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Abstrakt 
Nyttjandet av molnbaserade affärssystem har blivit allt vanligare. Trots detta finns det en 

osäkerhet bland organisationer gällande molnbaserade affärssystem på grund av de 

säkerhetsrisker en övergång till molnet kan medföra, och på grund av att organisationer själva 

inte sköter systemsäkerheten. Genom att ta fram avtal kring hur säkerheten ska hanteras kan 

leverantören av systemet säkerställa att organisationens information behandlas säkert. Dessa 

avtal är däremot ofta standardiserade vilket innebär att avtalet inte är anpassat efter specifika 

organisationers säkerhetskrav. Genom att synliggöra vilka säkerhetsaspekter de prioriterar kan 

organisationerna påverka leverantörernas avtal och få dem att erbjuda högre säkerhet än 

tidigare. 

 

Genom att undersöka hur säkerhetsaspekter prioriteras i organisationer vid anskaffning av 

molnbaserade affärssystem, har syftet med studien varit att bidra med en förståelse för varför 

säkerhetsaspekter prioriteras som de gör. Detta undersöktes med hjälp av en kvalitativ 

forskningsansats. Med hjälp av intervjuer kunde en förståelse skapas för hur respondenterna 

resonerar kring säkerhet, och varför säkerhetsaspekterna prioriteras som de gör. De 

respondenter som deltog i studien ombads att prioritera säkerhetsaspekterna som presenterats 

i litteraturavsnittet, men fick även möjlighet att först nämna vad som var viktigast för dem.  

Studien identifierade att en av anledningarna till att säkerhetsaspekter prioriteras som de gör, 

beror på att det betraktas vara viktigare att informationen är skyddad och kan återställas, än att 

systemet kontinuerligt presterar utan problem. 

 

Nyckelord: molntjänster, molnbaserade affärssystem, säkerhetsrisker, hantering av säkerhet, 

säkerhetsaspekter kopplat till molnbaserade affärssystem, prioritering av säkerhetsaspekter 

kopplat till molnbaserade affärssystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Abstract 
The use of cloud-based Enterprise Resource Planning (ERP) systems has become increasingly 

common. Despite this there is an uncertainty among organizations in terms of cloud-based 

ERP systems, due to the security risks that a transition to the cloud may imply and because 

it’s not the organizations that manage the system security. By creating agreements on how the 

security is to be managed, the system supplier can ensure that the organization’s information 

is managed safely. However, these agreements are often standardized, which means that the 

agreement is not adapted to specific organizations’ security requirements. By highlighting the 

requirements they prioritize, the organizations can influence the suppliers’ agreements and 

make them offer higher security than before. 

 

By examining how security aspects are prioritized in organizations when acquiring cloud-

based ERP systems, the aim of this study has been to contribute to an understanding of why 

security aspects are prioritized the way that they are. This was examined by using a 

qualitative research approach. With help of the interviews, an understanding of how 

respondents reason about security, and why security aspects are prioritized as they are, could 

be reached. The respondents that participated in the study were asked to prioritize the security 

aspects presented in the literature section but were also given the opportunity to first mention 

what was most important to them. The study identified that one of the reasons why security 

aspects are prioritized as they are, is because it is considered more important that the 

information is protected and can be restored, than that the system continuously performs 

without problems. 

 

Keywords: cloud computing, cloud-based ERP systems, security risks, security management, 

security aspects in cloud-based ERP systems, prioritization of security aspects in cloud-based 

ERP systems
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1 Introduktion 
Ett av de mest använda IT-systemen, som används för att effektivisera processer och 

underlätta arbetet bland organisationer, är affärssystem (Chang, Yen, Chang & Jan, 2013). På 

grund av den ökade användningen av system har riskerna med IT och affärssystem börjat 

uppmärksammas allt mer av organisationer (Chang et al., 2013). Detta innebär även att 

organisationer i större grad blivit medvetna om betydelsen av att uppmärksamma 

säkerhetsrisker och ta hänsyn till systemsäkerheten (Chang et al., 2013). Trots att riskerna 

börjat uppmärksammas mer, har organisationer inte alltid tillräckligt med resurser och 

förmågor för att ägna lika stor uppmärksamhet åt alla risker. På grund av detta behöver 

organisationer prioritera olika säkerhetsfrågor och aspekter för att se till att de viktigaste 

uppmärksammas och hanteras (Schumacher, Fernandez-Buglioni, Hybertson, Buschmann & 

Sommerlad, 2013). 

 

Säkerhetsprioritering har kommit att bli viktigare, och svårare, som ett resultat av att ökat 

nyttjande av molnbaserade tjänster och system har utvecklats till en trend världen över (Abd 

Elmonem, Nasr & Geith, 2016). Detta gäller även då affärssystem blir till molnbaserade 

tjänster, så kallade Software as a Service (Abd Elmonem et al., 2016). Software as a Service 

är en molntjänst där programvaran är tillgänglig på internet och där leverantören av tjänsten 

ansvarar för infrastrukturen och plattformarna. Detta innebär att organisationer kan köpa 

programvara som en tjänst och är därmed inte tvungna att installera och ansvara för denna 

själva (O’Hanlon & Schaffhauser, 2012).  

 

Organisationer som väljer att anskaffa molnbaserade affärssystem ser ofta till fördelar som 

bland annat lägre kostnader och kortare uppdateringstider (Arnesen, 2013). Även om 

molnbaserade affärssystem medför flera fördelar för organisationer kan de också medföra 

risker (Arnesen, 2013). De främsta riskerna är finansiella, teknologiska, operativa, säkerhet, 

samt leverantörsrisker (Gadia, 2018). Av dessa risker är säkerhetsriskerna en av de största vad 

det gäller molnbaserade affärssystem (Arnesen, 2013). Organisationen som anskaffar 

molnbaserade affärssystem släpper kontrollen på vad som händer med deras information 

vilket i längden minskar deras kunskap och kompetens vad det gäller säkerhetshantering 

(Padhy, Patra & Satapathy, 2011). Detta kan resultera i att kundorganisationen känner en 

osäkerhet att föra över information till molnet, då det befaras att obehöriga parter ska komma 

åt informationen (Arnesen, 2013).  

 

Eftersom organisationer inte vill riskera att deras information nås av obehöriga, är det viktigt 

att leverantören av det molnbaserade affärssystemet säkerställer att organisationens 

information behandlas säkert (Padhy et al., 2011). Detta gör leverantören genom att ta fram 

avtal kring hur säkerheten ska hanteras (Mather, Kumaraswamy & Latif, 2009). Tidigare 

forskning har däremot visat att både leverantören av det molnbaserade affärssystemet och 

organisationen som anskaffar systemet behöver identifiera vilka säkerhetsaspekter som är 

genomförbara och vilka som ska prioriteras, i relation till standarder och organisationens 

förväntningar (Mather et al., 2009). Forskning kring prioritering av olika säkerhetsaspekter 

har trots detta främst berört lokalt installerade affärssystem (Baca & Petersen, 2013) och har 

därmed inte tagit hänsyn till de säkerhetsrisker som molnbaserade affärssystem medför 

(Arnesen, 2013). Denna forskning har inte heller tagit hänsyn till hur organisationerna som 

anskaffar systemen resonerar kring säkerheten eller vilka säkerhetsaspekter de prioriterar 

(Baca & Petersen, 2013). 

 

De säkerhetsavtal som leverantörer tar fram är sällan anpassade efter specifika organisationer, 
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vilket innebär att organisationen som anskaffar det molnbaserade affärssystemet skriver på ett 

standardiserat avtal som inte är anpassat efter deras specifika krav (Sfondrini, Motta & You, 

2015). Om säkerheten skulle brista täcker sällan avtalen tillräcklig kompensation till 

organisationer (Rimal, Jukan, Katsaros & Goeleven, 2011), vilket medför kostnader för 

organisationen som anskaffat det molnbaserade affärssystemet (Wilson, 2011). För att 

undvika oönskade kostnader och säkerhetsproblem på grund av brister i avtalen, behöver 

organisationer klargöra vilka säkerhetskrav de har, och vilka säkerhetsaspekter de prioriterar 

högst (Mather et al., 2009). 

 

När leverantörer erbjuder standardiserade avtal kan det vara svårt att garantera att specifika 

organisationers information är säker, då avtalet inte är anpassat efter deras säkerhetskrav 

(Sfondrini et al., 2015). Genom att synliggöra sina viktigaste krav kan organisationer påverka 

leverantörernas avtal och få dem att erbjuda högre säkerhet än tidigare (Wilson, 2011). 

Genom att undersöka varför organisationer anser att en del säkerhetsaspekter är av högre 

prioritet än andra, kan en förståelse skapas för hur organisationer resonerar kring säkerhet och 

säkerhetskrav. Denna förståelse är nödvändig för att leverantörer ska kunna se över sina 

säkerhetsavtal och erbjuda avtal som har en högre säkerhetsnivå, och som är bättre anpassade 

till organisationens krav. 

 

 Syfte och frågeställning 
Genom att undersöka hur säkerhetsaspekter kopplade till molnbaserade affärssystem 

prioriteras i organisationer är syftet med studien att bidra med en förståelse för varför 

säkerhetsaspekter prioriteras som de gör. Frågeställningen som används för att undersöka 

detta är:    

 

• Hur prioriteras säkerhetsaspekter i organisationer vid anskaffning av molnbaserade 

affärssystem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

2 Relaterad litteratur 
 Lokalt installerade affärssystem och säkerhet 

Säkerhet är ett område som alltid har varit betydelsefullt och som uppmärksammas allt mer 

vad det gäller system (Schumacher et al., 2013). Olika typer av IT-system används av 

organisationer för att underlätta och effektivisera arbetet. Av dessa system är affärssystem ett 

av de mest använda IT-systemen bland organisationer (Chang et al., 2013). Ett affärssystem är 

ett verksamhetsövergripande systemstöd som hjälper organisationer att effektivisera sina 

processer (Hedman, 2011). Några fördelar ett affärssystem kan medföra är kvalitets- och 

produktivitetsförbättringar, kortare ledtider och minskade kostnader (Hedman, 2011).  

