2013) 

 Ludwig & Coetzee (2013) 

 Aleem & Sprott (2013) 

 

Sommer, Nobile, & Rozanski (2012) var den artikel som kom fram i båda sökningarna vilket gör 

att det sammanlagt är 13 artiklar som undersöks i studien. Mängden artiklar anses vara 

tillräckligt eftersom det inte är många som fokuserar på implementeringen av molntjänster för 

klienten och som nämnt i teori-avsnittet i det är arbetet är molntjänster ett nytt ämnesområde 

relaterat till hur länge tekniken bakom molntjänster funnits. Dessutom är artiklarna inte den enda 

datainsamlingen i arbetet utan det är tillsammans med intervjuer med PostNord och för att kunna 

analysera litteraturen efter resultatet utifrån intervjuerna med PostNord har dessutom 

personuppgiftslagen, EU-direktiv och ett exempel från datainspektionens utvärdering av Salem 

kommuns användning av molntjänster använts. Som tidigare nämnts har behovet från dessa 

källor kommit fram under datainsamlingen med PostNord och de har hittats genom Edvardsson 

et al. (2013) som användes under förstudien. 

Artiklarna är främst från 2012 och 2013 med Subashini och Kavitha (2011) som är från 2011. 

Det här är ett medvetet val som gjorts för två anledningar. Molntjänster är ett nyare fenomen och 

inte ens definitionen av molntjänster är bestämd. Men NIST publikationen 2011 har använts i 
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flera av artiklarna. Därför är det enklare att se att artiklarna diskuterar samma sorts molntjänster 

ifall de använder sig av samma definition. Vid de artiklar som använder en annan definition har 

den definitionen utvärderats för att se ifall den överensstämmer med NIST. Dessutom har de 

vetenskapliga artiklarna som valts blivit granskade innan de publicerats. Det betyder att 

artiklarna har skrivits tidigare men det har tagit tid för de att granskas för att sedan publiceras. 

Att välja artiklar från 2010 eller tidigare betyder då att dessa kan redan vara fyra-fem år gamla. 

Vilket i den nya teknikens sammanhang kan ses som irrelevant. 

Utifrån ett källkritiskt perspektiv har ibland artiklarna använt andra källor för slutsatser. Vid 

behov har källors oberoende kriterier därför granskats. Det här har gjort att källorna som citerats 

i artiklarna också använts i resultat och analys. Exempel på dessa är personuppgiftslagen, EU-

direktiv, Service Level Agreements och andra vetenskapliga artiklar.  Dessa har använts eftersom 

det har varit påståenden i artiklarna från sökningen som varit avskrfter från dessa.  

Eftersom studien sedan ska se hur riskerna kan hanteras för ett företag har de sedan analyserat 

med hjälp av riskanalysen och resultatet från PostNord. MSB:s riskanalys har främst hjälpt för 

att den säger att risker alltid ska vägas i samband med trovärdighet att inträffa och skada de kan 

göra. Analysen kan därför se ifall riskerna kan minimeras i trovärdighet eller skada. Därför blir 

riskanalysen ett effektivt analysramverk tillsammans med resultatet från PostNord.  

3.4.1 Beskrivning av PostNord 
Företaget som studien görs på letar i dagsläget för möjligheter att byta ett av sina nuvarande 

system mot en molntjänst och helst ska det vara en SaaS lösning. Innan man specifikt bestämt sig 

för en molntjänst finns det oro angående säkerheten och om det kommer vara möjligt att använda 

sig utav molntjänster från det perspektivet. Det som visats i artiklar är även att andra företag har 

likadana frågor och det finns osäkerhet kring SaaS. PostNord är ett stort företag med 40 000 

medarbetare 2012 (PostNord, 2013). Studien riktar sig däremot till en del av företaget som kallas 

”PostNord logistics” där man har 7000 anställda (PostNord Logistics, u.å) och det är deras 

logistiksystem som man överväger om det går att byta ut mot molntjänster. 

För företaget är det största problemet hur personuppgifter skulle hanteras ifall man skulle 

använda sig av molntjänster. Man är även medveten om att största utbudet av SaaS finns i USA 

och vill därför ha möjlighet att använda sig av molntjänster därifrån (personlig kommunikation, 

projektledare PostNord, 2013-11-08). Valet av fall har gjorts för att de svårigheter med 

personuppgifter som finns för företaget. Anledningen till det är att ifall studien visar de risker 

som uppstår vid implementeringen av SaaS från en leverantör i USA när man använder sig av 

personuppgifter. Så är studien även relevant ifall man vill använda sig av en molnleverantör i 

Sverige. Konsekvenserna blir endast att riskerna blir mindre. 

Dessutom har företaget ramverk för hur hanteringen av informationssäkerhet är uppbyggd och 

studien planerar att undersöka detta ramverk för att se hur det skulle användas i analysen av de 

risker som samlats in under litteraturstudien.  
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3.4.2 Tillvägagångssätt för intervju 
För att få kunskap om hur PostNord i dagsläget arbetar med informationssäkerhet har vi 

intervjuat personer inom företaget. Intervjuerna syftar till att förstå PostNords perspektiv på 

informationssäkerhet för att kunna använda det i samband med litteraturstudien för att kunna dra 

slutsatser om hur riskerna med SaaS kan hanteras och ifall perspektivet kan anammas av andra 

företag. I samband med intervjuerna har de intervjuade fått rätt till anonymitet och 

konfidentialitet. Vilket betyder att ifall de säger något som de sedan inte vill att de ska publiceras 

kommer det inte att publiceras. Dessutom har de slutsatser som kommit från intervjuerna 

skickats till de intervjuade personerna för granskning. De möten och intervjuer vi haft har varit 

öppna och vi har gått in med några frågor och funderingar som grund eftersom vi främst inte 

varit i behov av specifik kunskap.  

Den första intervjun med PostNord 2011-11-08 var med en projektledare på PostNord Logistics 

och det var en introduktion från PostNord angående uppdraget och hur PostNords arbetssätt 

fungerar. Intervjun kan liknas ett möte och  var tillsammans med en projektledare på PostNord 

som undersöker möjligheter att börja använda sig av molntjänster. Mötet pågick under en timme 

och under mötets gång gavs det en klarare bild av vad PostNords syfte med uppdraget var. De 

beskrev hur deras nuvarande arbetssätt fungerar samt hur de ser på framtida lösningar. Det fanns 

oklarheter som bestod av teori som exempelvis vilka olika typer av molntjänster som finns, men 

detta var givet då ämnet var nytt samt att detta var en introduktion. Av den orsaken gjordes 

anteckningar för att fungera som underlag inför litteraturstudien samt kommande intervju.  

När mötet började mynna ut mot sitt slut ansåg vi med den information vi fått ut hittills var en 

grund för att kunna använda sig av i studien. Frågor som vilka de främsta oroligheterna med 

molntjänster var besvarades samt deras grundläggande perspektiv på informationssäkerhet 

redovisades. Men för att få en mer komplett bild av hur de arbetade med informationssäkerhet 

behövdes en till källa med mer specifik kunskap inom ämnet.  

