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Sammanfattning 

Eftersom företagsvärlden ständigt letar efter vägar att effektivisera sina resurser har 

Cloud Computing växt fram som ett alternativ till tidigare IT-lösningar. Cloud 

Computings fördelar är främst hög tillgänglighet samt en möjlighet att skala IT-

resurserna vilket leder till att många företag har implementerat molnbaserade lösningar 

inom organisationen. Dock finns ett orosmoln över informationssäkerheten då 

informationssäkerhet anses vara en av Cloud Computings största utmaningar och många 

frågetecken kvarstår för hur säkert molnet verkligen är. 

Studien har undersökt vilka aspekter som är viktiga för att ett företag skall uppnå höjd 

informationssäkerhet via användning av SaaS. Studien har genom en kvalitativ metod 

och semi-strukturerade intervjuer försökt besvara frågeställningen. Syftet med studien 

är också utöver att identifiera aspekterna även försöka ge en förklaring kring varför 

aspekterna anses påverka och på vilket sätt. 

Studien har identifierat fyra huvudområden med tillhörande aspekter vilka påverkar 

ifall ett företag tillförskaffar sig en förhöjd informationssäkerhet vid användning av 

SaaS. Studiens resultat har sammanförts till en modell där identifierade områden samt 

tillhörande aspekter finns. 

  



3 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ________________________________________________________________ 1 

2 Bakgrund ________________________________________________________________ 2 

2.1 Cloud Computing ____________________________________________________________ 2 
2.1.1 Infrastrukturer inom Cloud Computing ________________________________________________ 3 
2.1.2 Olika typer av moln _______________________________________________________________ 4 
2.1.3 Molntjänstområden ______________________________________________________________ 5 
2.1.4 SaaS (Software as a Service) ________________________________________________________ 6 

2.2 Informationssäkerhet inom molnet ______________________________________________ 6 
2.2.1 Software as a Service säkerhet ______________________________________________________ 7 
2.2.2 Kundsidan _____________________________________________________________________ 11 

3 Problemområde __________________________________________________________ 13 

3.1 Frågeställning ______________________________________________________________ 13 

3.2 Avgränsningar ______________________________________________________________ 14 

3.3 Förväntat resultat ___________________________________________________________ 14 

4 Metod __________________________________________________________________ 15 

4.1 Intervju ___________________________________________________________________ 15 

4.2 Analys ____________________________________________________________________ 17 

4.3 Etiska Aspekter _____________________________________________________________ 18 

5 Analys __________________________________________________________________ 20 

5.1 Personal___________________________________________________________________ 20 

5.2 Nuvarande IT-miljö __________________________________________________________ 21 

5.3 Service-Level-Agreement _____________________________________________________ 22 

5.4 Kunskap om egna verksamheten _______________________________________________ 28 

6 Slutmodell ______________________________________________________________ 30 

7 Diskussion_______________________________________________________________ 32 

7.1 Studiens resultat ____________________________________________________________ 32 

7.3 Samhälleliga/etiska aspekter __________________________________________________ 33 

7.4 Studiens vetenskapliga metod _________________________________________________ 34 

7.5 Framtida studier ____________________________________________________________ 36 

Referenser ________________________________________________________________ 37 

Bilagor ___________________________________________________________________ 39 

 

  



1 
 

1 Inledning 

I den tidiga IT-historien utgick data från att endast kunna angripas genom att befinna sig 
på fysisk plats för att kunna genomföra ett intrång och tillförskaffa sig data eller 
information. I äldre actionfilmer syns ofta någon rysk eller amerikansk spion som 
överför data från en fysisk dator till en lika fysisk disk. I takt med den ökade 
globaliseringen finns också ett ökat behov av tillgång till data och information på olika 
platser samt på olika sätt. För att tillfredsställa ett ökande behov av tillgänglighet och 
rörlighet har IT-världen fått skapa nya lösningar vilka uppfyller det behovet. Första 
steget var i och med införandet av internet och numera med nya olika molnlösningar 
tillgängliga för företag, privatpersoner och även angripare via internet. Moderna 
tekniker frambringar också i princip alltid nya risker och hot. Där det tidigare i 
mänskligheten användes lås för dörrar, måste nu beaktning tas där vilken typ av 
kryptering, virusskydd och andra åtgärder krävs för att skydda privat information. 
  
Cloud Computing och användningen av molntjänster som Software as a Service (SaaS), 
Plattform as a Service (PaaS) och Infrastructure as a Service (IaaS) fortsätter att öka 
vilket kan bidrar med många fördelar för företag (Balco, Drahošová & Law ,2017; 
Basishtha & Boruah ,2013; SCB, 2018; Sultan ,2011;Shahzad, 2014). Dock ger inte en 
flytt av data, från marken upp till molnet, en garanti för säkerhet eftersom molnets 
tillgänglighet och förflyttning av data utanför företagets gränser ställer frågor kring 
informationssäkerheten och kommer med många utmaningar samt risker (Kavitha & 
Subashini, 2011; Dorey & Leite, 2011). I och med utökad globalitet borde det väl vara 
passande att data lagras på olika platser i världen. Men hur säkert är det egentligen när 
ett företag baserat i exempelvis Finland har viktig data lagrad på andra sidan jordklotet? 
  
Eftersom ”Molnet” fortsätter att öka finns ett behov att undersöka hur, var och när 
användning av molnet kan bidra till att öka informationssäkerheten samt även varför 
och under vilka omständigheter. 
  
Studien kommer fokusera på användningen kring informationssäkerheten inom SaaS 
och vilka aspekter som påverkar om företag kan tillförskaffa ökad informationssäkerhet. 
SaaS har valts ut då molntjänsten är mest frekvent förekommen inom företag.  
 
Studiens rapport är uppbyggd på följande sätt: kapitel två tar upp relevanta begrepp 
samt bakgrund till ämnet. Därefter i kapitel tre beskrivs problemområdet samt 
rapportens syfte och frågeställning. I kapitel fyra presenteras studiens vetenskapliga 
metod vilken har använts för att samla in och analysera data. I kapitel fem presenteras 
analysen av arbetet vilket har lett fram till kapitel sex slutmodell. Slutligen följer en 
diskussion kring studien. 
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2 Bakgrund 

Följande kapitel handlar om Cloud computing och dess egenskaper, uppbyggnad och tjänster för 

att därigenom ge läsaren en förståelse för ämnet. Även informationssäkerhet beskrivs i kapitlet. 

Vidare ges också en mer djupgående förklaring kring SaaS. 

2.1 Cloud Computing 

Molntjänster är ett av områdena inom IT som är på starkast framfart och finns omkring 

både privatpersoner, företag, myndigheter och diverse andra organisationer. Företag 

som köper in någon form av molntjänster ökar i Sverige, hos företag med 10 anställda 

eller fler har 57 % köpt någon form av molntjänst under 2018 (SCB, 2018). Cloud 

Computing definieras på olika sätt men Bohn, Messina, Liu, Tong, & Mao (2011) 

definierar begreppet på följande sätt. 

“Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, 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 and or service provider interaction” - (Bohn et al. 2011). 

Förenklat innebär att Cloud Computing är traditionell IT tillgängligt över internet. Cloud 

Computing möjliggör tillgång till IT-infrastruktur, mjukvaror via internetåtkomst, med 

möjligheten att utöka IT-resurser fritt. 

Shahzad (2014) hävdar att molnet skiljer sig från traditionell IT inom fem områden: 

Resursdelning, Elastisk, Mätning av tjänst, Självservice på egen begäran och 

Tillgänglighet. 

1. Resursdelning 

Leverantörernas dataresurser är samlade och distribuera till flera olika kunder 

via olika fysiska och dynamiska resurser fördelas och distribueras dynamiskt för 

att tillfredsställa kundernas behov och krav. Kunderna har generellt sett ingen 

kunskap eller kontroll över var kundspecifika data lagras. 

2. Elastisk 

Data Resurserna kan snabbt skalas upp eller minskas utifrån kundens behov. 

Kunden får tillgång till i princip oändliga dataresurser. Molntjänstkunderna kan 

utöka eller minska data resurser vilken tidpunkt som helst. 

3. Mätning av tjänst 

Molntjänsten mäter och optimerar automatiskt kundens användning av tjänsten. 

Automatiska mätningar leder till att användning av tjänsten kan kontrolleras, 

rapporteras samt övervakas vilket bidrar ökad transparens hos 

molntjänstleverantör och molntjänstkund.  

4. Självservice på egen begäran 

Molntjänstkunden kan på eget bevåg tillhandahålla sig med nödvändiga resurser 

utan mänsklig interaktion med leverantören.  
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5. Tillgänglighet 

Kunder har tillgång till tjänster på många olika plattformar ex: mobiltelefoner, 

laptops, mobiler. 

På grund av molnets egenskaper kan företag tillskriva sig fördelar vid en 
implementation av molntjänster. Några av fördelar företag kan få tack vare Cloud 
Computing är bland annat (Balco et al. 2017; Basishtha & Boruah, 2013; Sultan ,2011; 
Shahzad, 2014): 
 

 IT kostnader 
Minskade investeringar kring IT och IT-personal. Delning av resurser och 
kostnader bidrar också till minskade kostnader. 
 

 Högre tillgänglighet 
Eftersom system och applikationer endast kräver internet för att ansluta blir inte 
anställda platsberoende. Molntjänstleverantörer har ofta backuper på 
servermiljön och kundens data spridda på olika platser i världen vilket bidrar till 
att tjänsten i princip alltid går att nyttja. 
 

 Underhåll 
Uppdateringar av applikationer sker i centraliserade servrar vilket är betydligt 
enklare än att uppdatera varje enskild användares enhet. 
 

 Ökad skalbarhet 
 

 Säkerhet 
Centralisering av känslig data håller data borta från användarnas datorer. 
 

2.1.1 Infrastrukturer inom Cloud Computing 

Basishtha & Boruah (2013) nämner att molnet utgörs av tre olika komponenter: 

Datacenter, Dataservrar och Klienter. Delarna har en specifik roll för att tillhandahålla 

fungerande molnapplikationer. 

 

Figur 1. Komponenter inom Cloud computing. 
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 Datacenter 

Hostar applikationer på servrar vilka kunderna till molntjänsten använder. 

Genom att lagra mjukvara och data möjliggörs användning av applikationerna för 

klienterna på ett resurseffektivt sätt då klienterna endast betalar för resurserna 

vilka används. 

 Dataservrar 

Servrarna är ofta utspridda på olika geografiska platser vilket tillåter olika 

alternativ gällande säkerhet och flexibilitet. 

 Klienter 

Klienter syftar till redskapen molntjänstkunderna använder för att interagera och 

ta del av molntjänsterna.  Klienterna delas in i tre områden: mobila, tunna och 

tjocka klienter. Mobila klienter kan exempelvis vara surfplattor/mobiltelefoner. 

Tunna klienter är i princip skärmar som visar informationen som behandlas av 

servrar och tjocka klienter syftar till vanliga datorer vilka kommunicerar med 

servrarna via webbläsare. 

Utöver ovanstående komponenter krävs också tillgång till internet för att ha tillträde till 

molnapplikationerna samt hämta och skicka data. Eftersom molntjänsterna tillåter 

åtkomst via internet ökar möjligheterna och användarna begränsas inte till enskilda 

fysiska platser (Basishtha & Boruah, 2013). 

2.1.2 Olika typer av moln 

Jelciana, Herbet Raj & Ravi Kumar (2018) skriver att Cloud Computing är ett IT-område 

starkt på frammarsch och företag flyttar data från marken till molnet. Eftersom 

kundklientelet växer skapas ett behov av olika typer av molnlösningar för att tillgodose 

kundens behov. Det finns olika typer av moln för olika syften, de mest förekomna 

varianterna är, se figur 2: Privata, Publika och Hybrida (Basishtha & Boruah, 2013; 

Itfikar, Aslam, Khan & Ramachandra, 2017).  

 

Figur 2. Modell över molnlösningar. 
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 Privata 

Privata moln är upprättade för att stödja enskilda organisationer eller grupper. 