 

Riskerna som finns med IT- och affärssystem beaktas allt mer av organisationer, vilket även 

innebär att säkerhet och säkerhetsrisker beaktas i större omfattning (Chang et al., 2013). Trots 

detta förekommer det brister i hur säkerheten prioriteras i olika projekt vilket kan leda till att 

systemen inte blir tillräckligt säkra (Schumacher et al., 2013). När säkerheten prioriteras bort 

kan detta medföra ökade säkerhetsrisker.  

 

Säkerhetsriskerna i system kan medföra konsekvenser för organisationer ifall en eventuell 

attack mot affärssystemet skulle ske (Hsu, Sylvestre & Sayed, 2006). Organisationer kan i 

sådana fall exempelvis förlora värdefull information och riskera att mista förtroendet från sina 

kunder (Hsu et al., 2006). Några av de säkerhetsrisker som identifierats för lokalt installerade 

affärssystem är bland annat att utomstående parter, och i vissa fall medarbetare som inte har 

behörighet, kan få tillgång till affärssystemet och utföra uppgifter samt ta del av känslig 

information (Chang et al., 2013). Utomstående parter eller obehöriga medarbetare kan 

exempelvis ta bort användare ur affärssystemet eller utge sig att vara en användare med högre 

behörighet (Baca & Petersen, 2013).  

 

2.1.1 Lokalt installerade affärssystem och prioritering av säkerhet 

För att undvika attacker och minska riskerna finns det en del säkerhetsaspekter som bör 

beaktas när ett affärssystem används. Några exempel på säkerhetsaspekter kan vara 

autentisering, spårbarhet och databassäkerhet (Chang et al., 2013). För att hantera de 

säkerhetsrisker som kan uppstå med affärssystem brukar det genomföras olika riskanalyser. 

Riskanalyser genomförs för att, utifrån identifierade säkerhetsrisker, fastställa hur stor risk det 

är att affärssystemet attackeras och vilken slags attack det är (Baca & Petersen, 2013). Det 

kan även vid implementeringen av affärssystem göras en tillförlitlighetsanalys där bland annat 

systemsäkerheten kan analyseras och prioriteras (Goel et al., 2011).  

 

Baca och Petersen (2013) har utifrån de säkerhetsrisker som identifierats tagit fram åtgärder 

för att förhindra säkerhetsriskerna. Genom att mäta hur väl olika åtgärder kan motverka en 

viss säkerhetsrisk samt hur stora kostnaderna för åtgärderna är, har ett procentuellt värde 

räknats ut. Det procentuella värdet har därefter avgjort hur viktig åtgärden är för att minska 

säkerhetsrisken (Baca & Petersen, 2013). Genom att räkna ut ett procentuellt värde har Baca 

och Petersen (2013) bidragit med en prioritering kring de olika åtgärderna. Prioriteringen 

bidrar till att visa vilka åtgärder som är mest betydelsefulla för att minska säkerhetsriskerna 

och bibehålla ett säkert system. Den forskning som genomförts av Baca och Petersen (2013) 

har däremot endast fokuserat på lokalt installerade affärssystem och berör inte molntjänster 

och därför inte heller molnbaserade affärssystem. 

 

 Molntjänster och molnbaserade affärssystem 
Molntjänster är samlingsnamnet för hårdvaran, mjukvaran och applikationerna som 

tillhandahålls som tjänster över internet (Sarkar et al., 2016). Tjänsterna används av 
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organisationer som ett verktyg för att nå upp till sina löpande mål och behov (Sarkar et al., 

2016). Genom molntjänster erhåller organisationer fördelar i form av bland annat flexibilitet, 

skalbarhet och tillgänglighet till ett överkomligt pris (Abd Elmonem et al., 2016). En annan 

fördel är att användarna av den molnbaserade tjänsten har möjlighet att nyttja denna oavsett 

vart de befinner sig i världen (O’Hanlon & Schaffhauser, 2012). 

 

Det är generellt sett tre sorter av molntjänster som brukar diskuteras. Dessa är Software as a 

Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) och Infrastructure as a Service (IaaS) (O’Hanlon 

& Schaffhauser, 2012). Molnbaserade affärssystem faller under varianten molntjänster som är 

Software as a Service (Abd Elmonem et al., 2016). Software as a Service motsvarar tjänster 

där programvaran erhålls över internet och där leverantören av tjänsten ansvarar för allt 

underhåll av både plattform och infrastruktur (O’Hanlon & Schaffhauser, 2012). Att 

programvaran erhålls över internet innebär att organisationen som ska använda affärssystemet 

inte behöver genomföra några installationer lokalt (Sharma & Keswani, 2013). 

Organisationen betalar en avgift till leverantören av tjänsten och när detta är gjort får alla i 

organisationen tillgång till tjänsten och behöver endast en internetuppkoppling för att logga in 

och använda den (Mosher, 2011). Molnbaserade affärssystem kan resultera i förändrade 

arbetssätt hos de anställda i organisationen, då de inte är begränsade till ett kontor utan kan 

utföra sina arbetsuppgifter vart de än befinner sig (Sharma & Keswani, 2013). 

  

Molnbaserade affärssystem är eftertraktade på grund av de fördelar som organisationer kan få 

ut av att använda dessa (Arnesen, 2013). En sådan fördel är att implementationen av 

molnbaserade affärssystem vanligtvis inte är lika komplicerad som för lokalt installerade 

affärssystem och därför går den också snabbare att genomföra (Duan, Faker, Fesak & Stuart, 

2012). Ytterligare en fördel med molnbaserade affärssystem är att den organisation som 

använder systemet varken får kostnader för hårdvara eller infrastruktur, då leverantören av det 

molnbaserade affärssystemet har hand om både lagring och underhåll av infrastruktur och 

hårdvara (Duan et al., 2012). Utöver dessa fördelar är även uppdateringstiden för 

molnbaserade affärssystem betydligt snabbare än vad den är för lokalt installerade 

affärssystem (Abd Elmonem et al., 2016).   

 

 Molnbaserade affärssystem och säkerhetsrisker 
Trots de fördelar som beskrivits, finns det däremot även nackdelar som behöver beaktas när 

en organisation väljer att övergå till ett molnbaserat affärssystem (Duan et al., 2012). 

Eventuella nackdelar ett molnbaserat affärssystem kan medföra är dolda kostnader, 

abonnemangskostnader samt begränsningar kring anpassningsbarhet och funktionalitet (Abd 

Elmonem et al., 2016). Däremot är säkerhetsriskerna som molnbaserade affärssystem medför 

en av de största nackdelar med en övergång till molnet (Arnesen, 2013).  

 

Säkerhetsriskerna kan bland annat bestå av dataintrång, vilket innebär att personer som inte 

har behörighet kan komma åt känslig information i systemet (Chen & Zhao, 2012). På grund 

av sådana säkerhetsrisker finns det inom organisationer ofta osäkerheter kring att dela 

information i molnet, eftersom det finns en risk att utomstående parter kommer åt denna 

(Arnesen, 2013). Då molnbaserade affärssystem levereras som en tjänst är det leverantören 

som utvecklar och underhåller systemet (Subashini & Kavitha, 2010). Att leverantören 

utvecklar och underhåller systemet kan vara ytterligare en anledning till att organisationer 

känner en osäkerhet till molnbaserade affärssystem, då de inte har någon direkt kontroll över 

systemet (Subashini & Kavitha, 2010). 

 

Den data som finns i det molnbaserade affärssystemet lagras lokalt hos leverantören. Detta 
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innebär att organisationens data lagras tillsammans med data från leverantörens andra kunder 

(Behl & Behl, 2012). Leverantören ansvarar för att se till så de olika organisationerna inte får 

tillgång till varandras data (Subashini & Kavitha, 2010). Då organisationerna inte själva står 

för lagringen av data har de heller ingen kontroll över hur denna hanteras och är inte alltid 

medvetna om hur leverantören lagrar data (Behl & Behl, 2012). På grund av detta finns det en 

oro inom organisationerna över sådant som intrång och systemets sårbarhet (Subashini & 

Kavitha, 2010).  

 

Molnbaserade affärssystem kan medföra säkerhetsrisker som påverkar data- och 

nätverkssäkerhet, säkerhetskopiering och integritet (Al Morsy et al., 2010). Säkerhetsrisker 

kring data- och nätverkssäkerhet handlar bland annat om så kallade SQL injections, som 

innebär att utomstående kan få tillgång till och möjlighet att påverka information i databasen 

genom att lägga in skadlig SQL-kod i exempelvis en inloggningsruta på en webbsida (Kindy 

& Pathan, 2011). Det kan även handla om att utomstående eller obehöriga får åtkomst till 

systemet och därmed tillgång till privat och känslig information, som de kan läcka eller 

utnyttja för egen vinning (Behl & Behl, 2012). Säkerhetskopiering kan utgöra en säkerhetsrisk 

då viktig information kan förloras ifall datalagringen inte är tillräckligt säker (Subashini & 

Kavitha, 2010), och det kan uppstå konsekvenser kring systemsäkerheten ifall 

integritetskontroller inte sköts tillräckligt bra (Behl & Behl, 2012).  