Det andra mötet ägde rum 2013-11-28 och då intervjuades en säkerhetsansvarig på PostNord via 

telefon. Telefonintervjun pågick i 20 minuter där två stycken mobiltelefoner användes. Intervjun 

skedde i den ena mobiltelefonen och den andra fungerade som inspelare. Anledningen till att 

intervjun spelades in var för att få så oklanderliga resultat som möjligt. För att dessa resultat 

skulle uppnås gjordes en analysering. Analyseringen genomfördes först genom en transkribering 

av hela intervjun med hjälp av mediauppspelningsprogrammet VLC och ett Word dokument där 

all transkribering skrevs in. Därefter genomgick transkriberingen en granskning utav oss, i 

samband med detta skrevs även en sammanfattning av hela transkriberingen som skickades till 

PostNord för godkännelse av informationsanvändning. Anledningen till sammanfattningen var 

även för att säkerställa att den information som framställts ur intervjun var korrekt tolkad. 

Intervjun var semistrukturerad  av öppen karaktär. Detta innebär att intervjun följer ett visst tema 

som diskuteras under intervjuprocessen  men att ändringar kan göras som exempelvis ordning av 

frågeställningen. Fokus ligger således inte på ordning av de teman som diskuteras, utan att 
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respondenten får tala fritt om de berörda ämnena. Detta leder till att mer flexibilitet kan ges som i 

sin tur resulterar i att exempelvis följdfrågor kan ställas (Bryman, 2011). Vårt tema var 

informationssäkerhet då respondenten besitter kunskap inom detta område och framställde därför 

förutbestämda frågor inom detta område, dessa redovisas nedan. Ordningen på frågorna stämmer 

inte överens med ordningen av frågeställningen under intervjun, detta för att respondenten inte 

svarade som vi förväntade oss. Detta innebar att frågorna ställdes anpassat efter respondentens 

svar.  Frågor utöver de som redovisas nedan som exempelvis följdfrågor förekom då 

respondenten fick tala fritt, detta förutspådde vi och ansåg inte vara negativt då vi fick mer 

förståelse. För den skull känner vi att valet av öppen semistrukturerad intervju var bra. Syftet 

med telefonintervjun var att undersöka hur PostNord arbetar med informationssäkerhet.. Nedan 

redovisas de förutbestämda frågorna:  

● Finns det andra lagar utanför Sveriges gränser som ni följer? 

● Vilka skillnader finns det mellan Sveriges lagar och andra länders? 

● Hur samlar ni in era säkerhetskrav för era system? 

● Vad baseras era säkerhetskrav på? Exempelvis lagar, ISO-standarder 

● Måste Postnords IT-säkerhet anpassas till danska lagar ? 

● Hur vet ni hur ni ska förhålla er till alla lagar ? 

 

3.5 Användning av MSB: riskanalys 
För att jämföra riskerna med PostNords arbetsätt och ta reda på hur de skulle kunna hanteras har 

MSB:s riskanalys använts. Riskanalysen presenterades i teoriavsnittet och är en del av ett större 

metodverktyg framtaget av Informationssäkerhet som är:  

 

” informationssäkerhet.se är en gemensam satsning av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk, Post- och 

telestyrelsen och Rikspolisstyrelsen. (MSB, u.å) 

 

Riskanalysen kan därför ses som det svenska verktyget och har därför valts att användas då det är 

ett svenskt företag som undersökt. Analysen används inte till fullo men som ett stöd tillsammans 

med resultatet från PostNord för att analysera riskerna och se hur dessa skulle kunna hanteras 

 

3.6 Metodkritik 
MSB:s riskanalys kan inte göras fullt ut och riskerna i studien uppfyller inte det som krävs för att 

falla under definitionen risk från MSB. Orsaken till att riskerna inte faller in under MSB:s 

definition är för att riskernas sannolikhet och konsekvens inte kommer rangordnas och jämföras 

med varandra. Anledningen till det är att studien undersöker en potentiell implementering av 

SaaS-tjänster i nuvarande logistiksystem. Enligt PostNord letar man efter olika molntjänster och 

undersöker marknaden. Man har inte heller bestämt sig för om molntjänster ska ersätta hela 
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systemet eller endast vissa delar av systemet (Personlig kommunikation, projektledare. 2013-11-

08).  

Således har inte en fullständig riskanalys gjorts. Exempelvis går det inte att bestämma hur 

betydande konsekvensen för hotet att leverantören stänger ned molntjänsten är (ENISA 2009). 

Betydelsen är beroende på hur essentiell del av systemet molntjänster kommer att ha. På samma 

sätt går det inte att definiera sannolikheten för hotet innan man undersöker specifika 

molntjänster. 

Trots det används definitionen risk och inte hot under datainsamlingen. Eftersom 

konsekvenserna för hoten diskuteras och när riskerna analyseras med PostNords perspektiv är 

målet att hitta vilka krav som kan ställas på risken för att minimera den. Riskerna blir då en 

mindre specifik definition än vad MSB:s riskanalys definierar risker. Men för de anledningar 

som tagits upp är det ändå risker som arbetet hanterar och inte hot. 

Undersökningen hos PostNord kan ses som tunn men utifrån perspektivet att det är en 

litteraturstudie som använder företagets arbetssätt anses den tillräcklig. Eftersom det här arbetet 

inte granskar en specifik implementering av molntjänster kommer det inte vara givande att göra 

en djupare undersökning av företaget utan istället är det tillräckligt att veta vilket ramverk 

PostNord utgår ifrån när de arbetar med informationssäkerhet. Ett annat sätt att göra studien 

skulle dock kunna vara att samla in risker med SaaS och sedan göra en kvalitativ studie där 

yrkesmän inom informationssäkerhet intervjuas för att ta reda på deras åsikter om riskerna och 

sedan dra slutsatser ifall riskerna kan hanteras. Ytterligare alternativ är att istället utgå ifrån ett 

specifikt fall och undersöka vilka behov som finns för molntjänster, vilken information skulle 

behöva gå igenom molntjänster och vilka risker skulle det introducera. För att sedan dra 

slutsatser ifrån fallet. Det senare exemplet skulle göra att man skulle kunna använda en 

fullständig version av MSB:s risk analys. 

Men den här studien vill granska de allmänna risker som finns med SaaS. Det betyder att man 

ska kunna använda sig av studien innan man har bestämt vilken information som ska användas i 

molntjänster eller hur omfattande molntjänsten ska vara för att kunna. 
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4. Resultat och analys 

Resultat: Risker med molntjänster 

4.1 Organisatoriska risker och policys 

4.1.1 Påverkas av molnleverantörens handlingar 
När man använder molntjänster överlåter man sig som kund en viss kontroll av styrningen till 

molntjänstleverantören. Detta innebär att kontrollen av styrningen minskar vilket är en hög 

säkerhetsrisk eftersom man behöver lita på leverantören att göra det som tidigare gjorts inom 

företaget. Att lita på molnleverantören innebär att man tror att leverantören kommer utföra den 

tjänst som krävs utan problem.(Zissis & Lekkas, 2010) Men risker finns ifall molnleverantören 

inte utför de tjänster på det sätt företaget litar på att leverantören ska göra. Det finns också risker 

med att molntjänstleverantören använder sig av underleverantörer som inte arbetar under samma 

krav som leverantören av molntjänster själv gör.(ENISA, 2009) 

 

Riskerna med att molnleverantören beter sig på ett annat sätt än företaget litar på kan leda till 

(ENISA, 2009): 

● Företaget ifrågasätts (image, rykte etc.) 