Driften sköts av organisationen eller tredje part (NIST, 2011). Privata molns 

funktionalitet liknas vid intranät och betalning sker vanligtvis på prenumerations 

basis. Kunderna har ofta ett stort inflytande på molnets utformning gällande 

infrastruktur och applikationer (Itfikar et al. 2017). Privata moln anses vara 

säkrare än publika och hybrida eftersom åtkomst endast ges inom organisationen 

(Basishtha & Boruah, 2013). 

 Publika 

Publika moln administreras av molnleverantörer och molnets resurser delas av 

olika personer. Betalning sker oftast med hänsyn till hur mycket användarna 

nyttjar molnets resurser (Chatterjee & Singh, 2017). Publika moln anses inneha 

mindre säkerhet på grund av större komplexitet i arbetet att skydda molnet från 

skadliga attacker (Basishtha & Boruah, 2013). 

 Hybrida 

Hybrida moln består minst av två moln och utgörs ofta av privata och publika 

moln i en kombination för att tillhandahålla kundernas behov (Basishtha & 

Boruah, 2013). 

Jelciana et al. (2018) lyfter fram ett fjärde alternativ, Community, vilken är en form av 

privat moln. Skillnaden är att Hybridmoln tillhandahåller en grupp av kunder vilka har 

liknande behov och intressen. I studien tas ingen hänsyns till typ av moln. 

2.1.3 Molntjänstområden 

Tjänster inom molnet delas in i tre områden, se figur 3, Infrastruktur som en tjänst 
(IaaS), Utvecklingsplattform som en tjänst (PaaS) samt Mjukvara som en tjänst (SaaS).  

 

Figur 3. Tre områden inom molnet. Modell inspirerad av Shahzad (2014). 

Molntjänstområdena brukar illustreras som en pyramid där IAAS är grunden som PaaS 
och SaaS står på. PaaS är mitten där kunderna har stödverktyg för att utveckla egna 
mjukvaror och SaaS är färdiga applikationer redo för användning (Basishtha & Boruah, 
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2013; Jelciana et al. 2018). IaaS syftar till att kunden outsourcar IT-infrastruktur 
gällande resurser och lagring det vill säga grundläggande hårdvara och mjukvara. 
Genom att använda en IaaS-tjänst kan kunder effektivisera infrastrukturen genom att 
öka eller minska resurser utifrån företagets unika behov på ett relativt lätthanterligt sätt 
(Chatterjee & Singh, 2017). PaaS tar användarens del av molnleverantörens IaaS och 
plattformar för att stödja utveckling, körning, igångsättning och administrering av 
egenutvecklad mjukvara över internet (Basishtha & Boruah, 2013). 

2.1.4 SaaS (Software as a Service) 

SaaS är kundens möjlighet att genom webbläsare få tillgång till leverantörens 

applikationer vilka körs på en molninfrastruktur. Kunderna har ingen påverkan på 

molntjänstens underliggande infrastruktur eller enskilda applikationers förmågor. På 

sin höjd ges kunden möjlighet att modifiera viss användarspecifika 

konfigureringsinställningar. Molntjänstkunden använder SaaS-applikationerna för att 

stötta företagets affärsprocesser (Bohn et al. 2011). Genom användning av SaaS får 

kunden tillgång till applikationer utan att fysiskt behöva installera programvara 

(Basishtha & Boruah, 2013). Applikationerna, tillhandahållna via SaaS, används för att 

processa företagets data oftast utan kunskap kring hur data hanteras i SaaS-molnet 

(Kavitha & Subashini, 2011). Till skillnad från traditionell datalagring sker lagring av 

företagets hos molnleverantörens datacenter tillsammans med leverantörens övriga 

kunder. Kundernas data replikeras ibland och lagras på olika fysiska platser för att 

tillgodose kunden med hög tillgänglighet (Kavitha & Subashini, 2011). 

Genom att implementera SaaS kan företag besparas från ekonomiska och resursmässiga 

investeringar kring utveckling och underhåll av tyngre IT-system vilket leder till att de 

kan fokusera på att förbättra affärsprocesser och utveckling kring kärnverksamheten 

(Lan, Leea & Wua, 2011). Framförallt små och medelstora företag anses gynnas av att 

införa SaaS för att stödja affärsprocesser och flertalet studier har gjorts inom ämnet 

(Guptaa, Raj & Seetharamana, 2013). 

Applikationerna i SaaS uppdateras automatiskt vilket leder till att kunden alltid har 
tillgång till senaste versionen när det gäller funktionalitet och säkerhet. Fördelarna med 
SaaS-lösningar är snabb implementering, kostnadsminskning, skalbarhet, mindre 
underhåll, kompatibilitet med flera enheter och driftskompatibilitet (Guptaa, Raj & 
Seetharamana, 2013; Liu & Tang, 2015). Utöver ovanstående fördelar nämner 
Boucheneb, Hawedi & Tahlin (2018) även säkerhet och flexibel betalning. SaaS-kunders 
minimala påverkan på applikationerna och molnets drift bidrar till att 
molntjänstleverantörerna i princip besitter allt ansvar för att utforma och säkerställa att 
kunddata har rätt nivå av informationssäkerhet (Kavitha & Subashini, 2011). Brist på 
kontroll och insyn i hur data lagras och hanteras är huvudorsaken till att företag är 
tveksamma till att implementera SaaS lösningar i verksamheten. Brist på förtroende och 
insyn kring informationssäkerheten anses vara största faktorn bakom att inte fler 
företag nyttjar SaaS-lösningar (Kavitha & Subashini 2011; Lan et al. 2011).  

2.2 Informationssäkerhet inom molnet 

Informationssäkerhet anses vara ett av Cloud Computings stora utmaningsområden om 
inte enskilt största (Lan, Leea & Wua 2011; Basishtha & Boruah, 2013; Kavitha & 
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Subashini 2011; Alageel & Youssef 2012).  Alageel & Youssef (2012) lyfter fram en 
undersökning gjord kring Cloud Computings utmaningar. 
 

“Cloud Computings största utmaning är att adressera säkerhet och datasekretess 
associerade med användningen. Under augusti 2009 genomförde International Data 

Corporation en undersökning för att ranka Cloud Computings utmaningar. 
Undersökningens resultat påvisade att säkerhet är Cloud Computings största orosområde” 

- (Alageel & Youssef, 2012). 
 

En stor del av företag är tveksamma till att använda molntjänster och 49 % av företag 
skjuter upp införandet av molntjänster på grund av misstro mot säkerheten i molnet 
(Itfikar et al. 2017).  
 

Inom traditionell IT lagras data inom organisationen vilket leder till att de självständigt 

styr och ansvarar för egen data. I Cloud Computing lagras verksamhetens data hos 

molntjänstleverantörer vilket leder till delat ansvar kring informationssäkerheten 

(Jelciana et al. 2018). Informationssäkerhet kan delas upp i fyra huvudområden: 

Konfidentialitet, Integritet, Tillgänglighet samt Spårbarhet (Alageel & Youssef, 2012). 

Cloud Computings egenskaper (Se kap 1.1) bidrar till att risker och hot gentemot ett 

företags data är annorlunda ställt mot traditionell IT. Fördelarna med Cloud Computing 

ligger ofta som grund kring problematiken och frågeställningarna kring 

informationssäkerheten. Exempelvis bidrar molnets ökning av tillgänglighet att en brist 

uppstår i form av att en angripare kan utnyttja kopplingarna mellan kund och molnet. 

Ett annat exempel uppstår på grund av att resurser delas vilket betyder att olika 

organisationer lagrar data på samma datacenter vilket gör att molntjänstleverantörer 

måste se till att olika kunder inte har tillgång till varandras data (Kavitha & Subashini, 

2011; Dorey & Leite, 2011). 

Beroende på om molntjänsten är av IaaS, PaaS eller SaaS karaktär läggs mindre eller mer 

ansvar hos molntjänstkunden att garantera datasäkerhet vilket är naturligt eftersom 

desto högre upp i molntjänstområdesmodell (se figur 3) kunden befinner sig, desto 

mindre inblandning finns i molnets uppbyggnad och infrastruktur. Molntjänstkundens 

möjlighet att införa egna säkerhetsåtgärder minskar också (Dorey & Leite, 2011; Kavitha 

& Subashini, 2011).  

2.2.1 Software as a Service säkerhet 

SaaS är molntjänstområdet där kunden har minst inblandning (se kap2.1.4) vilket leder 

till att kunden överlämnar en stor del av informationssäkerhetsansvaret till 

molntjänstleverantören. Eftersom ansvaret läggs hos molnleverantörer får kunder svårt 

att kontrollera att tillräckliga säkerhetsåtgärder finns samt att försäkra att tjänsten är 

tillgänglig (Kavitha & Subashini, 2011). En organisations data lagras tillsammans med 

andra organisationers vilket ställer höga krav på att användarna kan identifiera sig och 

endast få tillgång till data som de har rätt att få tillgång till. För företag är förlusten av 

kontroll och möjlighet till granskning det största frågetecknet kring att implementera en 

SaaS lösning (Kavitha & Subashini, 2011; Shahzad, 2014).    
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SaaS har 14 problemområden (Basishtha & Boruah, 2013; Kavitha & Subashini, 2011). I 

figur 4 ges en överblick över SaaS problemområden. 

 

 

Figur 4. Problemområden inom SaaS. 

 

 Datasäkerhet (Data Security engelsköversättning) 

I kap 2.2 nämns att till skillnad från traditionell IT lagras känsliga data inom 

företaget och är föremål för fysiska, logiska samt personals säkerhets- och 

åtkomstpolicys. I SaaS lagras istället data utanför företagets gränser hos 

molntjänstleverantörer vilket leder till att molntjänstleverantörer måste vidta 

ytterligare säkerhetskontroller för att säkerställa tillräcklig nivå av datasäkerhet 

för att förhindra dataläckage vid utnyttjande av en svaghet i virtualiseringen eller 

attack från en illvillig anställd. Molnleverantörer bör därför tillhandahålla en hög 

nivå av kryptering och en detaljerad samt välutvecklad kontroll för att säkerställa 

att rätt personer ges tillstånd till data (Kavitha & Subashini, 2011; Dorey & Leite, 

2011; Shahzad, 2014; Chatterjee & Singh, 2017).  

 Nätverkssäkerhet (Network Security engelsköversättning) 
Molntjänstkundens data processas av molnapplikationer och flyttas via internet 

till lagring hos molnleverantörer vilket kräver att nätverket är säkert för att 

förhindra dataläckage hos känslig data (Kavitha & Subashini, 2011). Vanligtvis 

rör sig data inom ett internt nätverk med begränsad åtkomst. Inom SaaS kan 

tillgängligheten utnyttjas (Fatima, Hussain, Raza, Saeed & Shahzad, 2016).       

 Data fysiskplats (Data Locality engelsköversättning) 
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Eftersom företagets data inte längre lagras inom organisationen finns 

frågetecken kring var data lagras rent fysiskt. Förvisso kan avtal upprättas för att 

påtrycka var data skall lagras men möjligheterna att kontrollera att avtalet följs 

är begränsade. I vissa fall kan en molntjänstkunds data vara lag på olika platser i 

världen. Att lagra data på olika platser i världen leder till att företag måste 

förhålla sig till olika länders regel och lagar (Ali, Khan & Vasilakos, 2015; Kavitha 

& Subashini, 2011; Dorey & Leite, 2011; Chatterjee & Singh, 2017). 

 

 Data integritet (Data Integrity engelsköversättning) 

Inom SaaS finns ofta flera olika kunder, applikationer, datalager samt krav från 

kunder vilket leder till en ökad komplexitet att säkerställa att kunders data inte 

ändras eller förändras på ett sätt som inte är meningen (Kavitha & Subashini, 

2011; Fatima et al. 2016). 

 

 Data Åtkomst (Data Access engelsköversättning) 

Inom företag har anställda olika roller vid vilken åtkomst till företagets data 

begränsas via diverse säkerhetspolicys eller andra regleringar. SaaS-tjänsten 

måste således tillhandahålla möjligheten att administrera företagets anställdas 

roller. Organisationens roller kan också vara föränderliga vilket leder till att 

SaaS-leverantören bör ge kunder möjligheten att förändra rollerna utifrån 

företagets behov (Kavitha & Subashini 2011). 