 

 Säkerhetsaspekter i molnet 
Detta kapitel presenterar en sammanställning av befintlig litteratur kring säkerhetsaspekter 

kopplat till molnbaserade affärssystem. Tio säkerhetsaspekter kommer att presenteras under 

tre olika teman: systemtolerans och återhämtning, informationssäkerhet samt intern kontroll 

och undersökning. Dessa säkerhetsaspekter kommer att användas som prioriteringsgrunder för 

den empiriska insamlingen. Kapitlet tar även upp ansvarsfördelning och hur detta relaterar till 

säkerhetsprioritering, eftersom aktörers olika synpunkter kan påverka hur säkerhetsaspekter 

prioriteras (Almorsy et al., 2011). 

 

2.4.1 Systemtolerans och återhämtning 

För att ett molnbaserat affärssystem ska bedömas som säkert behöver det enligt The Data and 

Analysis Center for Software uppfylla tre särskilda säkerhetsaspekter (Krutz & Vines, 2010). 

Ifall dessa säkerhetsaspekter inte beaktats, och ifall systemet inte levererar detta, kan systemet 

inte bedömas som säkert. Dessa tre säkerhetsaspekter är pålitlighet, trovärdighet och 

systemets förmåga att överleva, och kommer att presenteras nedan (Krutz & Vines, 2010).   

 

Att ett system är pålitligt innebär att det under omväxlande förhållanden fungerar utan 

problem och presterar som det ska, vilket innebär att systemet inte ska påverkas av eventuella 

säkerhetshot och attacker (Krutz & Vines, 2010). Ett systems pålitlighet kan delas in i, och 

beskrivas utifrån, tre delar. Dessa är de attribut som pålitlighet innefattar, de hot som finns 

mot systemets pålitlighet, samt på vilka sätt pålitlighet kan uppnås och bibehållas (Avižienis, 

Laprie & Randell, 2001). Attributen som pålitlighet innefattar är bland annat integritet, 

tillgänglighet och konfidentialitet (Avižienis et al., 2001). För att undvika hot och bibehålla 

ett pålitligt system kan olika tekniker tillämpas (Bukowski, 2015). En av dessa tekniker är att 

förebygga att fel uppstår, vilket kan göras genom exempelvis kvalitetskontroller. En annan 

teknik är att med hjälp av felupptäckter och systemåterhämtning skapa feltolerans i systemet 

(Bukowski, 2015).  

 

Ett trovärdigt system ska ha så få sårbarheter som möjligt för att undvika att dessa försämrar 

eller har en negativ påverkan på systemets pålitlighet (Krutz & Vines, 2010). Hur effektivt ett 
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system är och hur väl det accepteras av användare är ett resultat av systemets trovärdighet 

(Saleh & Al-Khaili, 2006). Ett systems trovärdighet kan mätas genom hur väl det presterar på 

det sätt som förväntas och hur väl det uppfyller de systemkrav som tagits fram (Goldsteen et 

al., 2015). Trovärdighet är något som är viktigt att beakta både under tiden då systemet 

utvecklas och när det sedan har implementerats (Goldsteen et al., 2015). Det är viktigt att 

under tiden systemet är igång övervaka och upprätthålla systemets trovärdighet, då detta kan 

motverka att eventuella problem som påverkar trovärdigheten uppstår (Saleh & Al-Khaili, 

2006). Problem som kan uppstå kan bero på exempelvis systemfel, förändringar i systemet, 

samt attacker mot säkerheten (Goldsteen et al., 2015).  

 

Systemets förmåga att överleva kan definieras som systemets prestationsförmåga under tiden 

det utsätts för stress genom exempelvis attacker (Bhamra, Dani & Burnard, 2011). Det 

handlar även om hur stabilt systemet är och systemets förmåga att hantera och anpassa sig till 

förändringar (Bhamra et al., 2011). Hur god systemets förmåga att överleva är beror på hur 

snabbt och väl det kan återhämta sig efter en eventuell attack mot säkerheten (Krutz och 

Vines, 2010). Det beror även på hur stor skada systemet tar av eventuella attacker och hur 

mycket arbete som krävs för att återställa systemet (Krutz och Vines, 2010). Systemets 

förmåga att överleva beskrivs av bland annat Dalziell och McManus (2004) utifrån en teknisk 

och en ekologisk synpunkt. Den tekniska ser på systemets förmåga att överleva utifrån hur 

snabbt systemet återställs till en stabil punkt efter en eventuell attack, medan den ekologiska 

handlar om hur mycket skada ett system kan ta innan det behöver återställas (Dalziell & 

McManus, 2004). 

 

2.4.2 Informationssäkerhet 

För att bibehålla säkra molnbaserade affärssystem finns det en del aspekter av 

informationssäkerhet som bör beaktas (Krutz & Vines, 2010). Konfidentialitet, integritet och 

tillgänglighet är tre säkerhetsaspekter som är viktiga att ta hänsyn till för att bibehålla 

informationssäkerheten i system, och benämns ofta CIA-triaden (Agarwal & Agarwal, 2011). 

Alla kontroller, hot, sårbarheter och processer kring säkerhet berör CIA-triaden (Krutz & 

Vines, 2010).  

 

Konfidentialitet innebär att information i systemet inte lämnas ut till eller nås av obehöriga 

och utomstående parter (Saleh & Al-Khaili, 2006). Genom exempelvis nätverksautentisering, 

datakryptering och konfidentialitetsavtal, kan organisationer säkerställa att den information 

som lagras i systemet förblir konfidentiell och inte kommer ut till obehöriga (Agarwal & 

Agarwal, 2011). Varje gång information läggs upp på molnet uppstår det frågor kring 

konfidentialitet (Subashini & Kavitha, 2010). Hur stora risker som finns kring 

konfidentialiteten beror ofta på leverantörens användarvillkor och integritetspolicy (Subashini 

& Kavitha, 2010). Att det beror på leverantörens användarvillkor kan innebära att 

organisationens krav kring konfidentialitet inte följs när informationen läggs upp i molnet och 

delas med molntjänsteleverantören (Subashini & Kavitha, 2010).  

 

Integritet handlar om att information som delas i molnet förblir oförändrad (Mather et al., 

2009). Detta innebär att mottagaren av information ska ta del av exakt samma information 

som avsändaren skickat (Agarwal & Agarwal, 2011). Ifall informationen mottagaren får inte 

stämmer överens med det avsändaren skickat, har integriteten brutits (Agarwal & Agarwal, 

2011). För att integritet i molnet ska kunna uppnås finns det tre kriterier som bör ha beaktats 

(Krutz & Vines, 2010). Det första är att se till så att data och information inte förändras av 

varken processer eller obehöriga medarbetare (Krutz & Vines, 2010). Det andra är att se till 

att behöriga medarbetare inte gör förändringar i data och information som inte är godkända 
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eller tillåtna (Krutz & Vines, 2010). Det tredje kriteriet är att data och information ska vara 

konsekvent, det vill säga att intern information ska stämma överens med extern (Krutz & 

Vines, 2010). 

 

Tillgänglighet innebär att den data som delas i molnet och molnsystemet ska vara åtkomlig 

för behöriga medarbetare oberoende av vilket land eller vilken tidszon de befinner sig i (Krutz 

& Vines, 2010). Tillgänglighet handlar även om att säkerställa att systemet alltid fungerar 

som det ska, oavsett när det används (Saleh & Al-Khaili, 2006). För att uppnå detta behöver 

det molnbaserade systemets infrastruktur, säkerhetskontroller samt nätverk alltid fungera utan 

problem (Agarwal & Agarwal, 2011). Många system erbjuder olika säkerhetsinställningar och 

skyddsåtgärder som låser ute en användare från systemet ifall denna under ett visst antal 

gånger uppger felaktiga uppgifter (Subashini & Kavitha, 2010). Ifall dessa 

säkerhetsinställningar och skyddsåtgärder däremot appliceras på ett felaktigt sätt kan de 

användas i ett skadligt syfte för att genomföra attacker mot systemet (Subashini & Kavitha, 

2010).  

 

2.4.3 Intern kontroll och undersökning 

Krutz och Vines (2010) nämner fyra säkerhetsaspekter som kan ses som ett tillägg för att öka 

säkerheten för molnbaserade affärssystem. Dessa säkerhetsaspekter är autentisering, 

behörighet, granskning och ansvarsskyldighet (Krutz & Vines, 2010).  

 

Autentisering görs för att verifiera systemanvändarens identitet, för att kunna garantera att 

systemanvändaren inte utger sig vara en person som den inte är (Mather et al., 2009). 

Autentisering kan exempelvis göras när systemanvändaren skriver in sitt användarnamn och 

lösenord, och systemet kan då kontrollera ifall lösenordet stämmer överens med det 

användarnamn som angetts (Krutz & Vines, 2010). Organisationer behöver se till att de 

användare som exempelvis säger upp sig tas bort ur databasen, så att obehöriga användare 

inte har tillgång till känslig information (Subashini & Kavitha, 2010).  

 

Behörighet avgör en systemanvändares tillgång till viss information inom systemet. Detta 

innebär att olika användare kan ha olika mycket tillgång till information som lagras i systemet 

(Mather et al., 2009). En användare som av olika anledningar inte får ändra någon 

information kan exempelvis endast få se den, medan en annan har behörigheten att ändra den 

(Krutz & Vines, 2010). Detta kan exempelvis handla om lönehantering, då en anställd ska få 

se sin lön, men inte ska få ändra den (Krutz & Vines, 2010).  