● Känslig information utsätts för fara 

● Kunden förlorar förtroendet 

4.1.2 Resursdelning 
Ett annat problem som kan uppstå vid användandet av molntjänster är om flera företag använder 

en gemensam infrastruktur hos en molnleverantör. Företag som använder sig av samma SaaS-

tjänst från en leverantör är uppkopplade mot olika instanser av applikationen (Hashizume, 

Rosado, Fernández-Medina & Fernandez, 2013). Som det beskrivits vid 2.1.2 Teknik bakom 

molntjänster baseras molntjänster på virtualisering. Vilket gör att en klients data kan sparas på 

samma hårddisk som en annans. Det blir alltså flera hyresgäster som hyr samma utrymme 

(Hashizume et al. 2013). 

 

Det blir alltså en resursdelning mellan företagen. Risker för resursdelning är exempelvis om ett 

företag handhar illegal information hos molnleverantören och detta konfiskeras av polisen. Den 

här risken beskrivs utförligare mer under 2.1.5.3 Legala risker. 

Inte nog med att företaget som handhar detta råkar illa ut,  så riskerar även de företag som 

använder samma molnleverantör att drabbas. Konsekvenserna här blir likadana som beskrivet på 

4.1.1  företagets rykte står på spel och deras kunder förlorar förtroendet.  (ENISA, 2009). 

 

 

4.1.3 Förlora certifieringar 
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En organisation som har uppnått certifieringar riskerar att förlora de när man flyttar system till 

molntjänster. Riskerna finns ifall molnleverantören inte kan bevisa att de själva följer samma 

certifieringar eller om klienten inte kan undersöka leverantören av molntjänster tillräckligt 

(ENISA, 2009). Risken att förlora certifieringar är likvärdig som risken att man inte kommer 

följa lagar. Skillnaden är att man antingen förlorar certifieringen eller bryter mot en lag. Se 

därför avsnittet legala risker för en djupare förklaring om risker att förlora certifieringer eller 

bryta mot lagar. 

4.1.4 Beroende av en molnleverantör 
ENISA (2009) beskriver risken som “Lock-in”. Vilket är risken att klienten blir beroende av en 

molntjänst och det skulle krävas alldeles för mycket resurser för att byta molnleverantör 

(Popovic et al. 2010). Orsaker till att klienten blir beroende av en specifik tjänst är hur 

molntjänster är byggda samt att legala restriktioner från molnleverantören kan göra det svårt att 

hämta data från molnleverantörens servrar. För att sedan exportera data till en annan molntjänst 

(Dutta, Peng & Choudhary, 2013). 

4.2 Tekniska risker 

4.2.1 Risker för datas konfidentialitet 

Risker för konfidentialiteten innebär hot där ej auktoriserade aktörer kommer åt skyddad data. 

För molntjänster ökar dessa risker eftersom antalet aktörer involverade i systemet blir fler. Vilket 

gör att det finns fler sårbarheter som kan utnyttjas (Zissis & Lekkas, 2012). 

4.2.1.1 Isolationsmekanismer som misslyckas 

Som problemet beskrivet vid 4.1.2 Resursdelning när flera företag använder sig av en gemensam 

infrastruktur hos en molnleverantör kan det även innebära tekniska följder som avser exempelvis 

isoleringen av ens resurser. Risker med isolering är att ifall den misslyckas finns risker för 

informationsläckage mellan olika klienter som nyttjar molntjänsten.(ENISA, 2009) 

 

Även Cloud Security Alliance (CSA) tar upp denna tekniska risk i sin artikel “Top Threats to 

Cloud Computing, Version 1.0”. CSA är en organisation vars mål är att främja användningen av 

bästa praxis för att tillhandhålla säkerhetsgaranti inom molntjänster. Vid delning av infrastruktur 

uppstår säkerhetsrisker bland organisationer. Eftersträvansvärt är om molntjänstleverantören 

erbjuder starka isoleringsegenskaper (CSA, 2010). 

 

CSA hävdar även att det på senare år har det uppstått en del attacker kring resursdelning vid 

användning av molntjänster. Bland annat så gäller det grafikprocessorer och diskpartioner som 

inte har varit tillräckligt byggda för att klara av stark uppdelning. Fokuset från angriparnas 

synvinkel blir då hur de kan få tillgång till känsliga uppgifter (CSA, 2010). 
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4.2.1.2 Data raderas inte helt 

De första riskerna för konfidentialitet av data är kopplade till de organisatoriska riskerna 

angående virtualisering, se mer om det under 4.1.2 Resursdelning. Där problem som att inte tas 

bort på rätt sätt och sparas på hårddiskarna. Detta är en konsekvens av virtualisering då man 

skiljer på fysiska hårddiskar och virtuella. Skyddad data kan därför ligga kvar på en hårddisk 

trots att en klient tror att den tagit bort datan.(Zissis et al. 2012). 

4.2.1.3 Informationsläckage 

Informationsläckage är något som kan hända inom vilket företag som helst, både inom 

molntjänster samt utanför och det leder till negativa konsekvenser oavsett. Informationsläckage 

inom molntjänster syftar till när oberättigade användare får tillgång till informationen i systemen. 

ENISA(2009) beskriver i sin artikel “Cloud Computing - Benefits, risks and recommendations 

for information security” just denna tekniska risk vid nyttjandet av molntjänster. Vid överföring 

av data mellan kund och molnleverantör finns det risk för informationsläckage. 

 

Om det mot förmodan skulle ske en sådan här typ av teknisk risk innebär detta förödande 

konsekvenser för företaget. CSA tar i artikeln “Top Threats to Cloud Computing, Version 1.0” 

förlust av viktiga tillgångar, dekrypteringsnyckel som exempel. De beskriver att det skulle 

innebära att tillgången försvinner helt. (CSA,2010). Konsekvenserna för risken kan vara skada 

på organisationens varumärke samt rykte. Även anställda och kunder drabbas likväl som 

organisationens ekonomi.  

4.2.2 Risker för datas riktighet 
Risken att den data klienten arbetar med (genom att överföra, lagra och hämta)inte är riktig utan 

att den ändrats av aktörer som inte ska få ändra den (Popovic & Hocenski 2010). Detta sker när 

otillåtna aktörer ändrar data på olika sätt. Tsai, Siebenhaar, Miede, Huang och Stein (2012 s.34) 

beskriver i Threat as a Service hur riktigheten kan skadas. “Integrity is damaged if an illicit user 

executes, modifies, suspends, copies, replays, or delays data, messages, or assets.“.  

 

På samma sätt som för risker angående datas konfidentialitet är sårbarheten hos systemet för 

dessa risker ökade i en molntjänstmiljö (Zissis et al. 2010).  