 

 Data åtskillnad (Data Segregation engelsköversättning) 

Resursdelningen inom Cloud Computing ställer höga krav hos 

molntjänstleverantörer att hålla olika kunders data separerad vilket leder till att 

en svaghet hos en kund, skulle kunna användas för att få tillgång till “grannens” 

data. SaaS-applikationen måste också vara tillräckligt intelligent för att särskilja 

kundernas data (Dorey & Leite 2011; Kavitha & Subashini 2011). (Dorey & Leite, 

2011; Kavitha & Subashini, 2011). 

 

 Tillåten åtkomst och validering (Authorization and Authentication 

engelsköversättning) 

Företaget som använder sig utav SaaS-tjänster kan ha flera olika leverantörer och 
SaaS-applikationer vilket kan leda till att vid anställning och avsked av anställda 
kan en ökning kring administreringen av tillhörigheter och åtkomst öka. Vilket 
leder till att ansvarig personal kan behöva lägga till eller ta bort åtkomst i olika 
applikationer (Kavitha & Subashini 2011; Ali et al. 2015). 
 

 Data konfidentialitet (Data Confidentiality engels översättning) 

Införandet av SaaS kan innebära att policys och lagar kring dataintegriteten 

förändras eller inte kan uppfyllas vilket leder till svårigheter för att uppfylla rätt 

nivå av integritet (Kavitha & Subashini 2011). 

 

 Webb applikations säkerhet (Web Application security engelsk översättning) 
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Eftersom SaaS är webbaserade applikationer finns samma risker och hot som 

generellt påverkar traditionella webbapplikationer (Kavitha & Subashini 2011; 

Fatima et.al 2016). 

 

 Tillgänglighet (Avilability engelsköversättning) 

En av SaaS största fördelar anses vara tillgänglighet, således ställs höga krav på 

att dels designa moln-produkterna samt delge kunder med service tjugofyra 

timmar om dygnet (Kavitha & Subashini 2011). 

 

 Backup 

Molnleverantörerna bör se till så att företaget har backup på data överförd till 

molnet om en incident skulle inträffa med “original” data. Backup av kundens 

data är också viktigt för att upprätthålla tillgängligheten (Kavitha & Subashini 

2011; Ali, Khan & Vasilakos 2015; Chatterjee & Singh 2017). 

 

 Data intrång (Data breaches engelsöversättning) 

Eftersom SaaS-moln ofta innehåller flera olika företags data blir molnet ett större 

mål för attacker. Genom att utnyttja en svaghet hos molnet kan ett lyckat angrepp 

leda till att angripande part får tillgång till flera olika företag data (Kavitha & 

Subashini, 2011). 

 

 Virtualisering (Virtualization engelsköversättning) 

Många SaaS- applikationer körs av kunden på ett virtuellt system vilket bidrar till 

att molntjänstleverantören måste säkerställa att ingen tillgång ges till root-

systemet via klienter molntjänstkunder använder för att ansluta till 

applikationen (Kavitha & Subashini 2011). 

 

 Identitetshantering och på loggningsprocess (Identity management and sign-

on process engelsköversättning) 

SaaS-leverantörerna behöver säkerställa att lösenord är tillräckligt starka för att 

följa olika företags policys, att inga lösenord kan läcka vid inloggning och i 

scenarion där kunden använder sig av flera Saas-applikationer inte kräva 

inloggning i varje separat applikation (Kavitha & Subashini 2011). 

 

Trots ovanstående problemområden kan implementering av SaaS-applikationer i en del 

scenarion bidra till ökning inom informationssäkerhet. SaaS-applikationen är oftast en 

extern tjänst och segregerad från resterande IT hos molntjänstkunden, vilket leder till 

att ett intrång inte ger angripare tillgång till företaget resterande data utan endast data 

lagrad hos molntjänstleverantören (Dorey & Leite 2011). Molntjänstleverantörerna 

hanterar data från flera olika molntjänstkunder vilket kan göra de ekonomiskt 

försvarbart att en större grupp med anställda som arbetar med molnets säkerhet, något 

som molntjänstkunderna inte nödvändigtvis har ekonomiska muskler eller kompetens 

att göra var för sig.  Molntjänstleverantörerna tillhandahåller säkerhetsåtgärder via 

kontinuerliga uppdateringar, lagrar ofta backuper av servermiljön och kunders data på 
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flera platser belägna på olika ställen i världen vilket ökar tillgängligheten samt 

pålitlighet av tjänsten (Basishtha & Boruah 2013; Dorey & Leite 2011; Waters 2005). 

2.2.2 Kundsidan 

Vid användning av SaaS förflyttas mycket av ansvaret och åtgärder för 
informationssäkerhet från molntjänstkunden till molntjänstleverantören (kap 
2.2.1).  Molntjänstleverantören har störst möjlighet att påverka nivån av 
informationssäkerhet. Molntjänstkundens minskade möjlighet att påverka nivån av 
informationssäkerhet är företaget fortfarande ytterst ansvarig för att SaaS-
användningen inte bryter mot lagar, regler, interna policys samt avtal gentemot egna 
kunder (Chatterjee & Singh 2017).   
 

Molntjänstleverantörerna lagrar ofta kundens data på olika fysiska platser vilket gör att 
företagets data kan figurera i flera olika lagstiftningar, Exempelvis kan data som lagras i 
USA vara föremål för USA patriot act vilket kan skapa regelbrott gentemot Europeiska 
datalagar såsom GDPR. Lagar kan påverka både konfidentialitet och tillgängligheten 
(Chatterjee & Singh 2017). 
 

Ökad tillgänglighet är ett av Cloud Computings mest framträdande karaktärsdrag. Dock 
blir molntjänstkunden vid användning i beroende ställning mot molntjänstleverantören 
och får förlita sig på att tjänsten finns tillgänglig. Vad händer till exempel med företagets 
data ifall molntjänstleverantören går i konkurs eller avslutar verksamheten? (Chatterjee 
& Singh 2017). 
 

I traditionell IT kan molntjänstkunderna övervaka företagets data. I Cloud Computing 
finns inte tillgång till data och övervaknings processer på samma sätt eftersom 
hanteringen av data finns hos tredje part vilket leder till att molntjänstkunden inte kan 
räkna med att intrång rapporteras direkt vid upptäck. Teoretiska innebörden blir 
således att molntjänstkundens data kan ansatt utan vetskap, därför finns ett behov av att 
tydliggöra hur intrång och komprimerande aktiviteter uppmärksammas (Chatterjee & 
Singh 2017). 
 

Molntjänstkundens data lagras hos tredje part vilket betyder att 
molntjänstleverantörens anställda har tillgång till företagets data något som kan leda till 
minskad integritet och konfidentialitet (Dorey & Leite, 2011). 
 

För att kunna påvisa att molntjänstkunden inte bryter mot lagar, regler, interna policys 
och egna kundavtal krävs en insyn i hur företagets data hanteras och skyddas. 
Transparens hos säkerhetsåtgärder anses vara ett av SaaS största problem vilket lyfts 
fram av säkerhetsexperter inom området. På grund av minskad kontroll över åtgärder 
växer ett behov hos molntjänstkunderna att kunna tillförskaffa sig tillsyn till hur, var 
data lagras samt vilka som har tillgång till data (Cholez, Dubois, Furnell, Mignon & 
Ouedraogo, 2015). 
 

Åtgärder vilka företag generellt sätt använder för att säkerställa rätt nivå av 
informationssäkerhet och återta kontroll av molntjänstleverantören är Service-Level 
Agreement (SLA). SLA är ett avtal mellan molntjänstkunden och molntjänstleverantören 
vilket innehåller vad molntjänstkunden får ut av tjänsten. Ett SLA bör innehålla allt för 
att SaaS-applikationer skall uppfylla informationssäkerhetskrav molntjänstkunden har 
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från externa och interna bestämmelser. Exempelvis kan SaaS-avtalet hjälpa till att 
reglera var data lagras, vilka som har tillgång till data, ansvarsområden, backuper av 
data och grad av tillgänglighet till data. Ett välskrivet SLA-avtal är en nyckel för 
molntjänstkunden att tillförskaffa sig rätt nivå av integritet, konfidentialitet, 
tillgänglighet och spårbarhet (Cholez et. al 2015, Chatterjee & Singh 2017). 
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3 Problemområde 

Kapitlet tar upp vilket område studien avhandlar samt vilken primär frågeställning studien 

undersöker samt syftet. 

Tidigare forskning visar att användning av Cloudbaserade lösningar kan ge fördelar som 
exempelvis minskade IT-kostnader, ökad tillgänglighet, säkerhet, ökad skalbarhet samt 
underhåll (Se kap 2.1). Cloud Computing kan hjälpa till att effektivisera och sänka IT-
kostnaderna vilket tillåter företag att fokusera mer på kärnverksamheten.  
 

Dock finns tveksamhet kring att implementera lösningen och 49 % av företag skjuter 
upp implementeringen av Cloud Computing på grund av misstro gentemot säkerheten i 
molnet (Itfikar et al. 2017). Ett av företags största bekymmer gällande användning av 
Cloud Computing-tjänster är förlust av kontroll över data, insyn i hur företagets data 
lagras samt skyddas efter överföring till molnet (Kavitha & Subashini 2011; Shahzad, 
2014). Informationssäkerheten anses vara den enskilt största utmaningen inom Cloud 
Computing (Lan, Leea & Wua 2011; Basishtha & Boruah, 2013; Kavitha & Subashini 
2011). Alageel & Youssef (2012) nämner en undersökning genomförd 2009 vilket 
stärker tesen: 
 

“Cloud Computings största utmaning är att adressera säkerhet och datasekretess 
associerade med användningen. Under augusti 2009 genomförde International Data 

Corporation en undersökning för att ranka Cloud Computings utmaningar. 
Undersökningens resultat påvisade att säkerhet är Cloud Computings största orosområde” 

- (Alageel & Youssef, 2012). 
 
Undersökningen påvisar att informationssäkerhet är ett viktigt ämnesområde inom 
Cloud Computing vilket behöver hanteras både praktiskt och teoretiskt. 
 

Inom SaaS har fjorton problemområden gällande säkerhet identifierats (Se kap 2.6.1). 
Trots problemen kan användningen av SaaS-applikationer ge säkerhetsfördelar 
exempelvis bättre segregering av data, större grupper av personal dedikerad till att 
arbeta med säkerhet, högre tillgänglighet och backuper av data (Dorey & Leite 2011; 

Waters 2005; Basishtha & Boruah 2013). 

 
Eftersom användning av Cloud Computing kan bidra med både fördelar och nackdelar 
kring informationssäkerhet finns ett behov av att identifiera vilka aspekter som är 
viktiga för att företag skall nå ökad informationssäkerhet vid användning av Cloud 
Computing. 
 

Studiens syfte är att underlätta informationssäkerhetsarbetet kring Cloud Computing 

genom att identifiera vilka aspekter som är viktiga för företag för att uppnå ökad 

informationssäkerhet vi användning av SaaS samt förklara varför aspekterna är viktiga. 

3.1 Frågeställning 

Vilka aspekter är viktiga för att ett företag ska uppnå ökad säkerhet vid användning av 

SaaS? 
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3.2 Avgränsningar 

Studien skall undersöka vilka aspekter som är viktiga för att företag ska uppnå höjd 
informationssäkerhet vid användning av Cloud Computing, då begreppet innehåller flera 
olika molntjänstområden har en avgränsning gjorts att endast innefatta SaaS. SaaS har 
valts ut då lösningen är molntjänstområdet flest företag använder sig av. I studien 
kommer inte någon hänsyn tas till vilken typ av moln gällande privata, publika eller 
hybrida tas. 

3.3 Förväntat resultat 

Efter studien förväntas en del viktiga aspekter identifierats och förklarats. Varför och 

hur aspekter bidrar till ökad informationssäkerhet vid användning av SaaS.
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4 Metod 

Följande kapitel behandlar den vetenskapliga metoden som utförts för att svara på studiens 

frågeställning. 