 

För att kunna bevara driftsäkerheten av systemet genomförs granskningar (Mather et al., 

2009). Dessa kan genomföras genom antingen systemgranskning eller övervakning (Krutz & 

Vines, 2010). Systemgranskning innebär att systemsäkerheten utvärderas under antingen en 

engångsperiod eller under en periodisk händelse (Krutz & Vines, 2010). Övervakning är 

istället en aktivitet som sker fortlöpande för att undersöka antingen användarna eller systemet 

(Krutz & Vines, 2010).  

 

Ansvarsskyldighet innebär att det går att spåra och identifiera vad olika användare gör i 

systemet (Saleh & Al-Khaili, 2006). Med hjälp av exempelvis granskningar kan en 

användares aktivitet kontrolleras, och genom loggar kan aktiviteten sparas, vilket gör detta 

spårbart (Krutz & Vines, 2010). På detta sätt kan en användare därmed inte förneka att den 

utfört vissa aktiviteter i systemet (Saleh & Al-Khaili, 2006).  
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2.4.4 Ansvarsfördelning 

Det finns olika aktörer som är delaktiga när det gäller hantering av säkerheten kring 

molnbaserade affärssystem (Al Morsy et al., 2010). Dessa aktörer kan vara leverantören av 

systemet och organisationen som anskaffar systemet. Däremot har leverantörer ibland 

återförsäljare och då är dessa också involverade (Al Morsy et al., 2010). Systemets säkerhet är 

något som berör samtliga aktörer och alla har därför ett eget ansvar att se till så denna 

bibehålls och hanteras på rätt sätt (Behl & Behl, 2012).  

 

Eftersom ett molnbaserat affärssystem har flera aktörer inblandade, innebär detta att 

säkerheten inte alltid hanteras på samma sätt av alla aktörer (Al Morsy et al., 2010). Aktörer 

kan ha olika villkor för hur säkerheten bör hanteras, samt olika förmågor att hantera dessa, 

vilket kan resultera i att eventuella konflikter skapas ifall aktörernas synpunkter skiljer sig åt 

(Almorsy, Grundy & Ibrahim, 2011). Eftersom aktörerna kan ha varierande synpunkter kring 

säkerhet och säkerhetsaspekter behöver de förhandla för att komma fram till ömsesidiga 

beslut (Almorsy et al., 2011).  

 

För att underlätta förhandlingen är det bra om organisationen har klart för sig vilka 

säkerhetsaspekter som de anser viktigast, och vilka som inte är lika viktiga att ha med ifall 

leverantören möjligtvis inte skulle kunna leverera dessa (Al Morsy et al., 2010). Det är därför 

bra ifall organisationer vid anskaffningen av ett molnbaserat affärssystem vet hur de ska 

prioritera olika säkerhetsaspekter, för att se till så att systemet de anskaffar håller den 

säkerhetsnivå som organisationen eftersträvar (Behl & Behl, 2012). 

 

 Sammanfattning 
Via litteratursökningen identifierades tio säkerhetsaspekter som presenterades under tre olika 

teman, och som är relevanta för organisationer som planerar att anskaffa molnbaserade 

affärssystem. Säkerhetsaspekterna som presenterats under temat systemtolerans och 

återhämtning berör främst frågor kring hur systemet presterar och hur väl det hanterar 

eventuella attacker och säkerhetshot. Under temat informationssäkerhet presenterades 

säkerhetsaspekter som handlar om hur informationssäkerheten i ett system ska bibehållas. 

Temat intern kontroll och undersökning har berört säkerhetsaspekter som stärker 

systemsäkerheten genom bland annat interna kontroller.  
 

Tabell 1. Teman och säkerhetsaspekter som är till grund för prioriteringen. 

Säkerhetsaspekterna kommer användas som prioriteringsgrunder för den empiriska 

insamlingen. Respondenterna kommer först att få resonera kring säkerhetsaspekter och 

prioritering, och därefter göra en prioritering. Detta genom att först prioritera de 

säkerhetsaspekter som presenterats under varje tema för sig, och därefter kommer 

respondenterna att prioritera de tre temana från mest till minst viktigt. Prioriteringarna, 

tillsammans med respondenternas resonemang, kommer att vara en grund för att kunna 

undersöka hur respondenterna prioriterar, och varför de prioriterar som de gör. 

 

Litteraturavsnittet har främst berört två övergripande delar: säkerhet kopplat till 

molnbaserade affärssystem och grunder för prioritering. Dessa kommer att användas som 

utgångspunkt för intervjuguiden som skapas inför den empiriska insamlingen. Detta för att 

strukturera upp intervjufrågorna och skilja på de frågor som är mer allmänna och de som 
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berör prioriteringen. Grunder för prioritering kommer delas in i fyra teman: systemtolerans 

och återhämtning, informationssäkerhet, intern kontroll och undersökning samt 

ansvarsfördelning. Ansvarsfördelning presenteras under grunder för prioritering eftersom 

organisationers synpunkter på hur ansvaret bör fördelas kan påverka och vara en grund för hur 

de prioriterar. 
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3 Metod 
 Forskningsansats 

Genom att undersöka hur säkerhetsaspekter kopplade till molnbaserade affärssystem 

prioriteras i organisationer, syftar denna studie till att bidra med en förståelse för varför 

säkerhetsaspekter prioriteras som de gör. För att undersöka hur människor resonerar kring och 

upplever ett visst ämne används kvalitativ forskning (Flick, 2014). Kvalitativ forskning syftar 

till att bidra med förståelse kring hur människor tänker och varför de gör saker på ett visst sätt 

(Flick, 2014). I denna studie tillämpades en kvalitativ forskningsansats för att förstå hur det 

resoneras kring säkerhet och prioriteringar i organisationer, och för att kunna ta del av 

respondenternas egna uppfattningar kring prioritering av säkerhetsaspekter. Kvalitativ 

forskning bidrar enligt Myers (2013) till en större förståelse för sammanhanget kring det 

fenomen som undersöks, vilket kan hjälpa till att förklara varför vissa beslut tagits och hur 

människor resonerat kring dessa. En kvalitativ forskningsansats gjorde det möjligt för oss att 

undersöka hur respondenterna resonerade kring olika säkerhetsaspekter och vad som var 

anledningen till att de resonerade på ett visst sätt. Med hjälp av kvalitativ forskning skapas en 

förståelse för de människor som deltar i studien genom att varje individs egna tankar och 

resonemang kring ett ämne undersöks (Flick, 2014). Att undersöka hur varje respondent som 

deltog i studien resonerade kring säkerhetsaspekter och prioriteringar, bidrog till att en 

förståelse för varför säkerhetsaspekterna prioriterades så som de gjorde kunde uppnås.  

 

 Litteraturstudie 
I denna studie togs existerande litteratur fram för att tillföra kunskap om det område som 

undersöks. Den kunskap som togs fram i litteraturstudien användes sedan för att analysera och 

se sammanhanget av det empiriska material som samlats in (Flick, 2014). Relevant litteratur 

till litteraturstudien samlades in via sökmotorerna Google Scholar och OneSearch, samt via 

databasen Scopus. Litteraturen som samlades in var främst i form av vetenskapliga artiklar, 

men även en del böcker. De sökord som användes vid insamlingen av litteratur var bland 

annat: cloud-based ERP, ERP security risks, cloud computing, ERP, security issues in the 

cloud, cloud ERP security, security prioritization in the cloud. Utöver detta har litteratur även 

samlats in genom sökningar i olika journaler. Det har i detta fall samlats in artiklar som rör 

bland annat molnbaserade affärssystem, säkerhetsrisker och säkerhetsaspekter kopplade till 

molnbaserade affärssystem. 

 

För att säkerställa aktualitet för ämnen som exempelvis molntjänster och molnbaserade 

affärssystem användes källor som publicerats från år 2010 och framåt. För ämnen som 

exempelvis säkerhetsaspekter har det även gjorts sökningar efter litteratur från tidigare år 

eftersom mycket av den forskning som tagits fram före år 2010 fortfarande är relevant idag. 

Vid sökandet efter relevant litteratur valdes främst de källor som hade citerats många gånger, 

för att säkerställa kvaliteten på källan.  

 

Genom att läsa artiklars abstrakt kunde vi identifiera relevanta artiklar. Ifall abstraktet 

verkade relevant gick vi vidare till att läsa artikelns inledning och slutsats. Genom att göra 

detta kunde vi bedöma om artikeln skulle granskas ytterligare eller sorteras bort. Av de 

artiklar som inte sorterades bort gjordes en noggrann läsning av hela artikeln. I de artiklar som 

var relevanta för vår studie gjordes även sökningar i artiklarnas referenslistor för att hitta fler 

artiklar som kunde användas i studien.  

 

 Datainsamlingsmetod 
Insamlingen av empiriska data har skett genom semi-strukturerade intervjuer. Med hjälp av 

semi-strukturerade intervjuer tillåts en öppen dialog där det är möjligt att utöver planerade 
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frågor även ställa följdfrågor och nya frågor (Fejes & Thornberg, 2017). Beslutet att använda 

semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod togs för att kunna föra en diskussion 

med respondenterna och reflektera kring det som tas upp. Genom att undersöka hur 

säkerhetsaspekter prioriteras i organisationer är syftet med studien att bidra med en förståelse 

för varför säkerhetsaspekter prioriteras som de gör. Därför var det även viktigt att kunna ställa 

följdfrågor och nya frågor för att ge respondenterna en möjlighet att utveckla sitt resonemang. 