4.2.2.1 Betalar för resurser som inte använts 

Data kan också vara inkorrekt på det sätt att det sker attacker som får molnleverantören att tro att 

man som kund använt en större mängd resurser från molntjänsten än vad man gjort. Dessa 

attacker kallas EDOS och kan för klienten leda till alltför stora kostnader för den molntjänst man 

använder. Vilket i sin tur i värsta fall kan leda till konkurs. (ENISA, 2009) 

4.2.3 Risker för datas tillgänglighet 
ENISA (2009) beskriver det underläggande risken för tillgänglighet där leverantören inte kan 

erbjuda de datorresurser som behövs. Eftersom molntjänster är en tjänst som är on-demand och 
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resurserna ska vara elastiskt tillgängliga finns risken att leverantören inte kan tillförse alla 

resurser som krävs (ENISA, 2009) 

Zissis et al. (2010) ser dessutom tillgänglighet ,i sin artikel “Adressing cloud computing security 

issues”, som ett system som är tillgängligt och kan användas av en behörig person efter dennes 

begäran. Vid en eventuell säkerhetsöverträdelse ska systemet ändå vara kapabel till att fortsätta. 

Tillgänglighet åsyftar till mjukvara, data men även hårdvara som är tillgängliga till auktoriserade 

användare vid begäran (Zissis et al. 2010).  

Zissis et al. (2010) tar även upp ett antal huvudsakliga säkerhetsmål som finns inom enligt dem, 

ett distribuerat system. De är bland annat att, man ska säkra tillgängligheten av informationen 

som är kommunicerad mellan de deltagande systemen. Bevara integriteten av information mellan 

de deltagande systemen, med andra ord, man ska förhindra ändring eller förlust av information 

orsakat av exempelvis en användare med obehörig åtkomst. 

Hashizume, Rosado, Fernández-Medina & Fernandez (2013) nämner även i sin artikel “An 

analysis of security issues for cloud computing” osäkra nätverk som en säkerhetsrisk som kan 

uppstå inom området tillgänglighet. Attacker mot molnleverantören eller andra företag som 

använder samma molntjänst kan leda till att molntjänsten inte bli tillgänglig för någon som 

använder den. 

4.3 Legala risker 
Det finns en mängd olika lagar att förhålla sig till och frågan kring vilka man ska efterleva vid 

användandet av molntjänster för att uppnå organisationens kommersiella mål med molntjänster 

är en väldigt viktig fråga menar Edvardsson och Frydlinger (2013). Därför är det vid en tänkt 

implementation av molntjänster svårt för kunden att på förhand veta vilket lands lag som gäller 

vid nyttjande av molntjänster (Edvardsson & Frydlinger, 2013). 

4.3.1 Att följa alla lagar 
Många länder har olika krav och restriktioner på hur personuppgifter ska hanteras. Att använda 

sig av molntjänster betyder att man måste följa de lagar där molntjänsternas servrar finns. Men 

man måste också följa de lagar i länder där man själv verkar. Risker uppstår när man ska försöka 

följa alla dessa lagar och dessutom när molnleverantörerna själva arbetar med underleverantörer 

som befinner sig i andra länder(Popovic et al. 2010). Vilket kan leda till att data beslagtas eller i 

värsta fall åtal (ENISA, 2009).  

4.3.2 Att molnleverantören följer alla lagar 
Ett exempel på hur problem uppstår när man ska implementera molntjänster. Är när Salems 

kommun började använda molntjänsten Google Apps. För att sammanfatta situationen tecknade 

Salems kommun ett avtal med Google apps som inte täckte alla delar som krävdes för att vara 

överensstämmande med personuppgiftslagen (PuL). De problem som existerade i avtalet var att 

det inte fanns någon garanti för att Google Apps skulle radera persondata på sina servrar när 

Salems kommun gjorde det. Utan data skulle i teorin kunna sparas och användas utan 

kommunens vetskap (Datainspektionen, 2013). 
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Dessutom arbetar Google med många underleverantörer och dotterbolag som kan komma att 

hantera personuppgifter från Salems kommun. Det här är inte ett problem i sig ifall bolagen 

arbetar under samma avtal som Google däremot finns det krav på att dessa bolag ska redovisas 

och att kommunen måste ha kunskap om bolagen. (Datainspektionen, 2013). 

Från exemplet går det att se att riskerna att leverantören inte följer alla lagar finns ifall 

leverantören inte kan bevisa att den arbetar på ett sätt som överensstämmer med lagarna. Samma 

situation kan uppstå ifall företaget vill följa vissa certifieringar och sedan använder sig av en 

molntjänst. Där leverantören inte kan bevisa att den arbetar på ett sätt som också följer 

certifieringar (ENISA, 2009). 

4.3.3 Andra klienter som använder molntjänsten 
Som beskrivet vid 4.2.1.1 Isolationsmekanismer som misslyckas när man använder sig av 

molntjänster så är det en gemensam infrastruktur hos en molnleverantör bland företag som kan 

bidra till risker vid resursdelning. Här kommer även de legala aspekterna in. Skulle ett företag 

mot förmodan inneha illegal information hos molnleverantören skulle detta leda till en stämning 

vilket i sin tur leder till konfiskering av den fysiska hårdvaran. Detta innebär stora konsekvenser 

för företaget som även nämnts tidigare (ENISA 2009). Denna legala risk påpekar även Popovic 

et al. (2010), de menar på att om någon som utnyttjar samma servrar bryter mot lagar så kan all 

data på servrarna beslagtas. 

4.4 Resultat: Postnords syn på informationssäkerhet 
Arbetet med informationssäkerhet för PostNord är arbete med information inom IT 

(informationsteknik). Genom att ställa rätt krav på informationen och lösa de kraven arbetar man 

säkert med informationen. Hur kraven hanteras och hur man löser kraven går på olika sätt och 

det är inte bara att till exempel bygga olika system som löser säkerhetsfrågor. Som 

säkerhetsansvarig på PostNord själv beskriver arbetet ”Informationssäkerhet det är kraven och 

IT-säkerhet är en utav lösningarna på kraven. Man kan ju lösa informationssäkerhet på andra 

sätt...”  (personling kommunikation, Säkerhetsansvarig 2013-11-28). Det betyder att de risker 

som finns på molntjänsterna kommer att introducera olika krav för att eliminera eller minimera 

riskerna. Hur man hanterar och löser dessa krav är sedan frågor som inte bara har med IT 

(informationsteknik) att göra. 

Verksamheten PostNord arbetar med informationssäkerhet inom alla dess avdelningar. Enligt 

säkerhetsansvarig på PostNord utgår man från hantering av information i arbete med 

informationssäkerhet. Därför ser företaget informationssäkerhet som att man arbetar med krav 

som ställs på informationen. Kraven kategoriseras i fyra olika boxar där syftet med kraven 

varierar beroende på i vilken box de hamnar. Igen beskriver säkerhetsansvarig (personlig 

kommunikation, Säkerhetsansvarig 2013-11-28)  de fyra boxarna genom: 
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”Fyra boxar jag måste omhänderta för att jag ska kunna hantera information inom IT. Det ena är 

verksamhetskrav. Verksamheten vill jobba på ett speciellt sätt. Man kanske vill ha information 

på ett visst ställe, i en viss process och det kan se olika ut från land till land...” 