En kvalitativ metod med semistrukturerade-intervjuer har valts för att genomföra 

studien. Metodvalet valdes utifrån ett flertal aspekter, informationssäkerhet är relativt 

abstrakt och situationsbaserad vilket leder till att inget enskilt rätt svar finns.  Intervjuer 

valdes för att undersöka verkligheten och tillförskaffa information där kunskap inom 

tidigare forskningslitteratur saknas, ytterligare kan nämnas att genom att intervjua 

personer vilka arbetar kring ämnesområdet bidrar till att inhämtat material är färskt 

och visar nuläget. Genom tillämpning av en kvalitativ metod kan mer innehållsrik och 

detaljerad information inhämtas från en mindre grupp av människor gentemot 

kvalitativ metod (Patton 2015). I figur 5 ses en överblicksbild över hur genomförandet 

av studien gått till. 

 

Figur 5. Processmodell över metod. 

4.1 Intervju 

Urval 

Grundkravet på deltagarna inom studien är att intervjupersonen skall ha erfarenhet av 
antingen informationssäkerhet eller inom ämnet SaaS. För att säkerställa att 
respondenterna innehar nödvändig kunskap består en del av intervjun med frågor runt 
respondenten. Exempel på en fråga för att säkerställa kompetens inom området är: 
Vilken erfarenhet har du av informationssäkerhet inom Cloud Computing, framför allt 
inom SaaS?  
 

Respondent ett togs kontakt via mejl då tidigare kunskap kring respondent fanns. 
Respondent två, tre samt fyra togs via telefon med företaget respondenten arbetade på. 
Under första kontakten presenterades ämnet samt syftet med studien och frågan 
ställdes om någon lämplig intervjukandidat fanns tillgänglig för intervju. 
Organisationerna att ta kontakt med valdes ut baserat på information från 
organisationens hemsida främst eftersöktes IT-bolag då en större kunskap antogs 
finnas. 
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Respondent 1: Arbetar som informationssäkerhetsexpert på ett stort IT-bolag vars fokus 
är IT-infrastruktur. Respondenten har mångårig erfarenhet av informationssäkerhet 
från flera olika uppdragsgivare samt flera olika roller inom 
informationssäkerhetsarbete.  
 

Respondent 2: Arbetar som försäljningschef på ett mindre IT-konsult bolag som bland 
annat arbetar med mjukvaruutveckling. Har mångårig erfarenhet från 
informationssäkerhet samt SaaS ur ett säljande perspektiv. 
 

Respondent 3: Arbetar som försäljningschef på ett IT-bolag vilka utvecklar IT-lösningar 
för finansbranschen och har över tio års erfarenhet från informationssäkerhet samt SaaS 
från ett säljande perspektiv. 
 
Respondent 4: Arbetar som utvecklare av SaaS-lösning hos ett IT-bolag vilka utvecklar 
IT-lösningar för finansbranschen. Har mångårig erfarenhet av informationssäkerhet ur 
ett utvecklingsperspektiv samt akademiskt arbete. 
 
Ytterligare organisationer och personer togs kontakt med, vissa tackade nej till att delta 
på grund av att informationssäkerhet inte diskuteras utanför verksamhetens gränser, 
rätt kompetens för ämnet ansågs saknas hos organisationen, hänvisade till tidsbrist och 
uteblivna svar på kontakt försöket. 
 

Intervjuernas tidsåtgång varierade lite och tog mellan 27-40 minuter. I fall där möjlighet 
fanns, bedrevs intervjuerna på respondenternas arbetsplats för att intervjupersonen 
skulle känna sig så bekväm som möjligt (Creswell, 2009). När inte möjligheten gavs 
genomfördes intervjuerna via Skype. Alla intervjuer genomfördes utifrån en 
intervjuguide uppdelad i fyra områden. Intervjuguidens frågor går att se i (bilaga) och 
områdena syften förklaras i nedanstående del. 
 

Introduktion 

I introduktionen ligger fokus på att prata fritt och bekanta sig med respondenten och 
förklara vilket ämne intervjun berör och strukturen av intervjun. I introduktionsdelen 
förklaras intervjuns och studiens syfte. Introduktionsdelen avslutats med att fråga om 
inspelning av intervjun får göras, vilket görs för att säkerställa ur ett etiskt perspektiv 
att respondenten och respondentens arbetsgivare är bekväma med att intervjun spelas 
in och digitaliserar till en ljudfil för att användas vidare i studien.  
 

Respondenten 

Här diskuteras frågor som kretsar kring respondenten exempelvis vilken erfarenhet och 
roll respondenten har inom ämnet. Respondent delen tar även upp hur intervjupersonen 
uppfattar ämnet och nyckelbegrepp. Frågor vilka kretsar runt respondenten tas upp för 
att säkerställa att informationen som till skaffats från intervjun är relevant för studien. 
Frågor kring respondenten hjälper till att visa intresse för intervjupersonen och kan 
bidra till ett mer öppet och förtroligt samtal.  
Exempel på frågor som ställdes under respondent delen: 
 

– Vilken erfarenhet har du av informationssäkerhet? 
– Om du skulle förklara SaaS för någon utan kunskap hur skulle du göra de? 
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Kärnfrågor 

Syftet var att undersöka informationen vilken hämtats in tidigare från vetenskaplig 
litteratur. Genom att utgå från tidigare vetenskap kan bekräftelse av upptäckter göras 
samt få respondentens åsikter kring ämnet studien berör. Förutom att bekräfta 
forskning kan även andra aspekter kring ämnet tillgodo tas. Teman som delen berör är 
SLA, Processer samt informationssäkerhet i SaaS. Exempel på frågor: 
 

 Går det att uppnå ökad informationssäkerhet vid användning av SaaS? 
 Vilka aspekter anser du vara viktiga för att ett företag skall uppnå ökad säkerhet 

vid SaaS användning? 
 

Avslutning  
Avslutande del av intervjun används för att summera och verifiera information som 
sagts under intervjun samt kontrollera att inget väsentligt missats. Under intervjun görs 
stödanteckningar vilka gås igenom med respondenten för att verifiera att respondenten 
har uppfattats korrekt. Slutligen ställs frågan ifall respondenten har något att tillägga 
kring ämnet för att inte gå miste om relevant information. 

4.2 Analys 

För att bearbeta och analysera insamlat material används en kvalitativ innehållsanalys. 
I kvalitativ innehållsanalys där verbal eller skriven kommunikation analyseras stegvis 
med fokus på likheter och olikheter. Under tolkningsprocessen identifieras teman i 
insamlat material (Bryman, 2002) 

 

Steg 1  
Intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades ordagrant. Transkriberade 
intervjuer lästes igenom flera gånger med syftet att få en helhetsbild samt förståelse för 
insamlad data. 
 

Steg 2  
I steg två rensas överflödig data bort från intervjuerna, information vilken inte anses 
vara relevant för att besvara frågeställningen.  
 

Steg 3  
I steg tre identifierades meningsbärande enheter och en tabell skapades. 
 

Steg 4 

Meningsenheter bryts ner till kondenserade meningar för att sedan brytas ner till kod. 
Koderna beskriver meningsenheterna innehåll.  
 

Steg 5  
Koder med liknande innehåll sammanfördes till underkategorier. 
 

Steg 6 

Underkategorierna sammanställs sedan till huvudområden.  
 

Steg 7 
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Intervju Tabellerna sammanställs till en tabell vilken innefattar alla genomförda 
intervjuer. Sammanställningen av tabellerna analyseras. Analysen av “huvudtabellen” 
består av att steg 5 och steg 6 görs igen. 
 
EX:  

Meningsenhet Kondenserad 
Meningsenhet 

Koder Underkategorier Huvud-
kategorier 

Om de händer nånting 
är de kommunikation … 
så att de här med 

incidenthantering… 
kontinutetsplanering 
kommunikation ..att de 

funkar också …. hur det 
ska kommuniceras till 
vem när och i vilka 

omfattningar … 

Hur kommunicerar vi vid 
incidenter rörande 
verksamhetens 

information, hur det skall 
kommunicerar och till 
vem 

 

Incident-hantering Kravställning-
Kommunikation 

 

SLA 

Det finns en vikt att själv 
veta vad man har för 

informationssäkerhetskr
av på sin verksamhet… 
dels externa krav men 

också vilka krav vi har 
inom verksamheten … 
vilka krav har vi som 

verksamhet på tillgång 
till de … roller 
behörigheter … hur 

datan hanteras … 

Viktigt att veta vilka 
informationssäkerhetskr

av som finns på egna 
verksamheten, både 
interna och externa krav. 

Kunskap kring vilka 
krav som finns 

internt och externt 
på verksamhetens 
informationssäkerhe

t. 

Kunskap kring interna 
och externa krav 

 

Kunskap om 
egna 

verksamheten/kr
avställning 
 

 

Steg 8 
I Steg åtta jämförs identifierade aspekter samt huvudområden gentemot litteratur 
studien tagit del av. 
 
Steg 9 
I steg nio sammanförs identifierade aspekter och huvudområden till en helhet. 

4.3 Etiska Aspekter 

Vid genomförande av akademiska eller forsknings baserade studier och undersökningar 

finns fyra grundläggande etiska aspekter att ta hänsyn till (Vetenskapsrådet 2002).  

Informationskravet  
Första kravet är informationskravet och kretsar kring att informera deltagarna i 
studiens om studiens syfte och vilken roll deltagarna förväntas ha (Vetenskapsrådet 
2002). 
 

För att uppfylla informationskravet informerades deltagarna i studien kring vilket som 
är studiens syfte. I introduktionsdelen av intervjuerna tydliggörs studiens syfte och 
vilken roll respondenten har i studien. Introduktionsdelen tar också upp intervjuns 
struktur, vilka ämnen intervjuns delar kommer att behandla samt uppskattad 
tidsåtgång. Inför intervjun har kontakt tagits med respondenten där en presentation av 
intervjuaren och bakgrund till varför studien genomförs. 
 

Samtyckeskravet 
Samtyckestskravet handlar om att deltagare skall ställa upp på eget bevåg och att beslut 
som tas inte får negativ påverkan (Vetenskapsrådet 2002). 
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Personer som deltar i studien har självständigt valt att ställa upp på intervjuer. 
Personerna som intervjuas är alla myndiga så inga åtgärder förutom att ställa frågan ifall 
deltagarna vill ställa upp har gjorts. Deltagarna har haft möjlighet att hela tiden tacka nej 
till deltagande. Intervjuerna har en avslutande del vilken innefattar en genomgång av 
intervjun där respondenten ges möjlighet att revidera information vilken framkommit i 
intervjun. I introduktionsdelen innehåller fråga ifall intervjun får spelas in för att 
möjliggöra transkribering. 
 

Konfidentialitetskravet 
Innefattar att deltagarna i studien har rätt att vara anonyma och att inkomna uppgifter 
inte kan användas för att identifiera deltagarna för personer utanför studien 
(Vetenskapsrådet 2002). 
 
Studien har inget behov av att nämna information vilken kan kopplas till en unik person. 
Namn och företag vilka förekommer i intervjun anonymiseras eller stryks. 
Informationen vilken kan kopplas till en person är informationen kring personens 
erfarenhet inom ämnet, vilken även anonymiseras och till viss del försöks generaliseras. 
 

Nyttjandekravet 
Kravet syftar till att informera deltagarna kring syftet med datainsamling och insamlad 
data endast används i nämnda syftet (Vetenskapsrådet 2002). 
 

Data från studien kommer endast presenteras och tillgås genom att rapporten genom 
läses och kommer inte på några andra sätt finnas tillgängliga för någon utomstående.  
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5 Analys 

Följande kapitel presenterar analysen som ligger till grund för att besvara studiens frågeställning ” 

Vilka aspekter är viktiga för att ett företag ska uppnå ökad säkerhet vid användning av SaaS?”. I 

analysen framkom fyra olika teman: i)Personal, ii) Nuvarande IT-miljö, iii) SLA samt iiii) Kunskap 

om egna verksamheten, vilka utgörs av aspekter kopplade till att få tillförskaffa sig ökad 
informationssäkerhet vid användning av SaaS. Analysen inkluderar och belyser citat från 

intervjuerna och slutligen jämförs identifierade aspekter gentemot litteraturen.  