För att intervjuer ska generera ett bra resultat behöver både respondenten och den som 

intervjuar vara insatta och engagerade i diskussionen (Marshall & Rossman, 2016). En fördel 

med semi-strukturerade intervjuer har varit att frågor som ibland var svåra för respondenterna 

att förstå kunde omformuleras och förklaras ytterligare. Dessutom kunde följdfrågor även 

ställas ifall respondenternas svar exempelvis inte var tillräckligt utförliga eller beskrev något 

som vi inte hade tänkt på tidigare.  

 

Inför intervjuerna skapades två intervjuguider som togs fram utifrån det som presenterats i 

litteraturavsnittet. Frågorna som ställdes delades upp i två delar: säkerhet kopplat till 

molnbaserade affärssystem och grunder för prioritering. Säkerhet kopplat till molnbaserade 

affärssystem berör frågor kring hur respondenterna resonerar kring och arbetar med olika 

säkerhetsfrågor, medan grunder för prioritering berör frågor som är mer kopplade till 

prioriteringen och säkerhetsaspekterna. Frågorna som berörde grunder för prioritering 

delades in i fyra teman: systemtolerans och återhämtning, informationssäkerhet, intern 

kontroll och undersökning samt ansvarsfördelning.  

 

Den första intervjuguiden var till de organisationer som använder molnbaserade affärssystem 

(se bilaga 1). Det ställdes under intervjun frågor kring säkerhetsaspekterna som identifierats i 

litteraturavsnittet. Respondenterna ombads under intervjun att förklara hur de resonerar kring 

de olika säkerhetsaspekterna, och prioriteringen av dessa. Efter att respondenterna fått 

förklara hur de resonerar kring säkerhetsaspekter och säkerhetsprioritering, ombads de 

prioritera de säkerhetsaspekter som tagits upp. De ombads först prioritera säkerhetsaspekterna 

utifrån de teman i intervjuguiden som aspekterna presenterats i. Först prioriterades aspekterna 

under temat systemtolerans och återhämtning, därefter prioriterades aspekterna under 

informationssäkerhet och till sist aspekterna under intern kontroll och undersökning. Därefter 

fick de prioritera de olika temana från mest till minst viktigt. Att först be respondenterna 

förklara hur de resonerar kring olika säkerhetsaspekter, och därefter be dem prioritera 

säkerhetsaspekterna, var ett sätt att öka trovärdigheten av vårt resultat. Genom att jämföra hur 

väl respondenternas prioriteringar stämde överens med deras resonemang, kunde resultatets 

trovärdighet ökas då vi kunde se ifall respondenternas prioriteringar speglade det resonemang 

som framförts tidigare. 

 

Den andra intervjuguiden skapades inför den kompletterande intervjun med 

lösningsarkitekten (se bilaga 2). Lösningsarkitekten arbetar med att hjälpa sina kunder med 

olika säkerhetsfrågor som bland annat kan handla om hur de ska få en säker övergång till 

molnet. Den andra intervjuguiden täckte in samma områden som den första, men gav nya 

perspektiv på hur organisationer arbetar med säkerhet och säkerhetsprioriteringar. Detta 

eftersom lösningsarkitekten hade erfarenhet av säkerhetsarbete i många olika typer av 

organisationer. Intervjun adderade därmed nya perspektiv och bidrog med mer kunskap om 

hur organisationer kan resonera kring olika säkerhetsfrågor och prioriteringar. Då syftet med 

intervjun var annorlunda än de övriga ombads inte denna respondent att göra prioriteringar.  
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3.4 Urval 
Urval görs för att avgränsa studien och redogöra för befogade och korrekta slutsatser 

(Denscombe, 2018). I denna studie togs det fram ett antal urvalskriterier för att identifiera 

vilka organisationer och respondenter som skulle vara relevanta att intervjua. Det första 

kriteriet var att organisationen antingen skulle ha ett molnbaserat affärssystem eller ha planer 

på att anskaffa ett, vilket grundade sig i att studien undersöker hur säkerhetsaspekter 

prioriteras i organisationer vid anskaffning av molnbaserade affärssystem. Det andra kriteriet 

var att organisationerna skulle klassificeras som mindre eller medelstora då det främst är 

dessa typer av organisationer som använder molnbaserade affärssystem (Dillon & Vossen, 

2015). En mindre organisation innebär att organisationen inte har mer än 49 anställda eller en 

omsättning på mer än 10 miljoner euro [1]. För att klassificeras som en medelstor 

organisation ska antalet anställda vara fler än 49 men mindre än 250. Organisationens 

omsättning ska inte vara högre än 50 miljoner euro [1]. 

 

Denna studie undersöker hur säkerhetsaspekter prioriteras inom organisationer, för att bidra 

med en förståelse för varför de prioriteras som de gör. Marshall och Rossman (2016) 

beskriver att samtliga parter behöver vara insatta och ha insikt inom det område som 

undersöks för att ett relevant resultat ska kunna erhållas. På grund av detta var det viktigt att 

genomföra studien på organisationer där säkerheten skulle anses viktig, och där 

respondenterna var insatta i ämnet. Organisationer där säkerheten anses viktig är exempelvis 

organisationer som har mycket kontakt med externa parter och lagrar mycket information om 

bland annat kunder och leverantörer, och behöver därför ha säkra system (Krutz & Vines, 

2010). Därför kontaktades organisationer inom handels- och tjänstebranschen, då det ofta är 

sådana organisationer som har mycket kontakt med, och lagrar information om, externa 

parter. Ett annat kriterium var att de respondenter som intervjuades skulle ha en roll som var 

kopplad till IT och IT-säkerhet, eller ha varit delaktiga vid anskaffningen av det molnbaserade 

affärssystemet. Även detta kriterium grundades i att respondenterna skulle vara insatta i 

ämnet, vilket Marshall och Rossman (2016) beskriver som väsentligt för att erhålla ett 

relevant resultat. För att hitta organisationer som använder molnbaserade affärssystem gjordes 

sökningar hos olika leverantörer eller återförsäljare av dessa. Genom att gå igenom 

kundreferenser på molntjänsteleverantörers och återförsäljares hemsidor kunde potentiella 

organisationer identifieras. Därefter gjordes sökningar på de potentiella organisationerna för 

att säkerställa att de uppfyllde kriteriet kring storlek på organisationen. De organisationer som 

uppfyllde detta kriteriet kontaktades för en intervju, där tider bokades in med relevanta 

respondenter.  

 

3.4.1 Beskrivning av organisationer 

Nedan presenteras beskrivningar av de organisationer som intervjuerna genomförts på. 

Samtliga organisationer har tilldelats fiktiva namn. 

 

Andersson AB 

Organisationen utvecklar och säljer teknologi som studerar rörelser för att förutsäga 

individers beteende. Organisationen är verksam i flera olika länder med sammanlagt 100 

anställda, varav 85 sitter i huvudkontoret i Sverige. Det molnbaserade affärssystemet som 

organisationen använder är Visma.net. Detta används bland annat för att skicka och ta emot 

kund- och leverantörsfakturor, anläggningsregister samt för att bokföra betalningar.  

 

Bengtsson AB 

Organisationen är en mediastudio som hjälper företag med synlighet och sökbarhet, samt 

allmän marknadsföring. Organisationen är verksam i Sverige och har sex anställda. 
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Affärssystemet som organisationen använder är Fortnox och det används främst för 

bokföring, offerthantering, lönehantering och fakturering.  

 

Carlberg AB 

Organisationen är ett konsultbolag som erbjuder olika tjänster som förser sina kunder med 

säkerhet och nya möjligheter. Organisationen har omkring 120 anställda och är verksamma i 

flera olika länder. De använder det molnbaserade affärssystemet Xledger, som främst används 

till bokföring, fakturering och tidrapportering. 

 

3.4.2 Kompletterande intervju 

Eftersom säkerhet är ett känsligt område har det varit svårt att få tag på respondenter som 

varit villiga att delta i studien. Majoriteten av organisationerna som intervjuerna genomfördes 

på har inte heller någon väletablerad IT-avdelning, och även fast de arbetar med IT-säkerhet 

och är insatta i ämnet har inte alla respondenter en fördjupad kunskap inom detta. För att få 

vidare kunskap och perspektiv på det som diskuterats under intervjuerna, genomfördes en 

kompletterande intervju med en lösningsarkitekt inom informationssäkerhet. Den 

kompletterande intervjuns syfte var inte att validera studiens resultat, utan genomfördes 

endast för att erhålla ytterligare perspektiv och kunskap inom det som undersöks. Enligt Tracy 

(2010) behöver inte ytterligare insamling av data vara ett sätt att validera resultatet av studien, 

eller att få fram ett resultat som skulle ses som det rätta svaret på frågeställningen. Istället kan 

ytterligare insamling av data, som i denna studie gjordes i form av en kompletterande intervju, 

bidra till en ökad kunskap om det som undersöks och ett annat perspektiv på det som tidigare 

samlats in (Tracy, 2010).  

 

Lösningsarkitekten som intervjuades arbetar i en konsultorganisation som hjälper sina kunder 

med olika säkerhetsfrågor som bland annat handlar om hur de ska få en säker molnlösning. 

Eftersom lösningsarkitekten arbetar med olika organisationer kunde denna intervju bidra med 

insikter och erfarenheter från flera situationer, medan de andra respondenterna som deltog i 

studien främst hade erfarenhet från sina egna organisationer. Lösningsarkitekten har ungefär 

30 års erfarenhet inom säkerhetsområdet och intervjuades för att tillföra ytterligare perspektiv 

och kunskap om hur organisationer arbetar med säkerhet och säkerhetsprioriteringar. 

Intervjun kunde på detta sätt bidra med ökad kunskap om hur det kan resoneras kring olika 

säkerhetsfrågor.  