”...det andra området som blir omhändertaget av de fyra blir compliance. Compliance för mig det 

är lagar vi måste följa. Men det kan också vara standarder som vi valt att vi ska följa eller 

certifieringar som vi har som ställer krav på oss...” 

”Den tredje boxen det är avtal med våra kunder. Vi har också kunder och vi har leverantörer som 

vi har avtalsförhållande med. Då måste vi också säkerhetsställa om det är en viss information vi 

vill ha i våra IT-system så måste vi säkerhetsställa att avtalsförhållanden efterlevs. Och det kan 

vara till exempel att beskydda personuppgifter åt någon av våra kunder som köper våra tjänster” 

”Den sista delen som vi då måste säkerhetsställa när vi jobbar med informationen i IT, det är alla 

risker och hot. Så då gör man en bedömning: Vilka risker och hot finns det för den här 

informationen i verksamheten” 

De här boxarna kommer bli utgångspunkten i att analysera riskerna utifrån PostNords perspektiv. 

Dessa boxar sammanfattas genom. 

● Box 1Verksamhetskrav: Krav ifrån verksamheten på att information ska tillhandahållas 

på en specifik plats vid ett specifikt tillfälle.. 

● Box 2 Compliance: Krav som ställs på informationen utifrån de lagar som måste följas. 

Under den här kategorin faller även krav från andra standarder som verksamheten vill 

efterleva. Det kan vara certifieringar utifrån eller riktlinjer man själv skapat.  

● Box 3 Avtal med kunder: Kundavtal, avtal med kunder och leverantörer som påverkar 

hur information hanteras. Kan vara att behöva skydda personuppgifter från en kund som 

nyttjar PostNords tjänster. 

● Box 4 Risker och hot: Vilka krav ställs från de risker och hot som uppstår i specifika 

system säkerhetsansvarig (Personlig kommunikation 2013-11-28) ger exemplet:  “Om 

någon scannar av det här systemet eller om någon går in och manipulerar, vad händer då? 

Kan paketet komma fel då att dom skickas till fel? Eller vad kan hända? För det finns.. 

Det sista blocket är ett sätt att fundera på, vilka hot och risker finns då för det här IT-

systemet?” 

 

Angående molntjänster har projektledare (personlig kommunikation 2013-11-08) beskrivit det 

genom  

 

PostNord har andra IT-system än det logistik-system som undersöks i den här rapporten. I vissa 

andra system arbetar man redan med IT som finns utanför de egna systemgränserna. I dessa fall 

har man enligt säkerhetsansvarig arbetat med undersökning av de som hanterar PostNords IT 

utanför verksamheten. 
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Syftet med undersökningar av leverantörer är att se till att inte leverantörers handlingar är sådana 

som kan påverka det egna varumärket negativt. Med det menas att verksamheten skulle använda 

sig av tjänster från leverantörer som till exempel skulle bryta mot lagar. Vilket är något som ses 

som essentiellt att undvika. Man arbetar med mätbara krav för att kontrollera att leverantörer 

följer dessa. Dessutom sker undersökningar av leverantörer genom tester och kontroll 

uppföljningar.  

4.5 Analys: Anpassning av risker till de fyra boxarna 
PostNords perspektiv på informationssäkerhet är att det är krav som ställs på informationen. 

Dessa krav kategoriseras i fyra olika boxar. Därefter är de insamlade riskerna från 

litteraturstudien analyserade genom frågan “Vilka krav kan ställas på hur informationen ska 

hanteras för att minimera risken?”. Slutligen är kraven kategoriserade efter PostNords fyra boxar 

som redovisas nedan. Pågrund av att arbetet undersöker SaaS-tjänster för företag och utgår från 

PostNords arbetssätt inom informationssäkerhet. Så kommer vissa av kategorierna inte kunna 

redovisas till fullo därför att det är vissa krav som blir för situationsanpassade för att skriva om 

ifall det inte är en bestämd molntjänst som kommer implementeras. Eftersom syftet med arbetet 

är att undersöka ifall företag kan använda sig av SaaS trots de risker som finns ser vi dock inte 

detta som ett problem. Därför kommer behöver krav från kunder, certifieringar och lagar vara 

något som undersöks helt när man bestämt vilken molntjänst som ska användas, hur den ska 

användas och vilken information som ska användas i den.  

Däremot har ett specifikt exempel redovisats vilket är personuppgiften. Anledningen till att 

personuppgifter är med i arbetet är för att både säkerhetsansvarig och projektledare på PostNord 

pratade om det när det kom till informationssäkerhet (personlig kommunikation, projektledare 

2013-11-08) (personlig kommunikation, säkerhetsansvarig, 2013-11-28). Dessutom finns 

exempel som när Salems kommun ska börja använda sig av molntjänster och anledningen till att 

de har problem är för att de följer personuppgiftslagen. Hanteringen av personuppgifter är därför 

relevant  ifall man ska använda sig av molntjänster och därför tas krav från personuppgiftslagen 

med specifikt. 

4.5.1 Box 1: Verksamhetskrav 
Verksamhetskraven för PostNord handlar som tidigare nämnt om de krav verksamheten har på 

informationen. Det vill säga när information måste befinna sig på vissa platser (personlig 

kommunikation, säkerhetsansvarig 2013-11-28). De tekniska riskerna angående tillgänglighet 

behöver minimeras för att tjänsten ska kunna användas. Det finns flera tillvägagångssätt för 

detta. Aleem & Sprott (2013) rekommenderar att man inte använder molntjänster för essentiella 

delar av systemen. För att följa MSB:s riskanalys betyder det att man gör konsekvenserna till en 

risk mindre istället för att minimera hur mycket risken kan inträffa. Anledningen till att Aleem et 

al. (2013) rekommenderar att undvika att kritiska delar av ens system ligger på en molntjänst. Är 

för konsekvenser som när molntjänsten Salesforce (salesforce.com) låg nere i 40 minuter och 9 
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miljoner användare blev påverkade. Ifall de kritiska delarna av egna system är beroende av 

molntjänsterna i situationer som denna går systemen då inte alls att använda.  

Men det är inte möjligt att endast acceptera denna lösning eftersom PostNord ser det som att ifall 

möjligheten fanns skulle man vilja byta ut hela logistik-systemet till molntjänster (personlig 

kommunikation, Projektledare 2013-11-08). Därför måste man ställa krav för att minimera att 

risken skulle inträffa. Företagets krav på informationen blir då krav som ställs på leverantören av 

molntjänster.  

Vissa leverantörer har redan börjat anpassa sig till krav på tillgänglighet av tjänsten. Exempelvis 

visar Amazon statistik på hur deras molntjänster har varit tillgängliga senaste tiden (Amazon, 

2014). Dessutom finns det exempel gällande avtal mellan kunder och molntjänstleverantörer om 

hur stor del av tiden molntjänsten kan garanteras kunna användas per år. Ett av dessa exempel är 

GoGrid:s Service Level Agreement där man garanterar att servrarna fungerar 100 % av tiden och 

ifall de inte gör det för anledningar som GoGrid kan vara ansvariga för kommer de återbetala 

100 gånger vad det molntjänsten kostar kunder under tiden den inte fungerade (GoGrid, 2013) 

För att kunna minimera säkerhetsriskerna inom området verksamhetskrav behöver man därför 

undersöka hur molnleverantören arbetar och vad avtalen med leverantören säger. Dessutom 

behöver man undersöka vilka andra policys och villkor som finns. Exempel på policy kan vara 

hur en molnleverantör definierar vad ett “hack” är (Ludwig & Coetzee 2013).  