5.1 Personal 

Personal syftar till ett företags anställda. I studiens perspektiv handlar det främst om 

vilken tillgång företag har till personer kopplad till att säkerställa att företagets 

information och data hanteras samt skyddas på ett bra sätt. Vid användning av SaaS-

applikationer kan molntjänstkunden få tillgång till personal hos molntjänst-

leverantörerna vilka har mer kunskap kring hur data skall hanteras och skyddas för att 

få en högre nivå av informationssäkerhet. Molntjänstkunden kan ha tillgång till 

tillräcklig kompetens innan användningen av SaaS dock så finns även då en vinst att 

göra rent ekonomiskt, eftersom SaaS-leverantörer ofta har flera olika kunder vilka är 

med och delar på kostnaden. Ifall där molntjänstkunden tidigare hade ett fåtal anställda 

dedikerade till att hålla data säker ger tillgången till ett större antal personal en bättre 

redundans vilket minskar personberoendet. 

Kompetens-Antal-Kostnad 
  

 Kompetens är kunskapen vilken krävs för att ha möjligheten att säkerställa att 
företags data hanteras på informationssäkert sätt.  

 
 Antal syftar till att ha tillgång till en numerär av personer dedikerade till att 

arbeta med en uppgift. 
 

 Kostnad handlar om vilka resurser företaget lägger och vad företaget får ut från 
resurserna. 

 
När respondent ett diskuterar kring ämnet om en ökad informationssäkerhet är möjligt 
vi användning av SaaS-applikationer. Respondent ett hävdar att möjligheten att 
tillförskaffa sig av högre informationssäkerhet beror på vad företaget har i nuläget och 
lyfter fram ett exempel om ett mindre bolag kanske inte har möjligheten att ha personal 
vars huvudsyfte är att garantera och ansvara för att företagets data är säker.  
  

”Men eftersom de är en halvtid har de en annan funktion och för att hänga med när de 
gäller säkerhet, måste personen ha utbildning veta vad som händer och alltihopa … men de 

kan vi inte göra.” - (R1). 
 

Om bolaget istället köper in sig hos en SaaS-leverantör ges tillgång till kompetens hos 
leverantörens personal till en mindre kostnad eftersom flera olika företag delar på 
kostnaden. SaaS flytten innebär också ofta att mer säkerhets dedikerade personal i antal 
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vilket innebär att molntjänstkunden inte blir lika personberoende och öka redundansen 
av kompetens. 
 

”Däremot om vi är flera små bolag som köper in oss hos en saas leverantör kan vi helt 
plötsligt betala en tiondel av vad lönekostnaden… istället för att betala en halvtidstjänst … 

och helt plötsligt är vi 20. Stycken som gör det .. istället för att ha en halvtid finns de två 
heltider… iochmed att de är två får du en redundans … slutar en av personerna finns då 

finns de en annan.” - (R1). 
 

R3 är inne på liknande saker och lyfter att användning av SaaS kan leda till att resurser 
frigörs och kan fokuseras på andra områden inom verksamheten. 
 

“som hela tiden du måste uppdatera du måste köpa licenserna för och du måste hålla koll 
på … de har varit heltidstjänst att... va licensansvarig på vissa bolag då.” - (R3). 

 
Respondenternas resonemang kring personal ligger i linje med vad forskningen säger. 
Dorey & Leite (2011) menar på att aggregeringen genom molntjänster bör inbringa 
tillgång till ett större team av kompetent personal dedikerade till att arbeta med 
säkerhet på ett mer kostnadseffektivt sätt än vad fallet skulle vara för enskild 
molntjänstkunden, även pålitligheten och redundansens lyfts som en effekt av teamets 
storlek. Tillskillnad från respondenterna lyfts även centraliseringen av 
säkerhetsprocesser som en bidragande faktor för att säkerheten kan öka vid användning 
av molntjänster. 

5.2 Nuvarande IT-miljö 

 Nuvarande IT-miljö är kopplad till vilka typer av mjukvara, infrastruktur och 
plattformar företaget har tillgång och nyttjar för tillfället. 

 
Användningen av SaaS leder inte automatiskt till högre eller lägre nivåer av 
informationssäkerhet. Alla respondenter är överens om att företag kan öka nivån av 
informationssäkerhet genom att använda SaaS-applikationer, dock påpekas att 
företagets nuvarande IT-miljö och nivån på informationssäkerheten påverkar. Det är 
emellertid naturligt eftersom om företaget besitter världens säkraste system finns ingen 
möjlighet att öka nivån ytterligare och vice versa besitter företaget ett sämre system ur 
ett informationssäkerhetsperspektiv blir säkerheten högre genom användningen av 
SaaS.  
 
R1 förklarar det som:  
 

“Det beror på vad du hade innan..om säkerheten kan bli större via saas gentemot att inte 
ha de....Då säger jag ytterligheten att jag kör de själv i källaren... Alltihopa kör jag själv och 

nu kör jag allting hos nån annan och är bara ansvarig för content, då skulle jag absolut 
säga att ja det blir säkrare” - (R1). 

 
R3 lyfter också att om vissa infrastrukturella säkerhetsåtgärder som backuper kan 
användning av SaaS-tjänster i många ses som en snabb och relativt smärtfri 
implementering av dylikt utan att kostnaden blir lika stor ställt mot att sätta upp egna 
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datahallar, då många SaaS-leverantörer tillgodoser molntjänstkunden med backuper av 
data i applikationerna som används. 
 
“utökade säkerheten handlar ju oftast...dels kunskap och ett monetärt perspektiv alltså 
pengar...du ska kunna ha en så säker maskin som bara går och så ska du molnmiljö säkra 
den tio år framåt ..och så ska du ha redundans på två olika ställen.” - (R3). 
 
Dock skall nämnas att R2 rent teoretiskt ser välskött lokal IT-miljö som generellt 
säkrare än SaaS-lösningar. 
 
“ men jag tror ju inte att SaaS nångång kan göra de säkrare än lokalt… om du har en vettig 
lokal miljö…” -(R2). 
 
R4 lyfter att molnets egenskaper att få tillgång till företagets applikationer och data via 
internet ökar vissa risker men lyfter samtidigt att molntjänster ofta är säkrare än att 
använda en VPN(Virtuella privata nätverk) och ett bättre alternativ om företag vill ha 
tillgång till applikationer utanför kontors gränser. 
 
“ att ha tillgång till sakerna hela tiden… de är inte säkert att sätta på .. och behöva VPN:a 

in  till kontoret för att komma åt filer och sånt.. det är inte en bra lösning.” - (R4). 
 

Forskningen är inne på liknanden tankar och menar på att många säkerhetsåtgärder ofta 

medföljer. Lan, Leea & Wua (2011) anser att genom en implementation av SaaS-

applikationer kan bespara företag från ekonomiska och resursmässiga investeringar 

kring utveckling och underhåll av tyngre IT-system. 

Molntjänstleverantörer lagrar ofta backuper av servermiljön och kunders data på flera 

olika platser vilket ökar tillgängligheten samt pålitlighet av tjänsten (Waters 2005;) 

5.3 Service-Level-Agreement 

SLA är avtalet mellan molntjänstkunden och molntjänstleverantören. Avtalet berör allt 

som kretsar kring SaaS-applikationen och data inom applikation. SLA är 

molntjänstkundens enda möjlighet att regler hur företagets data skall hanteras. Ett 

dåligt skrivet avtal innebär att molntjänstkunden inte har möjlighet att kräva att 

företagets information hanteras på ett sätt vilket lyfter företagets informationssäkerhet. 

Precis som i vilket avtal som helst ligger ansvar att förhandla fram bra villkor på egen 

part. Molntjänstkunden är alltså själv ansvarig för att i SLA:t få med krav vilket gör att 

informationssäkerhets nivån höjs eller i alla fall bibehålls, dock skall nämnas att många 

avtal med större SaaS-leverantörer är standardiserade och möjligheten att påverka 

avtalets innehåll begränsas. I fallen där avtalen är standardiserade ligger ansvaret 

fortfarande hos kunden att kontrollera så att företagets interna och externa krav 

uppfylls. I avtalet finns en vikt av att molntjänstleverantören också tydliggör hur 

molntjänstkundenskrav skall realiseras. 

Respondenterna är alla överens om att SLA-avtalet är kundens viktigaste och i princip 
enda möjlighet att ställa krav på molntjänstleverantören. Merparten av respondenterna 
lyfter också att trots att molntjänstleverantören har ansvaret tillgodose informationen 
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med rätt säkerhetsåtgärder så ligger ansvaret att krav ställa och förtydliga vilka krav 
informationen behöver uppfylla för att nå rätt nivå av informationssäkerhet. 
 
R1 säger att molntjänstkunden yttersta ansvar för att informationen har rätt nivå av 
informationssäkerhet men molntjänstleverantörer har skyldighet att informationen har 
rätt nivå av informationssäkerhet utifrån vad som överenskommits i SLA-avtalet. 
 

“Tittar vi på ansvar … de engelska termerna är accountable den som äger informationen 
och responsible är den som det går till i externa organisationen”- (R1). 

 
R1 ser inga begränsningar i säkerheten vid användning av SaaS så länge man ställer rätt 
krav på molntjänstleverantören. Vilket gör kravställning och SLA-avtalet till en viktig 
aspekt om inte den viktigaste. 
 

“Ställer man rätt krav finns ingen begränsning för … för då finns inget hinder kring att 
saas leverantören kan sköta informationen på samma sätt som vi själva skulle kunna 

göra.” - (R1). 
 

Forskningen är likt respondenterna inne på ett liknande spår och SLA-avtalet läggs fram 

som ett viktigt verktyg för att säkerställa att data hanteras på ett sätt vilket 

molntjänstkunden är bekväm med. SLA- avtalet bör tydliggöra allting kring 

datahantering samt klargöra molntjänstkundens förväntningar på applikationen (Cholez 

et al. 2015; Chatterjee & Singh, 2017). Cholez et al. (2015) lyfter vikten av att 

molntjänstkunden får en insyn kring hur data hanteras och skyddas på grund av att 

användning av molntjänster och SaaS bidrar till en mindre kontroll över vilka åtgärder 

som tas för att skydda data. 

Kravställning 
Kravställning syftar till vad avtalet bör innehålla och vilka krav molntjänstkunden bör 
ställa på molntjänstleverantören för att tillförskaffa sig ökad informationssäkerhet. 
Kraven nedanför är krav vilka respondenterna lyft fram under intervjuerna och 
diskuterat runt. 
 
Roller-behörighet 
 

 Roller och behörighet syftar till vilka som har tillgång till data och information.  
 

Inom ett företag finns personal med olika roller vilka har tillgång till olika delar av ett 
företags information således läggs en vikt på att även inom företaget se till så att 
personal vilka inte bör ha åtkomst till viss information inte tar del av informationen. Ett 
behov finns att separerar vilken information tillgång ges till dels inom egna företaget 
samt vilken information som tilldelas utomstående parter för att säkerställa data 
integritet samt konfidentialitet. Därför bör SLA-avtalet tydliggöra vilka som har tillgång 
till molntjänstkundens data och vilka delar av information personerna ges tillgång till. 
Molntjänstkunden och molntjänst-leverantörerna bör därför tydliggöra vilka personer 
tillgång ges till samt hur säkerställandet sker. SLA-avtalet bör innehålla alla krav 
molntjänstkunden har på leverantören och hanteringen av företagets egna data. 
Flertalet respondenter lyfter upp att SLA -avtalet bör innehålla krav på vilka som har 
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tillgång till företagets data både hos molntjänstkunden och molntjänstleverantören. En 
vikt läggs också på vilka delar av informationen olika personer har tillgång till. 
 
R3 menar att vilka som har tillgång till data är en av tre viktiga punkter att faställa i SLA-
avtalet. 
 

“säkerheten att ingen annan har tillgång till min data … och här är ju tekniken ..ööö...där 
har man lagt mycket tid och pengar...däremot är det svårt att förmedla kunskapen kring 

hur det görs ..mer. Än att de ’är behörigheter och din identitet som ser till att du får 
tillgång till den här delen av tenanten ... eller den här delen av data som tillhör dig.” - (R3). 
 
R4 instämmer  
 

“I avtalet... skall ingå i avtalet vilka hos oss som har tillgång… och det ska vara väldigt 
väldigt tydligt ” - (R4). 

 
R2 utgår från ett annat synsätt än övriga respondenter och många SaaS-applikationer 
hen kommit i kontakt med har standardiserade avtal men hävdar att molntjänstkunden 
bör ta en titt på vilken typ av åtkomst molntjänstleverantören har på molntjänst 
kundens data. 
 