 

3.4.3 Beskrivning av respondenter 

I tabellen nedan presenteras de respondenter som varit delaktiga vid intervjuerna. I tabellen 

presenteras vilken respondent som arbetar i vilken organisation, namn, respondentens roll i 

organisationen, hur intervjun genomfördes och hur lång tid intervjun tog. Samtliga 

respondenter har blivit tilldelade fiktiva namn. Eftersom respondenterna som intervjuades 

arbetar i mindre och medelstora organisationer är deras uppgifter ofta mer omfattande än vad 

deras roll antyder. Samtliga respondenter har en koppling till IT-relaterade frågor inom sina 

organisationer, trots att deras roll inte alltid tyder på detta. I tabellen presenteras även 

respondenten som deltog vid den kompletterande intervjun, som framöver kommer att kallas 

för Lösningsarkitekten.  
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Tabell 2. Beskrivning av respondenter  

 
 

3.5 Analysmetod 
Genom att undersöka hur säkerhetsaspekter kopplade till molnbaserade affärssystem 

prioriteras i organisationer är syftet med studien att bidra med en förståelse för varför 

säkerhetsaspekter prioriteras som de gör. Inför analysen av det insamlade empiriska materialet 

användes tematisk analys som analysmetod. Tematisk analys är en metod som används för att 

identifiera och analysera mönster och teman i den data som samlats in (Braun & Clarke, 

2006). I denna studie tillämpades en tematisk analys för att kunna identifiera mönster i hur 

säkerhetsaspekter prioriteras, och hur det resoneras kring prioriteringarna. Genom att 

identifiera mönster kunde vi se likheter och skillnader i respondenternas resonemang och 

därav också erhålla en förståelse för hur säkerhetsaspekter prioriteras. Tematisk analys är en 

flexibel analysmetod som gör det möjligt att organisera den data som samlats in och även 

beskriva denna i detalj (Braun & Clarke, 2006). Genom att tillämpa en tematisk analysmetod 

kunde vi erhålla ett detaljrikt och organiserat material som gjorde det möjligt för oss att 

identifiera mönster och teman, där en tydligare bild av hur respondenterna resonerade kring 

och prioriterade olika säkerhetsaspekter kunde erhållas. Detta resulterade i att vi slutligen 

kunde få en förståelse för varför säkerhetsaspekterna prioriteras som de gör.  

 

Litteraturstudien låg som grund för de intervjufrågor som utformades inför den empiriska 

datainsamlingen. Det insamlade empiriska materialet transkriberades och resultatavsnittet 

sammanställdes utifrån intervjuguidens teman. Därefter påbörjade vi vår tematiska analys. 

Det första steget i en tematisk analys är att gå igenom det insamlade materialet och sedan 

koda detta (Flick, 2014). Genom att gå igenom och koda det insamlade materialet blev det 

möjligt för oss att identifiera vad för material som kunde användas för att besvara vår 

frågeställning, och därmed även vad för material som kunde utelämnas. Nästa steg i en 

tematisk analys är att göra en sökning för att identifiera relevanta teman (Flick, 2014). Vår 

tematiska analys utgick från en bottom up, som innebär att de teman som identifieras baseras 

på den data som samlats in vid den empiriska insamlingen, och innebär att materialet inte 

kodats för att passa in i befintliga teman (Braun & Clarke, 2006). Detta innebär att de teman 

som identifierades i analysen, till skillnad från resultatavsnittets teman, inte var förutbestämda 

utifrån litteraturstudien utan identifierades utifrån den data som samlades in. Kodningen av 

det insamlade materialet gjorde det möjligt att identifiera olika mönster i hur respondenterna 

resonerade kring säkerhetsaspekterna samt hur detta påverkade deras prioriteringar. Med hjälp 

av detta kunde likheter och skillnader i respondenternas prioriteringar och resonemang kring 

olika säkerhetsaspekter identifieras. De koder som berörde liknande ämnen grupperades 

tillsammans och delades upp i teman. 

 

Det sista steget i en tematisk analys är att fastställa de slutliga teman som används i analysen 

(Flick, 2014). Vid närmare granskning av våra teman upptäckte vi att en del teman berörde 

ungefär samma sak och kunde därför samlas under ett tema. Efter granskningen kunde de 

slutliga teman som kom att bilda utgångspunkt för analysens struktur fastställas. Dessa teman 

är: Systemets användningsområden, Informationskänslighet, Vikten av 

informationsåterställning, Organisationens storlek samt Involvering i säkerhetsarbete. 

Temana som identifierats speglar hur respondenterna resonerat kring säkerhetsaspekterna, och 

på vilket sätt detta haft betydelse för deras prioriteringar. Temat Systemets 
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användningsområden speglar till exempel hur respondenterna resonerat kring 

säkerhetsprioritering och hur de prioriterat säkerhetsaspekter, utifrån vad de använder sitt 

molnbaserade affärssystem till. 

 

3.6 Etiska överväganden 
Studien har följt de forskningsetiska principer som presenterats av Vetenskapsrådet (2002). 

Informationskravet handlar om att deltagarna i undersökningen ska få information gällande 

deras medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Inför intervjuerna har respondenterna som 

efterfrågat exempel på intervjufrågor fått ta del av detta. Samtliga respondenter har även blivit 

informerade om i vilket syfte som studien genomförs för att säkerställa deras vilja att 

medverka. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna av studien måste ge sitt samtycke till 

att medverka och även ha möjlighet att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Vid 

intervjutillfället gavs det därför ut ett informationsblad kring detta som respondenterna fick 

skriva på innan intervjun startades (se bilaga 3). Konfidentialitetskravet berör hanteringen av 

de deltagandes personuppgifter och innebär att dessa ska behandlas på ett sätt som gör att 

deltagaren inte kan identifieras (Vetenskapsrådet, 2002). Genom det informationsblad som 

delades ut försäkrades respondenterna om att deras uppgifter kommer vara helt anonyma och 

att fiktiva namn för både organisationer och respondenter kommer att användas. 

Nyttjandekravet handlar om att det insamlade materialet endast får användas i syftet det är 

ämnat för. Informationen får således inte delas med obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Studien har även beaktat samtliga typer av etik som Tracy (2010) presenterar: procedural 

ethics, situational ethics, relational ethics och exiting ethics. Procedural ethics lägger vikt vid 

riktighet, på att inte ljuga, missleda och försumma (Tracy, 2010). Denna studie har lagt vikt 

vid att respondenterna ska vara väl informerade kring omständigheterna av studien, hur den 

uppstått och vad som undersöks. Ingen respondent har utan visat samtycke behövt svara på 

några frågor och respondenterna har under hela intervjuns gång haft möjlighet att avbryta sin 

medverkan. Situational ethics handlar om etiska dilemman som ofta är oväntade men ändå 

viktiga att ta itu med under de tillfällen de uppstår (Tracy, 2010). Innan den empiriska 

insamlingen påbörjades diskuterades olika scenarion som skulle kunna inträffa för att komma 

fram till eventuella lösningar på situationer som kan uppstå. Genom att göra detta kunde 

oväntade konflikter med respondenter förebyggas. Relational ethics handlar om ömsesidig 

respekt och värdighet mellan forskaren och deltagarna i forskningen (Tracy, 2010). Den 

empiriska insamlingen har utförts på ett sätt som tar hänsyn till respondenternas åsikter. Det 

har under intervjuerna klargjorts för respondenterna att deras åsikter respekteras och att de 

därmed inte ska känna sig tvingade att besvara frågor de inte är bekväma med. Exiting ethics 

handlar om hur forskaren avslutar forskningen och hur resultatet uppvisas (Tracy, 2010). Det 

kan vara svårt att veta hur läsarna kommer att uppfatta resultatet av studien. Därför har 

resultatet av den empiriska insamlingen skickats ut till respondenterna för att säkerställa att 

allt stämmer. All information kring de etiska överväganden som tagits i denna studie har 

skrivits i ett informationsblad som delats ut och skrivits på av respektive respondent.  

 

3.7 Metoddiskussion 
Kvalitet i kvalitativ forskning kännetecknas av ett antal olika kriterier, bland annat att det ska 

vara trovärdigt (Tracy, 2010). Tracy (2010) beskriver att trovärdighet bland annat handlar om 

att vara stringent och noggrann samt att forskaren beaktar sannolikheten av de slutsatser som 

forskningen leder till. När den data som samlas in ska översättas till text kan det hända att 

respondenternas resonemang inte framkommer på samma sätt som beskrivits under 

intervjuerna, vilket kan leda till att resultatet av studien blir missvisande och inte stämmer 

överens med det respondenterna försökt framföra (Tracy, 2010). För att undvika detta är det 
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enligt Tracy (2010) viktigt att det som undersöks framförs med grundliga och detaljrika 

beskrivningar, där den som sedan läser studien kan bilda sig en egen uppfattning utifrån det 

som presenterats. I resultatavsnittet presenterades det material som samlats in grundligt och 

detaljrikt för att ge en tydlig och riktig bild över respondenternas resonemang som stämmer 

överens med det de försökt framföra. Utöver detta presenterades även citat för att läsaren 

skulle kunna följa respondenternas resonemang och se hur de beskrev dessa med sina egna 

ord. Att både låta respondenterna resonera kring säkerhetsaspekter och även genomföra en 

prioritering, bidrog också till att ett grundligare material erhölls där det utöver 

beskrivningarna av respondenternas resonemang, även visas hur de faktiskt prioriterar 

säkerhetsaspekter. Studiens resultat och trovärdighet kunde stärkas ytterligare på grund av att 

den data som samlats in visar en hög överensstämmelse mellan respondenternas resonemang 

och hur de prioriterar. Detta eftersom vi kan se att respondenternas prioriteringar speglar det 

resonemang de framfört, vilket visar att deras ord stämmer överens med deras handlingar. 