4.5.2 Box 2: Compliance 
Compliance kommer delas upp i krav från lagar och risker som kan hota standarder samt 

certifieringar. 

4.5.2.1 Lagar 

När man använder molntjänster får man inte glömma att de är distribuerade system till en stor 

del. Det innebär att systemen är utspridda vilket resulterar i att flera företag kan använda samma 

infrastruktur, dvs. resursdelning. Som användare kan man interagera med systemet på ett mer 

lätthanterligt samt effektivt sätt. Men då molntjänster kan gå över flera jurisdiktioner uppstår det 

problem med att undersöka krav från lagar, synnerligen eftersom leverantören av molntjänster 

kan använda sig av underleverantörer som befinner sig i andra länder (Popovic et al. 2010). Detta 

resulterar i att det inte kommer gå att specifikt undersöka alla möjliga lagar som man skulle 

kunna ställa krav på att följa. Istället har de essentiella, personuppgifter och leverantörer i tredje 

land, valts att tas upp. 

Vid användandet av molntjänster måste man som användare se till att följa samt ta hänsyn till de 

nationella och internationella regelverk som finns (ENISA,2009). 

I artikeln “Cloud computing Information Assurance Framework” redovisar ENISA för ett antal 

frågor man som kund bör ställa sig. Vilket blir krav på vad man ska veta från molnleverantören 

om deras tjänster. Med PostNord’s arbetssätt i åtanke är dessa frågor belysta: 
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● I vilket land är molntjänsten placerad? 

● Befinner sig molntjänstleverantörens infrastruktur i olika länder? 

● Kommer molntjänstleverantören att använda sig av andra företag? Är deras infrastruktur 

belägna i samma land? 

● Vart kommer informationen fysiskt vara placerad? 

● Hur kommer kundens samt dennes kunders uppgifter att samlas in, bearbetas samt 

överföras? 

● Vid uppsägning, vad händer med den information som skickats till molnleverantören? 

Anledningen till att man måste ha svar på dessa frågor beskriver Popovic et al. (2010) genom att 

vissa regeringar ställer krav på hur personuppgifter får hanteras. Därför måste man som klient 

vara medveten om var servrarna till molntjänsterna man brukar befinner sig och vilka 

jurisdiktioner man befinner sig under.  

Uppdragsgivaren ( Projektledare,Personlig kommunikation 2013-11-08) från PostNord uppger 

att de är medvetna om att SaaS-tjänster inte finns i stor utsträckning i Sverige eller inom EU. 

Därför ser man efter vilka molntjänster som erbjuds av amerikanska företag . Generella krav på 

molnleverantörer utanför EU har därför valts att tas med utförligare. 

4.5.2.2 Krav på molnleverantörer i tredjeland 

Som det redan nämnts i begreppslistan syftar tredje land till länder utanför EU eller inte med i 

Europeiska ekonomiska samarbetsområde (ESS). Det mest relevanta land som inte ingår här är 

USA (Datainspektionen, u.å). Anledningen till att det är viktigt att ha en specifik del i det här 

arbetet för tredje land är för att länder inom EU måste följa samma Data Protective Directive där 

artikel 25 första principen är. 

“ Medlemsstaterna skall föreskriva att överföringen av personuppgifter som är under behandling 

eller som är avsedda att behandlas efter överföring till tredje land endast får ske om 

ifrågavarande tredje land - utan att detta påverkar tillämpningen av de nationella bestämmelser 

som antagits till följd av de andra bestämmelserna i detta direktiv - säkerställer en adekvat 

skyddsnivå.”(EG:s Dataskyddsdirektiv 95/46) 

Det kan vara svårt att förstå vad definitionen “adekvat skyddsnivå” och i slutet är det EU/EES 

som bestämmer ifall det är av adekvat skyddsnivå. Men för leverantörer i USA, som är det mest 

relevanta landet för PostNord angående molntjänster, finns det en lösning. Safe Harbor-

principerna är principer amerikanska företag kan använda för att kunna behandla personuppgifter 

från EU/EES-länder till en adekvat skyddsnivå (Export.Gov, 2013). Förutom Safe Harbor-

principerna finns även “EU-kommisionens standard-avtalsklauser (2010/87/EU) som kan följas 

(Datainspektionen, 2013). 

Ett krav som företag måste ställa på molnleverantörer, ifall de kommer befinna sig i tredje land. 

Är att de måste kunna bevisa att hanteringen av personuppgifter sker till adekvat skyddsnivå. 
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Men detta är inte det enda krav som behöver ställas. För att fortsätta på exemplet som används 

vid 4.1.3 Förlora certifieringar. Var Salems kommun tvungna att dessutom se till att avtalet med 

Google Apps Enterprises följde svenska personuppgiftslagen (Datainspektionen, 2013). De krav 

som datainspektionen ställde på den kommunen för att kunna fortsätta använda molntjänster var: 

Molnleverantören måste garantera radering av persondata ifall Salems kommun vill att det ska 

ske. 

Molnleverantören måste beskriva exakt hur de kommer att behandla personuppgifter under tiden 

de har tillgång till dem.  

Molnleverantören måste redovisa alla underleverantörer som används, vilka uppgifter dessa har, 

vilka egenskaper de har och vilka garantier från dataskyddsdirektivet de kan följa. 

(Datainspektionen, 2013).  

Det kommer finnas fler krav på informationen för att följa alla lagar som behövs. Men de är mer 

kopplade till specifika situationer och skulle kräva att undersökningen gjordes vid ett senare 

stadium där det finns mer kunskap om specifika molntjänster som planeras att implementeras. 

Det här exemplet användes för att visa vilka sorts krav för att kunna följa alla lagar. Valet av 

exempel är för att projektledaren har sagt att man överväger molntjänster i USA samt att det 

finns frågor om hur personuppgifter skulle behöva hanteras (Personlig kommunikation, 2013-11-

08). 

4.5.2.3 Krav från certifieringar 

Certifieringar kan ses som frivilliga versioner av lagar att följa. Där konsekvensen ifall man inte 

följer certifieringar istället blir att man blir av med den. Anledningen till att man vill följa 

certifieringar är för att det kan ses som en garanti för kvalité från företaget och man visar att på 

det här sättet arbetar man. Krav på informationen från certifieringar man vill uppnå eller behålla 

kan enligt säkerhetsansvarig (Personlig kommunikation, 2013-11-28) därför vara lika viktiga 

som lagar att arbeta. 

Certifieringar ses därför på samma sätt som lagar och det kommer inte tas upp vilka specifika 

krav som finns från certifieringar eftersom det är utanför omfånget för uppsatsen. Men risker 

med att förlora certifieringar finns och de motverkas genom att ställa krav på leverantören av 

molntjänster att följa samma certifieringar eller arbeta på sätt som följer dem (ENISA,2009). 