“vad de står att accesnivån är … skriver dem uttalat att det som företag inte har nån acces 

så är det jättebra  “ - (R2). 
 
Forskningen lyfter likt respondenterna fram vikten av att säkerställa vilka som har 
behörighet till data i applikationerna. Efter som datalagring ofta sker tillsammans med 
andra företag krävs höga krav på att användarna kan identifiera sig och endast få 
tillgång till data vilken användaren har behörighet till (Kavitha & Subashini,2011; 
Shazad, 2014). 
 
Dorey & Leite (2011) menar på vikten av en förståelse för att genom en flytt till SaaS ges 
molntjänstleverantören tillgång till molntjänstkundens data vilket kan leda till minskad 
integritet samt konfidentialitet. På grund av molntjänstleverantörernas tillgång till data 
finns ett behov av att tydliggöra på vilket sätt tillgång och till vilka tillgång ges hos 
leverantören. 
 
Tillgänglighet 
 

 Tillgänglighet syftar till möjligheten molntjänstkunden har till användning av 
SaaS-applikationen och data i applikationen.  
 

Tillgänglighet är en av fördelarna med Cloud Computing och användning av SaaS således 
bör molntjänstkunderna se till i SLA-avtalet att tillgång till systemet faktiskt blir på en 
nivå vilken molntjänstkunden är bekväm med.  
 
Punkt nummer två som R3 nämner är tillgänglighet. Att molntjänstkunden förhandlar in 
hur ofta kunden skall ha tillgång till företagets data. Här är alla respondenter överens i 
avtalet bör fastställas vilken nivå av tillgänglighet molntjänstleverantören förväntas 
leverera. 
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“jag vill ha tillgång till min data 365 dagar om året ...24/7. “ - (R3). 

 
R3 säger att kunder vill alltid ha tillgång till sin data men i avtal skrivs oftast en mindre 
procentsats än 100% vilket beror på att molntjänstleverantören tar ut en 
säkerhetsmarginal för mindre fel.  
 
“så de är steg ett då.. du vill ha 100 procent.. men när du avtalar kan du inte va så hård för 

avtalet i sig själv är hårt.. Är 97 procent ja då är det 97 procent. “ - (R3). 
 
R2 lyfter också upptider (tid som systemet är tillgängligt) som något molntjänstkunden 
bör undersöka. 
 

“sen är du kritiskt vill du veta vilka upptider du har... vad de hävdar de har för upptider i 
sla.” - (R2). 

 

Forskningen lägger tillskillnad från respondenterna ett större ansvar hos 
molntjänstleverantörerna att tillhandahålla tillgänglighet än respondenterna. 
 
Forskningen är inne på att molntjänstkunden hamnar i en beroende ställning gentemot 
molntjänstleverantören och lyfter att molntjänstleverantören har ett ansvar att hålla 
tjänsten tillgänglig till molntjänstkunden. Kavitha & Subashini (2011) menar att 
molntjänstkunder har ett problem med att försäkra sig att SaaS-tjänsten finns tillgänglig 
eftersom att driftansvaret ligger hos molntjänstleverantören. Därför bör ett ansvar för 
att tillhandhålla support till molntjänstkunden finnas tillgängligt 24/7. Chatterjee & 
Singh 2017 lyfter fram att även om ökad tillgänglighet anses vara en av Cloud 
Computings och SaaS-tjänsters största fördelar hamnar molntjänstkunden i en 
beroendeställning gentemot molntjänstleverantören. 
 
Att förhandla fram vilken nivå av tillgänglighet minskar inte beroendeställningen 
gentemot molntjänstleverantören, men ställer krav och återger ett viss mått av kontroll 
till molntjänstkunden samt tillåter molntjänstleverantören att i ett inledande skede 
implementera åtgärder för att kunna tillhandahålla tillräcklig nivå av tillgänglighet. 
 
Lagar och regler  
 

 Lagar och regler syftar till externa och interna krav från interna och externa 
intressenter 

 
Företag och företags data kan påverkas av dels externa och interna 
informationsäkerhetskrav vilka behöver följas för att inte företaget skall riskera 
reprimander från intressenter, nämnda krav bör således även följa med i SLA-avtalet 
gentemot molntjänstleverantören. För att molntjänstkunden skall kunna skydda sig från 
negativa konsekvenser av användning av SaaS bör kraven på att externa och interna 
krav följs av molntjänstleverantören, dels för att molntjänstleverantören skall hantera 
data på rätt sätt men också för att i fallen när lagar och regler inte uppfylls kunna peka 
på avtalet och säga att vi som molntjänstkund har ställt kraven och på så sätt skydda sig 
själva. 
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R1 säger att i SLA-avtalet bör krav på att lagar uppfylls finnas med om. 
 
“Det behöver inte vara detaljstyrda krav utan kan vara mer svepande .. exempelvis denna 

lagstiftning skall följas” - (R1). 
 
R2 diskuterar kring GDPR och påvisar att för att upprätthålla lagen måste till persondata 
lagras inom Europeiska Unionen. 
 
“men då gäller de ju också att den storagen också inte ligger utanför europa… då ska den 

ju ligga inom europa för att de ska vara godkänt inom gdpr… annars få inte den här 
backupen innehålla någon persondata överhuvudtaget.” - (R2). 

 
R3 är inne på samma banor. 
 
“vad är det som syns i andra steget av informationen som alltså. Är de blurrat först och sen 
måste de klickas så syns resten av informationen… där kommer gdpr perspektivet in också 

då “ - (R3). 
 

Forskningen är i linje med respondenterna och lyfter att problem lagar och regler kan 
uppkomma på grund av molnets utformning. Eftersom att data kan lagras på olika 
fysiska platser i världen vilket möjliggör att molntjänstkundens data kan påverkas av 
flera olika länders lagar och regler något som kan påverka både data integritet och 
konfidentialitet (Ali, Khan & Vasilakos, 2015; Kavitha & Subashini, 2011; Dorey & Leite, 
2011; Chatterjee & Singh, 2017). 
 
Incidenthantering 
 

 Incidenthantering syftar till hur något skall hanteras ifall en händelse sker vilken 
kan ha en negativ påverkan. 

 
I avtalet bör också uttryckas hur hantering av incidenter dels för att få ut ersättning från 
molntjänstleverantören men också för att minimera konsekvenserna av ett inträffat fel, 
därför finns en vikt av att det finns rutiner och en plan för hur arbetet med att 
säkerställa vilka åtgärder som tas för att minimerar skadepåverkan samt vilka åtgärder 
som tas för att en liknande incident inte skall ske igen. Vikt läggs vid att förtydliga hur en 
inträffad incident kommuniceras och till vilka för att säkerställa att molntjänstkunden 
inte går i en kunskapsdimma och inte har en aning om att en incident har skett gentemot 
företagets data. 
 
Flera av respondenterna är överens om vikten av att förtydliga och bestämma vilka 
följderna av misslyckande att uppfylla kraven i avtalet. I många fall utbetalas bestäms ett 
vite när någon av parterna inte lyckas uppfylla avtalet eller stämningar. En incident kan 
ha andra kostnader än direkt ekonomiska därför bör även SLA-avtalet ta upp vilka olika 
åtgärder som finns tillgängliga för kunden vid olika incidenter samt hur 
molntjänstleverantören kommunicerar vid händelsen av en incident. 
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R3 hävdar att många molntjänstkunder endast tänker på ekonomisk kompensation och 
lyfter vikten av att säkerställa att andra åtgärder finns när något går snett. Åtgärder för 
att återkalla, radera data samt spårbarheten från enheter där bristen finns. 
 
“vilka åtgärder finns de när såna saker går snett... det är otroligt viktigt .. de är inte många 

som tänker på de ...utan dom tänker såhär...får jag pengar för det … beroende på skadan 
då är de klart ...ne  jag vill ju veta. Vilka åtgärder .att kunna återkalla data eller radera 

data på den enheten de har gått fel till … och så vidare … finns de nån redraw av 
information … finns de nån spårbarhet… loggning “ - (R3). 

 
R1 lyfter också vikten av att avtals ställa kommunikationen vid incidenthantering när 
incidenter rapporteras, till vilka och hur skall molntjänstleverantören rapportera så att 
inte molntjänstkunden går ovetandes kring att något har skett med företagets data. 
 

“så att de här med incidenthantering… kontinuitetsplanering kommunikation … att de 
funkar också… hur det ska kommuniceras till vem när och i vilka omfattningar …” - (R1). 

 
Forskningen är inne på samma linje. Chatterjee & Singh (2017) nämner likt 
respondenterna ett behov av att tydliggöra hur uppkomna incidenter kommuniceras 
mellan parterna på grund av att molntjänstkunden inte har möjlighet att självständigt 
kontrollera egen data vilket kan göra att intrång och dylikt kan påverka 
molntjänstkundens data utan att vetskap finns. 
 

Kontroll 
 

 Med kontroll menas möjligheten att tillförskaffa sig insyn i hur något hanteras. 
 

Ett SLA-avtal är bara effektivt ifall kraven i avtalet realiseras, molntjänstkunderna har 
ofta svårt att själva kontrollera att kraven i avtalen följs till exempel kan företagets data 
vara spridd i flera olika servrar på olika platser på jorden. Flera av Respondenterna 
samt forskningen anser att molntjänstleverantören bör kontrolleras. Certifieringar, 
oberoende granskningar eller egna kontroller för att säkerställa att krav uppfylls och 
efterlevs lyfts fram som möjliga alternativ för att uppnå en ökad kontroll.  
 
R3 diskuterar kring ovanstående. 
 

“Nån oberoende måste kolla upp de här och de är ju här säkerhets certifieringar iso 
dylikt… där behöver man ha någon kontrollant ..att men ..gör ni en övning då till exempel 

då ingår de ju certifiering. För att du ska behålla den . Att du gör de här då ...att du ska 
simulera den då säger vi ...de kanske till och med är på den här nivån att personalen inte 

ens vet om de.. följs rutiner ..har man kommit till en lösning på de..har man inte vad var det 
som gicks snett då dokumenterar man de...detta ingår ju i dessa revisioner man gör .,. Och 

de finns ju instanser som har hand om dessa certifieringar då” - (R3). 
 

R1 instämmer med R3 men lyfter också fram att kunden även kan genomföra egna 
granskningar.  
 

“Efterlevnad säkerställande av att man faktiskt följer det här vi kommit överens om i sla .. 
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Är de oberoende granskning av nån annan att man då har med de i avtalet … att man själv 
har rätt att göra granskningar … sen likadant är det ju att i avtalet handlar om att man 

ska efterleva lagar och de man själv har i verksamheten … att de beskrivs hur man gör de 
hur man efterlever dom bitarna …. inte bara att man uppfyller kravet.. utan hur man gör 

de.” - (R1). 
 

R3 hävdar däremot att kunderna ofta saknar tillräcklig kompetens för att genomföra 
granskningar. 
 

“kunden saknar ofta kompetensen för att göra det här granskningarna.. 
Det är ju ett av skälen till att de köper det här tjänsterna … men då får man ställa som krav 

att ni måste va certifierade inom det här och det här… så de är vad du kan göra som 
kund… och som leverantör måste du se till att du har det här certifieringarna eller 

likvärdiga processer.” - (R3). 
 

R1 lyfter också vikten av att molntjänstkunden förhandlar fram att få kontinuerlig 
uppdatering kring vad som sker hos molntjänstleverantörer för att möjliggöra ett 
kontinuitetsarbete. 
 

“Beroende på vad de är bör man ha återkommande, åtminstone 1 gång per år vad är de 
som har hänt hur ser avtalet ut .. vart är vi påväg..Så att man har de på nått sätt.. i vissa 

fall kan de va så att man behöver ha de oftare … återigen då så kan du inte bara lägga bort 
det ..utan du måste ha de … en grej för efterlevnad är om du får loggar på vad de är som 
har hänt… och då är de ju inte ip stackens loggar .. utan vad är det som har hänt, vilka 
förändringar har skett exempelvis : vi har ändrat mjukvaran utifrån olika kriterier hur 
många anställda har kommit in vad har de för utbildning egentligen alltihopa. “ - (R1). 