 

Det behöver däremot tas i åtanke att prioriteringarna genomfördes i en speciell situation, där 

respondenterna behövde ta beslut direkt. Ifall respondenterna exempelvis hade haft 

möjligheten att diskutera med sina kollegor, och gå igenom säkerhetsaspekterna, hade deras 

förståelse för de olika aspekterna möjligtvis kunnat bli bättre. Genom att diskutera 

säkerhetsprioritering med andra kollegor hade respondenternas resonemang möjligtvis varit 

annorlunda då andra kollegors insikter och åsikter hade kunnat påverka hur respondenterna 

ser på olika säkerhetsaspekter och hur de kan prioriteras. Ifall omständigheterna kring 

prioriteringen hade varit annorlunda, och ifall respondenterna hade haft möjlighet att före 

intervjun gå igenom säkerhetsaspekterna och även diskutera dessa med sina kollegor hade 

resultat av studien möjligtvis varit annorlunda.   

 

För att kunna påvisa kvalitet i en kvalitativ studie är det enligt Tracy (2010) viktigt att vara 

uppriktig både vad det gäller forskningens mål, metoder och dess påverkan på studien. 

Eftersom denna studie undersöker hur organisationer prioriterar säkerhetsaspekter har det av 

olika anledningar varit svårt att hitta respondenter som var villiga att delta i intervjuer. Detta 

har bland annat berott på att säkerhet är ett känsligt område för många organisationer och att 

de på grund av detta inte är villiga att diskutera eller dela med sig av sina tankar kring detta 

till utomstående parter. Det har även berott på att många av de organisationer som kontaktats 

inte känt att de har tillräckligt mycket kunskap inom området för att kunna delta i en intervju. 

Det fanns även organisationer som ville delta men som av olika anledningar inte hann delta 

under den period då studien genomfördes. På grund av detta intervjuades färre respondenter 

än vad som först planerats. Problemet med att hitta respondenter som var villiga, och även 

hade tid, att delta påverkade studien då ett större deltagande hade kunnat ge en djupare och 

mer omfattande förståelse för hur det resoneras kring prioritering av säkerhetsaspekter. 

 

Eftersom säkerhet är ett känsligt område är det även viktigt att beakta att det finns en risk att 

respondenter försöker undanhålla en del information eller försöker få det att framstå som att 

de arbetar med säkerhet och säkerhetsprioritering på ett sätt som inte stämmer med 

verkligheten. Det kan även vara så att respondenter försöker framstå som mer kunniga inom 

säkerhetsområdet än vad de faktiskt är, och då försöker resonera på ett sätt som de tror speglar 

hur det borde vara. I denna studie har vi däremot försökt undvika att detta sker genom att ta 

hänsyn till de etiska aspekter som beskrivs av Tracy (2010) och Vetenskapsrådet (2002). 

Genom att försäkra respondenterna om att de är anonyma och att de inte kommer kunna 

identifieras genom studien, kunde respondenterna vara mer öppna och uppriktiga med sina 

resonemang och även erkänna att de inte alltid har den kunskap som hade varit önskvärd att 

ha vid säkerhetsarbete.  
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av den empiriska insamlingen. Först presenteras de 

affärssystem de olika organisationerna använder, varför de valt dessa och varför de valt ett 

molnbaserat affärssystem. Därefter presenteras resultatet utifrån de teman som tagits fram i 

litteraturavsnittet och som intervjufrågorna även delats in i.  

 

 Val av molnbaserat affärssystem 
Samtliga organisationer använder olika molnbaserade affärssystem. Andersson AB använder 

Visma.net, där de bland annat har sitt anläggningsregister, hanterar kund- och 

leverantörsfakturor och bokför betalningar. Bengtsson AB använder Fortnox till 

offerthantering, lönehantering, bokföring och fakturering. Carlberg AB använder Xledger, 

som används för bland annat bokföring, fakturering och tidrapportering. Varken Anton eller 

Adam var delaktiga vid anskaffandet av det molnbaserade affärssystemet inom deras 

organisation. Både Björn och Casper var delaktiga när de molnbaserade affärssystemen 

anskaffades i deras organisationer.  

 

”Jag var med som en representant, det var inte jag som fattade det slutgiltiga beslutet, men 

jag var med och tittade på funktionaliteten.” - Casper, Carlberg AB 

 

Samtliga respondenter förklarade att valet av att anskaffa ett molnbaserat affärssystem inom 

organisationerna främst berodde på att de inte ville underhålla systemet själva, och därmed 

inte ville installera det lokalt heller. Både Björn och Casper arbetar i organisationer där det är 

vanligt att arbeta hemifrån eller från andra platser, vilket innebär att de behöver ha tillgång till 

systemet från andra platser än kontoret och därför anskaffades ett molnbaserat affärssystem. 

Anton förklarade att det inför valet gjordes en del uppdelningar utefter vad som får finnas i 

molnet och inte. 

  

”Det är tillgängligheten och att man slipper installera det på en lokal server som gjorde att vi 

valde molnbaserat.” - Björn, Bengtsson AB 

 

Anton beskrev att uppdelningen berodde på vad för information de kände sig bekväma med 

att ha ut i molnet. Olika beskrivande dokument och så vidare som inte är kritiska för 

verksamheten kan därför läggas ut i en molntjänst, medan de valt att hålla källkoden lokalt. 

Casper förklarade att de inför valet av affärssystem gjordes bland annat utvärderingar kring 

användarvänlighet och olika säkerhetsfrågor, och de tittade även på hur affärssystemet 

används av andra kunder.  

 

“Det som är mest affärskritiskt, det vill säga vår källkod, den hostar vi här. Det säger vi att 

det ska vi inte ha ut i någon molntjänst.” - Anton, Andersson AB 

 

 Säkerhet kopplat till molnbaserade affärssystem 

Casper förklarade att säkerhet i relation till molnbaserade affärssystem handlar mycket om att 

hitta rätt säkerhetsnivå och att sedan kunna utvärdera säkerheten för att känna sig trygg med 

affärssystemet. Lösningsarkitekten som arbetar med säkerhet nämnde att det finns mycket 

skräckhistorier om molnbaserade affärssystem och molnleveransen, då organisationer oftast 

kan ha väldigt dålig kontroll över vad det är de faktiskt köper in och vilken säkerhetsnivå de 

faktiskt får. Adam nämnde att det var just på grund av säkerhetsriskerna kopplade till molnet 

som de i organisationen valde att dela upp sin allra mest verksamhetskritiska information och 

ha denna lokalt istället. Björn förklarade att han inte är så orolig för att det molnbaserade 

affärssystemet ska bli hackat eller liknande. 
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“Där är jag inte så hemskt orolig ändå. Det finns backuper, det backas upp 10–15 gånger, det 

ska till ett världskrig för att vår information ska försvinna.” - Björn, Bengtsson AB 

 

För att undvika eventuella attacker och hot, och bibehålla ett säkert system, förklarade 

lösningsarkitekten att organisationen som ska köpa in ett molnbaserat affärssystem måste göra 

sin hemläxa och därmed ha en vettig säkerhetsmodell på plats och en tydlig säkerhetspolicy. 

Både Casper och Adam förklarade att de inom deras organisationer arbetar med säkerhet och 

olika säkerhetsfrågor. Inom Caspers organisation har de ett internt styrande regelverk inom 

säkerhetsområdet och en utpekad person som har ett säkerhetsansvar.  

 

”Vad det gäller säkerhet i systemen så har vi tagit fram en kravkatalog på säkerhet, att de här 

säkerhetskraven har vi och så har leverantören fått svara på hur de hanterar dessa.” – 

Casper, Carlberg AB 

 

Adam förklarade att de nyligen genomförde en IT-revision för att se till att de efterlever en 

best practice. Björn nämnde däremot att de inom organisationen inte har någon strikt policy 

kring säkerheten och att det är ganska lösa trådar inom organisationen gällande detta. 

 

”Vi har haft en IT-revision där Visma.net varit i fokus och där vi gått igenom exempelvis hur 

backuper görs och hur Service Level Agreement ser ut.” – Adam, Andersson AB 

 

Eftersom säkerhet är ett brett och komplext område, förklarade lösningsarkitekten att det är 

viktigt att sätta ihop rätt kompetenser för att kunna säkerställa att affärssystemet uppfyller de 

säkerhetskrav som finns inom en organisation. Eftersom det finns många olika affärssystem 

och många olika leverantörer så finns det skillnader i hur systemsäkerheten sköts. Därför är 

det enligt lösningsarkitekten viktigt att vid anskaffningen av ett molnbaserat affärssystem 

kunna ställa krav på leverantören för att kontrollera så att organisationens egna säkerhetskrav 

uppfylls.  

 

“Man måste tänka efter först, kontrollera säkerhetskraven först med hjälp av någon 

kompetent är absolut viktigast.” - Lösningsarkitekten 

 

Casper förklarade att de kontrollerat säkerhetskraven genom användningen av en 

kravställning. Kravställningen var utformad med flera krav som skickades över till 

leverantören, och därefter fick leverantören svara på olika frågor kring hur de uppfyller de 

olika säkerhetskraven. Björn förklarade att de innan anskaffningen av det molnbaserade 

affärssystemet läste mycket recensioner på internet, och valde också att själva utvärdera 

affärssystemet genom att använda sig av en gratismånad innan de tog sitt slutgiltiga beslut att 

anskaffa affärssystemet. Däremot förklarade Björn att detta mest har handlat om 

användarvänlighet och inte så mycket om säkerheten i sig. Anton berättade att vid valet av 

affärssystem tittade de mest på att leverantören av affärssystemet är hyfsat stor och har koll på 

grejerna. 