4.5.3 Box 3: Avtal med kunder 
Att följa avtal med kunder är lika som vid compliance, men istället för krav från lagar, 

standarder, riktlinjer och certifieringar så kommer kraven specifikt från kunder. Enligt 

säkerhetsansvarig på PostNord så finns det krav från vissa kunder med hur deras data ska 

hanteras inom PostNords system, exempel på ett sådant krav kan vara hur en kunds 

personuppgifter ska hanteras (Säkerhetsansvarig, PostNord. Personlig kommunikation, 2014-11-

28). De krav som finns på informationen från kunder kommer behöva lika mycket som de krav 

från lagar eller certifieringar. 

http://www.datainspektionen.se/documents/beslut/2013-05-31-salems-kommun.pdf
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På samma sätt som specifika lagar inte har undersökts i uppsatsen är det heller inte i arbetets 

omfång att ta med alla krav från avtal med kunder. Anledningen till det är att PostNord inte vet 

hur molntjänsten kommer se ut och det går följaktligen inte att bestämma vilka kunders 

information som kommer finnas i den (Projektledare, Personlig Kommunikation 2013-11-08). 

Dessutom går det inte att se in i framtiden och bestämma vilka kunder och avtal som är relevanta 

idag och som kommer vara det när molntjänster används. 

4.5.4 Box 4: Risker och hot 
Molnleverantörer har ett stort ansvar i SaaS-tjänster. Denna kontrollerar applikationerna som 

sedan blir tillgängliga för klienten. Det betyder att klienten ofta får administrativa rättigheter till 

sin del av molntjänsten och dessutom är man generellt ansvarig för att hantera användare och 

vilka som har tillgång till vilka delar av systemet. Vilket gör att man inom verksamheten måste 

ha lösenord policys och se till att endast legitima användare kan få tillgång till molntjänsten via 

verksamhetens uppkoppling. Det är även här man kan skydda sig mot risker där man får betala 

för resurser som inte använts. Krav på hur hanteringen av lösenord ska ske i företaget minskar 

sannolikheten att någon ej auktoriserad användare ska ta sig in via företagets legitima konton och 

använda resurser som företaget själv inte gör. (ENISA 2009). 

Chen och Zhao(2012) beskriver i sin artikel “Data security and Privacy Protection Issues in 

Cloud Computing” med hjälp av en modell över hur data genereras till att den förstörs inom 

molntjänster. De använder sig av sju stycken olika faser. Fas 3 benämns överföring och inom 

denna fas finns det tekniska risker som skulle kunna uppstå. Chen och Zhao(2012) menar på att 

överföring av data inom företagets gränser sällan kräver kryptering eller så finns det 

krypteringsåtgärder av det enklare slaget. Men överföring utanför företagets gränser mot 

molntjänster väcker säkerhetsrisker. Vid en överföring bör informationens konfidentialitet samt 

integritet vara säkerställda. Detta för att eventuella hot som exempelvis att informationen 

utnyttjas av oberättigade användare inte ska ske. Viktigt att poängtera är att en sådan här typ av 

säkerställning inte enbart bör ske vid lagring mellan företag och molntjänster, utan även mellan 

de olika molnlagringstjänsterna. Därför behöver undersökningar ske för att garantera att 

informationen är riktig och konfidentiell i molnet. Det går att göra som Popović et al. (2010) 

beskriver via tester av applikationen molntjänsten ligger på. 

 

Även ENISA(2009) tar upp kryptering som en åtgärd för att säkra informationen som 

tillhandahålls. I artikeln “Cloud computing Information Assurance Framework” tar de upp ett 

antal frågor som bör ställas. Med PostNords arbetssätt i åtanke är dessa frågor belysta för krav 

som kan ställas för att minimera risker kringsinformationens riktighet och konfidentialitet:  

● Kryptering kan användas på flera ställen, men vart används det? 

● Används användarnamn samt lösenord?  

● Finns det en väldefinierad policy som beskriver vad som ska vara krypterat och inte? 
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Kryptering tas även upp av Popovic och Hocenski (2010) i artikeln “Cloud computing security 

issues and challenges”. De menar på att säkerhetshot måste övervinnas för att fullt ut kunna 

utnyttja molntjänster. Där ställer de frågan, vem är det som sköter krypteringen ? 

 

På grund av att molnleverantören ansvarar för stora delar av SaaS-tjänsten måste klienten arbeta 

med undersökningar av leverantören. För att kunna garantera att ens data som molnleverantören 

hanterar är konfidentiell, riktig och tillgänglig har Popović et al. (2010) och Aleem et al. (2013) 

gjort en modell för hur en undersökning av molnleverantörer kan göras. Frågorna redovisas 

nedan i Figur 3 - "Questioning CSP:s" (Aleem & Sprott, 2013).  

Dessa frågor kan användas för att ta reda på vad man behöver veta om molnleverantören och när 

man bestämt sig för vilket sorts system som ska implementeras kan svaren till frågorna vara 

olika krav. 

 

Figur 3 - "Questioning CSP:s" (Aleem & Sprott, 2013) 

För att hantera risken, beroende av en molnleverantör, dvs. om att man blir låst till en 

molnleverantör krävs det att man undersöker avtal med leverantören om vem som äger data i 

molntjänsten och hur man får tillbaka kontroll över data när man vill avsluta tjänsten. I dagsläget 

finns det tyvärr ingen standard som gör det enkelt att flytta data mellan olika leverantörer. Av 

den orsaken blir risken om att bli låst till en molnleverantör en konsekvens av att använda 

molntjänster och det är inte krav som går att ställa på informationen för att undvika detta. Istället 

får man sträva efter att ställa krav på leverantören så man kan minimera risken om man väljer en 

leverantör som man inte är nöjd med efter en period (Aleem & Sprott 2013). Då används 
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frågorna från figur 4 för att ta reda på om leverantörens sätt att arbeta med säkerhet når upp till 

PostNords egna krav på arbetet.  

Resursdelning är ett problem ur organisationens synvinkel som beskrivet vid 4.1.2 Resursdelning 

men det kan även innebära en risk ur ett tekniskt perspektiv. Då företag använder en gemensam 

infrastruktur hos molnleverantören kan exempelvis isoleringen av ens resurser sättas i fara. 

Skulle isoleringen av i detta fall, PostNords resurser misslyckas uppstår risker som 

informationsläckage. Även datas konfidentialitet som är beskrivet vid 4.2.1 Risker för datas 

konfidentialitet är en risk vid resursdelning samt misslyckad isolering. Om oberättigade 

användare skulle komma åt skyddad data som innehas av ett företag som exempelvis PostNord 

som distribuerar 27 miljoner försändelser inom Norden varje arbetsdag, med andra ord en bred 

kundkrets (PostNord, 2013). Skulle resultatet av detta vara negativa konsekvenser som 

exempelvis att alla deras kunder förlorar förtroendet. En åtgärd som tas upp av CSA (2010) är att 

man som kund ska se till att molntjänstleverantören erbjuder starka isoleringsegenskaper. 