 

Ur R2 perspektiv som utgår från standardiserade avtal, finns inte några möjligheter att 
förhandla fram någon vidare kontroll utan molntjänstkunden får helt enkelt lägga ett 
större förtroende hos molntjänstleverantören. 

 

“dom säger som de ska va ..och de får man utgå att de är så ...om de inte är praktiska saker 
som du kan se inom tjänsten...men generellt vet jag inga sätt förutom att kontakta dom och 

be dom skicka underlag på de” - (R2). 
 

Forskningen lyfter likt respondenterna behovet av att få insyn i hur företagets data 

hanteras. Transparensen är viktigt för att molntjänstkunden är ansvarig över att 

företagets data hanteras på ett bra och uppfyller alla externa och interna krav som finns 

på data. För att säkerställa att kraven uppfylls krävs insyn och möjligheter att 

kontrollera att SLA-avtalet uppfylls (Chatterjee & Singh 2017). 

Kavitha & Subashini (2011) Shahzad (2014) lyfter att förlusten av kontroll samt 

möjligheten att granskning är största hindret till varför inte fler företag implementerar 

en SaaS-lösning 

5.4 Kunskap om egna verksamheten 

SLA-avtalet används för att tydliggöra och påvisa vilka krav samt förväntningar 
molntjänstkunden har på molntjänstleverantören kring hur verksamhetens data skall 
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hanteras. Ansvaret att ställa krav ligger dock inte hos molntjänstleverantören utan hos 
molntjänstkunden. För att kunna ställa bra krav krävs att molntjänstkunden har god 
insyn och kunskap kring sin egen verksamhet samt vilka informationsäkerhetskrav som 
finns på verksamhetens data. För att lyfta företagets egen kunskap kring är finns en vikt 
av att ha arbetat med informationssäkerhet inom egna företaget vilket hjälper till att 
lyfta kunskapen kring företagets informationshantering.  
 
Vikt bör också läggas vid att ha en förståelse och mening med att lyfta in en SaaS-
applikation i verksamheten och undersöka tillgängliga alternativ av tjänster och 
leverantörer. En bra idé kan vara att börja med processer som är tydligt definierade och 
avskilda från andra företagsprocesser då informationskraven och riskerna kring 
informationen är identifierade, förslagsvis kan företag börja med att lyfta ut mindre 
enskilda processer och sedan utöka allt eftersom. 
 

R2 lyfter vikten av att företag bör fundera och undersöka sin egen verksamhet. Om 
kunskap saknas inom företaget för att identifiera krav kring informationssäkerhet bör 
du ta in någon utifrån som hjälper dig att säkerställa så du kan producera ett bra avtal.  
 

“Jag hävdar att de viktigaste är att du har egen kunskap kring din data .. eller att du har 
nån som har koll på det.. vilken data ligger var och varför… och inte bara skaffa massa 

onlinetjänster för att de låter smidigt… utan veta veta var de lägger sig  och vilka som har 
acces till vad och sånt där… det är viktigare än nånsin att göra en grundlig undersökning 

innan du påbörjar nånting..” - (R2). 
 

R1 diskuterar kring ämnet och tydliggör att ansvaret att ställa rätt krav kommer från 
köpande verksamhet, ett sätt att kunna ställa tydliga krav kan vara genom att 
kontinuerligt informationssäkerhetsarbete inom egna verksamheten, Kontinuerligt 
informationssäkerhetsarbete kan hjälpa till att lyfta och identifiera krav på information 
och data. 
 

“Det finns en vikt att själv veta vad man har för informationsäkerhetskrav på sin 
verksamhet…. dels externa krav men också vilka krav vi har inom verksamheten … vilka 

krav har vi som verksamhet på tillgång till de … roller behörigheter … hur datan hanteras.” 
- (R1). 

   
R1 lyfter också fram att data och processer vilka lyfts ut i SaaS-applikationen bör vara 
väldefinierade, just för att väldefinierade processer har oftast informationskraven 
organisationer har identifierats och uttalats. 
 

“Där du har har en bra processdefinition hur de här ser ut och att process och organisation 
hänger väl ihop…då tror jag att de är lättare än att du har liksom en process som går över 
flera olika organisationsdelar… då kan de bli svårare .. måste vara tydligt hur de ser ut … 
enskilda processer ..enskilt verksamhetsområde...det som gör de lättare är att då är det 
väldefinierat .. du kan ha en process som spänner över alltihop men då måste de vara 

väldefinierat vart de olika delarna finns och hur de hänger ihop… då kan de gå att göra ,.. 
men har du inte de riktigt klart då kommer de bli svårt för då har du inte koll på var 

informationsäkerhetsriskerna finns” - (R1). 
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6 Slutmodell 

Studien har identifierat fyra stycken huvudområden vilka påverkar om användningen av 

SaaS bidrar till ökad informationssäkerhet för verksamheten:  

 Personal 

 Nuvarande IT-miljö 

 SLA 

 Kunskap om egen verksamhet 

Huvudområdena och tillhörande aspekter visas i figur 6 där kunskap om egna 

verksamheten är starkt bidragande till att kunna ställa rätt krav i SLA-avtalet. SLA-

avtalet och kunskap om egna verksamheten är de viktigaste områdena för att säkerställa 

att informationssäkerhetsnivån ökar. Kunskap om egna verksamheten bidrar till att 

företagets informationsäkerhetskrav identifieras och SLA-avtalet fastställer kraven. 

Pilarna i modellen visar vad huvudområdena bidrar till Personal, Nuvarande IT-miljö 

och SLA bidrar till ökad informationssäkerhet direkt tillskillnad från Kunskap om egna 

verksamheten som bidrar indirekt genom att bidra till ett bättre SLA-avtal.   

Personal och nuvarande IT-miljö är två områden vilka utgår från nuläget inom företaget. 

Generellt blir att ju sämre ställt du som företag har det inom tidigare nämnda områden 

desto mer finns att hämta rent säkerhetsmässigt med att implementera SaaS-lösningar i 

organisationen. Även företag vilket har de bra ställt på tidigare nämnda områden har 

dock möjligheten att förhandla fram krav så att informationssäkerheten kan öka, dock 

ökar säkerligen kostnaden för användning av SaaS-tjänsten och kapitalnyttan kan 

minska. 
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Figur 6.  Bidragande aspekter till ökad informationssäkerhet vid användning av SaaS 

 

Vidare bör ett kontinuerligt arbete med informationssäkerhet bidra till att öka 

kunskapen kring egna verksamheten samt identifiera informationsäkerhetskrav på 

företagets data samt information. Vilket leder till att möjligheterna att utforma egna 

SLA-avtal eller identifiera information i standardiserade SLA-avtal för att säkerställa att 

företag tillförskaffar sig en nivå av informationssäkerhet vilket företaget är nöjd med. 

Kunskap kring om egna verksamheten anses besitta störst vikt för att tillförskaffa sig en 

ökad säkerhet.  

I SLA-avtalet finns en vikt av att tillförskaffa sig ytterligare information kring hur kraven 

molntjänstkunden ställer uppfylls av molntjänstleverantören för att tillförskaffa kontroll 

och transparens något som kan gå förlorat vid en flytt av data, information till en part 

utanför företagsgränsen. Vidare anses att den viktigaste aspekten att klargöra i SLA-

avtalet är Lagar & Regler eftersom aspekten inte är frivillig. 
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7 Diskussion 

Följande kapitel tar upp studiens arbete gällande den vetenskapliga metod som valdes, hur 

resultatet blev samt etiska- samhälleliga- och vetenskapliga aspekter. Sist ges även förslag på hur 

framtida studier kan gå till väga utifrån studiens resultat. 

7.1 Studiens resultat 

Modellen vilken har blivit studiens slutgiltiga resultat bör fungera som en övergriplig 

bild av vilka aspekter och ämnen en blivande molntjänstkund bör undersöka. 

Molntjänstkunden bör utföra en självständig bedömning kring användningen av SaaS 

kan bidra till att informationssäkerheten ökar vid implementering av SaaS-

applikationer. Modellen beskriver inte nödvändiga åtgärder eller förklarar hur 

ovanstående aspekter skall implementeras, utan figur 6 anser jag endast bör fungera 

som en utgångspunkt och diskussionsämne för ansvariga hos molntjänstkunden. Genom 

att använda modellen som utgångspunkt kan chanserna att SaaS införandet blir en 

positiv effekt ur ett informationssäkerhetsperspektiv. 

Jag anser dock att i de flesta scenarion finns i alla fall möjligheten att tillförskaffa sig 

ökad informationssäkerhet vid användning av SaaS. Dock finns en korrelation mellan att 

tillförskaffa sig högre säkerhet via SaaS samt kostnaden för molntjänsten.  

För molntjänstkunden är det absolut viktigaste att ha kunskap kring sin egen 

verksamhet för att kunna avtala fram eller undersöka standardiserade avtal så att 

verksamhetens krav gällande informationssäkerheten kan uppfyllas eller, i vissa 

scenarion till och med överskridas.  

Förutom de aspekter, vilka är upptäckta och konkretiserade i figur 6, finns säkerligen 

ytterligare aspekter vilka påverkar nivån av informationssäkerhet. Dock anser jag att 

aspekterna i figur 6 är mest vitala och kan användas som utgångspunkt till förberedande 

undersöknings arbete för SaaS-applikationer. 

Tidigare forskning, vilken studien tagit del av, belyser ofta utmaningar med säkerhet 

inom SaaS. De problemområden som Basishtha & Boruah (2013) och Kavitha & 

Subashini (2011) klarlägger att mycket arbete är kvar för att få SaaS att fungera på bästa 

tänkbara sätt. Även om många utmaningar kvarstår för att SaaS allmänt skall ses som 

säkrare än andra alternativ, finns fördelar att få gällande säkerhet (Boucheneb, Hawedi 

& Tahlin, 2018; Dorey & Leite, 2011; Waters, 2005). En stor del av forskningen belyser 

vilka fördelar, nackdelar och utmaningar som finns samt alternativa åtgärder för att 

hantera utmaningarna. När det handlar om forskningen kring vilka aspekter som 

påverkar om ett företag tillförskaffar sig en ökad informationssäkerhet saknas. Dock 

nämner Gupta, Seetharaman & Raj (2013) att ur ett ekonomiskt perspektiv finns en 

fördel för både små och medelstora företag att tillförskaffa sig likvärdig eller bättre 

säkerhet med hjälp av SaaS.  I tidigare forskning kring säkerhet och 

informationssäkerhet inom Cloud Computing kretsar mycket kring problem, utmaningar 

samt åtgärder för att hantera utmaningarna. Det är något som gör att genomförd studie 

bidrar med att fylla vissa kunskapsluckor gällande när användningen av SaaS faktiskt 
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kan bidra med ökad säkerhet och vilka aspekter som påverkar.  Genom att tydliggöra 

aspekterna samt ge en förklarning till dem kan en ökad förståelse för varför och i vilka 

scenarion molntjänstkunder kan dra informationssäkerhetsfördelar av användning av 

SaaS-applikationer samt varför vissa scenarion inte bidrar med ökad säkerhet.  

7.3 Samhälleliga/etiska aspekter 

Genom att belysa och förklara aspekter kring informationssäkerhet vid användning av 

SaaS bidrar det till en ökad kunskap kring informationssäkerhet. Bättre kunskap kring 

informationssäkerhet kan få effekten att känslig data hanteras på ett bättre sätt samt att 

det minskar risken för intrång. Med dagens stora informationsflöden finns alltid en risk 

för intrång och felhantering av information vilket kan leda till att företag, organisationer 

samt privatpersoner tillförskaffas både ekonomiska samt annan form av negativa 

konsekvenser. Studien lyfter fram aspekter vilka kan påverka om informationssäkerhet 

förbättras vid användning av SaaS vilket kan leda till att flera företag tar bättre beslut 

kring informationssäkerheten. Många företag har varit tveksamma till användningen av 

SaaS-tjänster studien kan dock hjälpa till att belysa att en ökad säkerhet kan bli en följd 

av genom intagning inom organisationer samt till en mindre kostnad i många fall. 

SaaS-tjänster är på frammarsch inom IT-världen samt även kring privatpersoners egen 

användning av molntjänster och SaaS.  Även om studien är inriktad mot företag finns 

även en stor nytta för privatpersoner och andra sorters organisationer att tänka och 

fundera kring sin egen informationssäkerhet.  

Utifrån ett etiskt perspektiv anser jag att företag har ett ansvar att hantera både egen 

data och kunddata på ett så säkert sätt som möjligt inom rimliga gränser. Företag har ett 

ansvar att säkerställa att tillexempel personuppgifter inte kan manipuleras, spridas eller 

på något sätt tillförskaffa skada. Därför bör en noggrann undersökning göras innan 

implementation och användning av SaaS göras för att säkerställa att inte en försvagning 

av informationssäkerhetsnivån görs. 

Tittar vi på forskningsetiska perspektiven (kap 4.3) informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Alla deltagare har informerats kring studiens syfte och deltagande i studien. Innan 

intervjuerna informerades önskade deltagare i studien kortfattat kring syftet med 

studien samt hur deltagandet i studien skulle se ut. I intervjuerna var en inledande fas 

avsatt för att förklara syftet med studien och presentera intervjuns upplägg. 

Respondenterna fick också frågan om intervjun fick spelas vilket alla deltagare sa ja till. 

All deltagande i studien har varit frivillig och deltagarna har informerats om att de när 

som helst har kunnat avbryta sin medverkan och insamlad data raderas och strykas från 

studien. Intervjuns avslutande del har haft syftet att tillåta deltagarna att revidera 

information. Deltagarna har anonymiserats i form av att beskrivningen av 

respondenterna har generaliserats till den grad att namn på företag samt personer tagits 

bort. Information kopplad till deltagarna har generaliserats och identifiering av 

respondenterna för någon utomstående studie anses jag vara i princip omöjlig dock kan 

jag inte säga att så är fallet. Generalisering av information kring respondenterna har 

generaliserats genom fraser som: ”mångårig erfarenhet”, ” större IT-företag”.  För att 
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säkerställa att insamlad data endast används utifrån syftet med studien har inspelade 

intervjuer samt transkriberingar raderats när studien avslutats.   

 

7.4 Studiens vetenskapliga metod 

Studiens kvalitativa metod anses ha varit ett bra val för att svara på frågeställningen: 

Vilka aspekter är viktiga för att ett företag skall uppnå ökad säkerhet vid användning av 

SaaS?  

Eftersom tidigare forskning har en annan inriktning ansågs det att det behövdes en 

undersökande studie. I och med det lämpade sig en kvalitativ studie bra.  

Datainsamlingsmetoden som gjordes med semistrukturerade intervjuer har bidragit till 

att insamlad data fått ett djup och varit väl detaljerad. Möjligheterna att ställa följdfrågor 

har gett möjligheten att svar från respondenterna, som kanske inte hade nåtts om 

intervjuerna hade utgått från en strukturerad approach, gett än mer bredd och djup än 

andra former av datainsamling  

 

En kvantitativ studie hade kunnat genomföras men eftersom studien har en 

undersökande och förklarande inriktning skulle en kvantitativ studie inte bidra med 

samma informationsmängd. Kvantitativa metoden hade istället varit att föredra om 

målet var att verifiera eller rangordna upptäckta aspekter. 

När det gäller att få tag i respondenter för studien fanns tyvärr en svårighet eftersom 

informationssäkerhet ses som ett känsligt ämne att diskutera av många företag vilket 

ledde i sin tur till ett flertal tack, men nej tack. Trots att det var en mindre mängd 

respondenter som deltog än vad jag hade önskat, har ändå informationen som de 

bidragit med varit innehållsrik och hyfsat lik. Jag uppfattade att det fanns en ”mättnad” 

inom det insamlade materialet vilket får mig att tro att jag lyckats uppfatta kärnan i 

informationen som fanns att fånga för att svara på studiens frågeställning. Ett större 

antal respondenterna hade kunnat leda till att flera mindre aspekter hade kunnat fångas 

upp och förklaras vilket i sin tur hade kunnat bidra till en än mer omfattande modell 

samt styrka resultatet ytterligare. 

Studiens respondenter har till stor del olika erfarenhet av informationssäkerhet vid 

användning av SaaS vilket bidrar med att åsikter och synpunkter ur olika perspektiv, 

dock skulle studien kunnat dra fördel av att antingen inrikta sig ännu tydligare mot ett 

begränsat urval eller att ta in ytterligare respondenter med liknande roller och 

erfarenheter för att på ett mer ingående sätt kunna identifiera aspekter utifrån roller 

eller typ av företag. 

Till studien skulle en mer uttömmande förberedelsefas kunna genomförts för att utvinna 

faktorer och aspekter utifrån tidigare forskningen förslagsvis genom en större 

litteraturstudie gjorts. En mer omfattande litteraturstudie hade kunnat leda till att 

intervjuerna varit mer inriktade och förklarande kring aspekter samt huvudområden 

etablerade inom tidigare forskning. Dock anser jag att de finns en risk med att utgå 
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alltför detaljerat från tidigare forskningen då en risk finns att man missar och avfärdar 

respondenternas tankar och meningar vilka särskiljer sig från forskning. En möjlighet 

hade även varit att komplettera intervjuerna med dokumentgranskning av 

företagspolicys eller befintliga SLA-avtal för att undersöka vilka aspekter som tas i 

beaktning, företagspolicys främst för att undersöka vilka riktlinjer som finns gällande 

implementering av molntjänster framförallt SaaS. Granskning av policys hade kunnat 

bidra med information kring vad som anses viktigt från företagets perspektiv vid 

användning av SaaS-applikationer. Granskning av nuvarande SLA-avtal tror jag hade 

kunnat bidra med data kring hur företag faktiskt hanterar SaaS-tjänstens olika 

problemområden tillexempel vilka åtgärder företag i dagsläget för att tillförskaffa sig 

transparens samt kontroll av data vid användning av SaaS. En kombination av intervjuer 

och dokumentgranskning tror jag skulle kunna bidra med ytterligare information kring 

studiens ämne dock har studiens syfte inte varit att undersöka hur företag hanterar 

informationssäkerhets utmaningar vid användning av SaaS även om det är intressant. 

Ovanstående nämns dock att en ovilja att diskutera informationssäkerhet utanför 

företagets gränser finns vilket leder mig att tro att en ännu större ovilja skulle finnas vid 

förfrågan att granska policys samt redan skrivna SLA-avtal.  

 

Eftersom studien är av kvalitativ art blir också skribenten en del av studien vilket kan 

leda till att skribentens egna tankar och erfarenheter påverkar utfall och analys, något 

som bör tas i beaktning. 

Enligt Lincoln & Guba (1985) finns fyra olika kriterier ett kvalitativ vetenskapligt arbete 

bör utvärderas utifrån: Credability, Transferability, Dependability samt Conformability. 

 Credability är kopplat till att kunna påvisa att val av teoretiska begrepp är 

relevanta för studiens syfte, att en tydlig beskrivning av hur studien genomförts 

samt att frågeställningen/syftet har besvarats och diskuterats. I studien har 

frågeställningen och syftet med uppsatsen uppkommit utifrån tidigare forskning.  

I metodkapitlet ges en tydlig och transparent beskrivning av hur studien är 

uppbyggd och genomförd. I analysen ställs också framkomna aspekter gentemot 

tidigare litteratur för att ytterligare förankra relevansen. Studien inhämtar 

information från olika källor både i litteratur och från intervjuer vilket bidrar till 

stärka studien. 

 

 Transferability handlar om att studiens resultat skall kunna användas i andra 

situationer än vad som är fallet i studien. Studiens möjlighet att användas i andra 

situationer och kontext avgörs utifrån ifall användaren anser att det är lämpligt. 

Då studien är undersökande och relativt generell anser jag att resultatet skulle 

kunna användas i flera olika situationer och där användaren anser det vara 

lämpligt. Dock skall nämnas att urvalet är begränsat och utvalt efter framförallt 

två kriterier och inte representerar befolkningen i stort. 

 

 Dependability syftar på hur pålitligt arbetet är ur ett forskningsperspektiv och 

uppnås då studien tagit del av tidigare litteratur inom ämnet och deltagarna i 

studien har kunskap inom ämnet ökar studiens pålitlighet. 
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 Conformability syftar till att det finns en samstämmighet mellan materialet samt 

slutsatser som gjorts. Jag anser att analysen tydliggör en bra grund för att påvisa 

samt styrka studiens resultat samt slutsatser. Något som görs i analysen är att 

citat lyfts in från intervjusvaren för att stärka aspekterna vilka framkommit, i 

bakgrunden presenteras också litteraturen vilken använts för att utforma 

frågeställningen samt analysera materialet. 

7.5 Framtida studier 

I framtiden finns ett behov av att både verifiera samt utveckla modellen och aspekterna 

samt huvudområden. Modellen kan fungera som startpunkt i båda fallen och allt 

eftersom fyllas på och korrigeras, en möjlighet finns att gå djupare in på hur man kan 

säkerställa att ökad informationssäkerheten tillexempel att förtydliga hur SLA-avtal bör 

formuleras för att säkerställa att molntjänstkunden får en incidenthantering på en bra 

nivå. 

Vidare skulle en studie vilken undersöker hur molntjänstkunder har agerat för att 

säkerställa sig om en bra informationssäkerhetsnivå och vilka konkreta åtgärder som 

tagits för att bidra med ytterligare kunskap kring hur information och data skall 

hanteras för att uppnå en bra nivå av informationssäkerhet vid användning av 

molntjänster och SaaS. Mycket arbete kvarstår kring hur och på vilket sätt 

molntjänstkunder kan tillförskaffa sig kontroll samt en transparens i 

molntjänstleverantörernas sätt att hantera data och bör vidare undersökas. 

Då studien har en undersökande inriktning finns alltid möjligheten att gräva djupare och 

mer inriktad mot olika branscher samt ämnesområden för att tillförskaffa ytterligare 

information kring vilka aspekter som påverkar ifall informationssäkerheten ökar vid 

användning av SaaS samt finna likheter och olikheter vid olika scenarion.  

Tidigare i diskussionen nämns att dokumentgranskning av företagspolicys och redan 

skrivna SLA-avtal hade varit en intressant datakälla för att undersöka hur företag 

faktiskt hanterar informationssäkerheten och företags inställning till molnet. 

Dokumentgranskning hade kunnat bidra med ytterligare perspektiv och vinklar inom 

området. 

En kvantitativ studie skulle även vara intressant att genomföra med identifierande 

aspekterna för att på något sätt kunna rangordna samt ytterligare verifiera vilka 

aspekter som anses ha störst påverkan på informationssäkerheten. 

Slutligen vill jag påpeka att jag inte anser resultatet som något satt i sten och kan må bra 

av ytterligare djupdykning och viss korrigering och bör ses som en utgångspunkt för att 

förklara vilka aspekter som påverkar ifall ett företag får ökad informationssäkerhet vid 

användning av SaaS.  
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Bilagor 

Bilaga A – Intervjuguide 

 

Respondenten 

Vilken erfarenhet har du av informationssäkerhet? 

Vilken erfarenhet har du av informationssäkerhet inom Cloud Computing? 

Vilken erfarenhet har du av informationssäkerhet inom SaaS? 

Om du skulle förklara informationssäkerhet för någon utan kunskap hur skulle du göra 

de? 

Om du skulle förklara Cloud Computing för någon utan kunskap hur skulle du göra de? 

Om du skulle förklara SaaS för någon utan kunskap hur skulle du göra de? 

 

Kärnfrågor 

Går det att uppnå ökad informationssäkerhet vid användning av SaaS? 

Vilka aspekter anser du vara viktiga för att ett företag skall uppnå ökad säkerhet vid 

SaaS användning? 

Vilka aspekter är svårast/enklast att tillämpa? 

Om det kom någon som vill ha råd om lämpliga företagsprocesser att flytta till SaaS-

lösningar, vilka rekommendationer skulle du ge och vilka skulle du avråda från? 

Vilka aspekter bör tas i beaktande i SLA avtalet? 

Hur skall företag kontrollera att SLA-avtalet uppfylls? 

 

Avslutning  

Något du vill tillägga? 

Frågor som saknas? 

 