PostNord måste alltså se till att ställa krav på den molntjänstleverantör de skulle använda. 

Molnleverantören måste garantera företaget att datas konfidentialitet är säkrad. 
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5. Diskussion 
Molntjänster är en teknik som medför att företag kan jobba effektivare på flera kategorier. För 

PostNord som undersökts betyder det främst kortare ledtider och att man blir mer flexibelt när 

man som kund lämnar över delar av, alternativt hela system till molntjänstleverantören. Trots 

dessa positiva följder med användning av molntjänster är säkerhet en fråga som fortfarande 

kvarstår bland företag vilket även har belysts ur artiklarna som denna studie har använt sig av. 

Att lämna över delar av eller hela system till en aktör utanför verksamheten är förvisso gynnsamt 

på det sätt att man kan jobba mer flexibelt som tidigare nämnt, men tolkat från resultatet av 

litteraturstudien så skapar det även eftertankar kring tillit till leverantören och riktighet på 

informationen. Om leverantören sviker tilliten eller  om riktigheten på informationen utsätts för 

hot så kan det innebära fördärvande konsekvenser för företaget. Exempelvis, vad händer med 

informationen när den är raderad hos leverantören, finns det kopior av något slag? Denna typ av 

fråga är något som inte får förbises. För att inte hamna i en menlig situation är krav något som 

måste ställas från företaget till leverantören av molntjänster. 

Då molntjänster är ett distribuerat system så gäller det att man som kund är medveten om vart 

molntjänsten är belägen någonstans, om molntjänstleverantörens infrastruktur är stationerad i 

olika länder och även om leverantören av molntjänster kommer att använda sig av andra företag 

som underleverantörer. Detta för att man som kund ska kunna förhålla sig till alla lagar som 

finns vid nyttjande av molntjänster. Exempelvis så kan leverantören befinna sig i Norge men 

använda ett företag som har sin server belägen i USA, detta innebär att om man som kund 

befinner sig i Sverige måste förhålla sig till Sveriges, Norges och USAs lagar. 

Studien visar att ifall PostNord vill implementera molntjänster måste man arbeta med 

undersökning och uppföljning av undersökningar med leverantören. Det egna arbetet med 

informationssäkerhet reduceras genom att man exempelvis inte behöver se till att all mjukvara på 

alla datorer alltid är uppdaterade, utan istället uppdateras enbart molntjänsten. Ytterligare 

exempel är att man själv inte behöver utveckla system eller säkerheten bakom de. Istället måste 

man vara säker på att molnleverantören gör alla av dessa saker som tidigare skötts av företaget 

själva. Således leder detta återigen huruvida tilliten till leverantören är bra eller dålig. Man måste 

vara säker på att leverantören håller sina system säkra och uppdaterade. 

Ordet tillit tas upp mycket i diskussionen och det är av en viktig anledning till det. Som analysen 

visar är en stor del av de riskerna som uppstår relaterade till hur molnleverantören agerar och 

beroendet av leverantören. Den har visat att ifall man vill ta del av allt det positiva som nämnts 

med molntjänster måste man offra kontroll av sina system till leverantören. Denna uppoffring av 

kontroll kan inte kompenseras på något annat sätt än att man undersöker leverantören och ser till 

att den arbetar på sätt som är önskvärt för den egna verksamheten. 
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För att arbeta med undersökningar av leverantören blir PostNords nuvarande arbetssätt effektivt. 

Man arbetar redan med vilka krav som ställs på informationen från olika kategorier och istället 

för att uppfylla de här kraven själva kan man vid en implementering av molntjänster arbeta med 

undersökningar för att se till att leverantören av tjänsten uppfyller de kraven. 

5.2 Fortsatt forskning 
Det främsta som kan göras för att bygga vidare på de slutsatser som kommit fram i arbetet är att 

man kan använda analys och slutsatser som utgångspunkt för att undersöka en specifik 

molntjänst som ska implementeras i ett specifikt system. Med utgångspunkt för krav på 

informationshantering utifrån PostNords fyra boxar. Då kan riskanalysen göras till fullo och det 

går att dra slutsatser ifall man utifrån ett säkerhetsperspektiv kan använda molntjänster. Det går 

dessutom att göra en utvärdering av de fyra boxarna som presenterades och se hur detta 

arbetssätt skulle fungera i en annan miljö och jämföra vilka andra säkerhetsperspektiv som finns 

förutom krav på informationshanteringen.  

6. Slutsats 
Vilka risker uppkommer när ett företag ska byta ut system eller delsystem till SaaS? 

Riskerna som uppkommer ifall ett företag ska använda sig av SaaS är främst risker baserade på 

att man som företag använder system som man själv inte har kontroll över. Det vill säga när man 

blir beroende av den som kontrollerar systemet, vilket blir molnleverantören. För att behandla sin 

egna information. De risker som då uppkommer är allt från att de som nu kontrollerar 

informationen på något sätt missbrukar det, att de inte gör ett tillräckligt jobb att skydda den eller 

att de på något sätt inte längre kan erbjuda tjänsten. Dessa risker får olika sorts konsekvenser för 

företaget och kommer helt baseras på vilken typ av information som finns i molntjänsten. Men i 

grunden är det dessa tre orsaker som går att se till riskerna och som visat i resultatet kan dessa 

risker ha legala konsekvenser, konsekvenser med att information visas för ej auktoriserade 

personer, att information är felaktig eller konsekvenser för företaget där man inte längre kan 

använda tjänsten eller får sitt egna varumärke förstörd pågrund av tjänsten. 

Hur kan riskerna hanteras? 

Som tidigare nämnt kommer riskerna ifrån att man flyttar över sin information till ett system 

kontrollerat av en molnleverantör och blir beroende av systemet. För att följa MSB:s riskanalys 

går det då att se att riskernas konsekvens helt blir beroende av vilken information man flyttar till 

molntjänsten och hur vital molntjänsten är för företaget. Men studien har även visat att det går att 

minimera sannolikheten för att vissa risker ska inträffa. 

Riskerna kan hanteras genom att man undersöker molnleverantören för att se hur ens information 

hanteras. Studien har visat att ett möjligt arbetssätt för att göra detta är att arbeta utifrån krav som 

ställs på informationshanteringen. PostNords fyra boxar är ett effektivt ramverk att utgå ifrån då 
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de olika kraven kan lösas inom företaget eller ge krav som man kan se till att molnleverantören 

uppfyller. Däremot går det inte att hantera alla risker som finns med molntjänster och ifall 

företag som PostNord vill byta ut viktiga system eller delsystem mot molntjänster finns det risker 

som man måste acceptera. Dessa är att man inte kan garantera att molntjänsten är tillgänglig 100 

% av tiden tills man väljer att inte använda tjänsten längre eller att molntjänsten är helt säker.  

Riskerna med molntjänster kan därför inte helt minimeras eller elimineras men de flesta av 

riskerna kan hanteras. Det kommer därför bli vid implementeringen av en specifik molntjänst i 

ett specifikt system som man kommer få göra övervägningen ifall riskerna kan hanteras i den 

utsträckning som är tillräcklig för företaget.  
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