 

”Vi la ner tid på att granska recensioner för att se hur andra upplever systemet och vi testade 

det också i en månad.” – Björn, Bengtsson AB 

 

 Grunder för prioritering 
Casper förklarade att det som är viktigt att affärssystemet stödjer när det gäller säkerhet kan 

skilja sig beroende på vad det är för typ av information i systemet. Däremot förklarade Casper 
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att de själva har ett grundkrav på att ha tvåfaktorsautentisering i sina system, det vill säga att 

ha något mer än bara användarnamn och lösenord. De vill ha någon ytterligare funktionalitet, 

då endast användarnamn och lösenord inte är tillräckligt säkert. Anton nämnde att en av de 

saker de saknar som hade kunnat öka systemsäkerheten är tvåfaktorsautentisering.   

 

”Vi har till och med avvaktat med att använda viss funktionalitet tills att leverantören har löst 

tvåfaktorsautentiseringen.” – Casper, Carlberg AB 

 

Adam förklarade att det han anser vara viktigt att ett affärssystem stödjer är att det ska finnas 

säkerhetskopior, och att det endast ska vara dem som har tillgång till affärssystemet. Anton 

förklarade vidare att det självklart beror på vad för typ av information det är.  

 

”Det viktigaste är att den finansiella informationen är uppbackad så att informationen inte 

försvinner, eftersom man av legala skäl måste kunna visa upp detta.” – Anton, Andersson AB 

 

Även Björn förklarade att backuper är något som är viktigt att ett affärssystem stödjer när det 

gäller säkerhet. Björn förklarade att det viktigaste är att kunna återställa informationen så att 

den inte går förlorad. Ifall affärssystemet då skulle bli hackat så finns informationen kvar, den 

går att återställa tack vare backuper.  

 

“Att skydda sig till hundra procent tror jag är omöjligt, men man kan se till att förvalta sina 

innehav så att dem finns kopierade någonstans så att man kan hämta hem dem ganska 

enkelt.” - Björn, Bengtsson AB. 

 

Lösningsarkitekten berättade att det som är viktigast att ett affärssystem stödjer kring säkerhet 

beror på vad det ska innehålla för information. Lösningsarkitekten förklarade att om 

affärssystemet ska innehålla känslig information så krävs det någon vettig autentisering, 

behörighetskontroller samt någon form av loggning.  

 

4.3.1 Systemtolerans och återhämtning 

På frågan om säkerhetsaspekten pålitlighet svarade samtliga respondenter att denna aspekt är 

otroligt viktig. Adam och Casper förklarade liknande att informationen inte får komma på 

villovägar. Detta är viktigt då organisationen själva inte äger datan på samma sätt som med en 

lokal server, och då är det viktigt att kunna veta säkert att ingen annan kommer åt 

affärssystemet. Björn förklarade att det i deras organisation är viktigt att affärssystemet 

presterar utan problem då de är helt bakbundna ifall det inte fungerar.  

 

”Skulle det hända någonting så står vi stilla, så det är otroligt viktigt att det fungerar hela 

tiden.” – Björn, Bengtsson AB 

 

Anton förklarade vid frågan kring säkerhetsaspekten trovärdighet att det är jätteviktigt att 

affärssystemet kan prestera under olika förhållanden och inte påverkas av eventuella 

säkerhetshot.  

 

“Det är ju såklart jätteviktigt däremot är det oftast tvärtom, jag menar ju mer säkerhetsgrejer 

man bygger in desto mindre effektivt blir det. Det är det som är problematiken.” - Anton, 

Andersson AB 

 

Anton förklarar vidare att det handlar om en avvägning mellan säkerhet och effektivitet, hur 

mycket kan effektiviteten offras för att få ett säkert affärssystem. Adam förklarade däremot att 



 20 

de hellre har ett säkert affärssystem som är ineffektivt än ett osäkert affärssystem. Både Björn 

och Casper uttryckte att frågan kring trovärdighet hängde ihop med frågan kring pålitlighet. 

Björn förklarade att båda aspekter var viktiga eftersom eventuella buggar och sårbarheter som 

gör att något kanske förändras i affärssystemet kan påverka organisationen negativt i 

framtiden. Detta kan exempelvis handla om att något i bokföringen visar sig inte stämma. 

 

”Detta hänger ju ihop lite med det andra, det handlar ju om hur viktigt det är att systemet är 

säkert och det är ju jätteviktigt.” – Casper, Carlberg AB  

 

På frågan kring säkerhetsaspekten systemets förmåga att överleva förklarade både Adam och 

Casper att vad det gäller hur snabbt ett system återhämtar sig efter eventuella attacker, så 

beror det helt på vad det är för system det handlar om. Adam nämnde vidare att för dem 

skulle det vara lägre tolerans om e-posten låg nere några dagar än om Visma.net låg nere. 

Visma.net klarar de sig utan några dagar så länge det inte ligger nere under viktiga perioder så 

som exempelvis månadsskiftena när rapporter med mera ska ut. Casper nämnde däremot att 

även om det inte är lika viktigt att återhämtningen går snabbt för samtliga system så är det 

viktigt att informationen inte är förlorad när systemet väl fungerar igen. Björn förklarade att 

det är viktigt att snabbt kunna återinstallera föregående läge så att relevant information kan 

återställas. Lösningsarkitekten förklarade att systemets förmåga att överleva brukar mätas 

utifrån två typer av värden: return time objective (RTO) och return point objective (RPO). 

RTO handlar om hur snabbt systemet är uppe igen och RPO handlar om hur gammal 

backupen är, det vill säga hur mycket information som kan gå förlorad. Det handlar främst om 

vad organisationen i fråga är mest känslig för.  

 

”Det beror på vad verksamheten är mest känslig för, och vad affärssystemet används till. Det 

handlar mycket om vad de har för kontinuitetskrav och tolerans mot störningar.” – 

Lösningsarkitekten 

 

När respondenterna ombads att rangordna de olika frågorna utifrån vad som var viktigast 

svarade både Anton och Adam att säkerhetsaspekten pålitlighet var viktigast. Därefter 

aspekten trovärdighet och minst viktig av dessa tre var säkerhetsaspekten systemets förmåga 

att överleva. Björn förklarade att systemets förmåga att överleva var viktigast på grund av att 

det enligt Björn är väldigt viktigt att kunna återställa systemet till föregående läge, medan 

säkerhetsaspekterna pålitlighet och trovärdighet fick en delad andraplats. Casper förklarade 

att aspekterna pålitlighet och trovärdighet var väldigt lika varandra och rangordnade därför 

dem som en aspekt. Dessa rangordnade Casper som viktigast och att systemets förmåga att 

överleva då inte var lika viktig som dessa. 

 

4.3.2 Informationssäkerhet 

Både Björn och Casper hade liknande åsikter kring säkerhetsaspekten konfidentialitet och 

förklarade att det är otroligt viktigt att information inte lämnas ut till eller nås av obehöriga 

parter. Adam påpekade att det är olika känsligt om information nås av obehöriga beroende på 

vilket system det handlar om. Vidare förklarar Adam att en del siffror i Visma.net är 

känsligare än andra men om information skulle läcka från e-posten skulle det bli stora 

problem. 

 

”Vi jobbar ju allihop i en konkurrerande värld och därför är det otroligt viktigt att 

exempelvis konkurrenter inte får tillgång till information om hur vi arbetar.” – Björn, 

Bengtsson AB 

 



 21 

På frågan om integritet förklarade Anton att det är väldigt viktigt att det är spårbart vem som 

har gjort vad i affärssystemet. Björn förklarade att detta inte var lika viktigt i deras 

organisation just på grund av att vissa av handlingarna de lägger in ska gå att redigera och 

andra ska inte det, och detta styr organisationen själva. De arbetar med en revisionsfirma som 

ska ha tillgång till den information de lägger in och ska även ha möjlighet att göra ändringar i 

denna, så där är det inte jätteviktigt med integritetsaspekten. Casper förklarade att det beror på 

vad för slags information det handlar om. Är det exempelvis löneuppgifter är det jätteviktigt, 

men är det en kontaktperson till en kund är det mindre viktigt. Så integritetsaspekten styrs lite 

av vilken information det gäller.  

 

”Att förhindra förändringar kanske inte är lika viktigt som att veta vem som har gjort det. 

Man ska ju inte kunna soppa undan sina spår så därför är förändringsloggar viktiga.” – 

Adam, Andersson AB 

 

Anton förklarade på frågan kring tillgänglighet att det inte är så viktigt att ha tillgång till 

Visma.net från andra ställen än kontoret eftersom de som använder affärssystemet sitter där. 

Casper förklarade att tillgängligheten är viktig men i relation till övriga frågor kanske 

tillgängligheten inte är lika viktig som dem.  

 

“För vår del är det inte superkritiskt ifall systemen inte är tillgängliga en stund, vi kan ju 

fortfarande göra vårt jobb även om vår resurshantering skulle vara otillgänglig.” - Casper, 

Carlberg AB 

 

Björn påpekade däremot att tillgängligheten inom deras organisation blivit allt viktigare på 

senare år. Detta eftersom det i och med digitaliseringen har blivit vanligare att arbeta från 

olika platser så som exempelvis från hemmet och från utlandet. 

 

Lösningsarkitekten förklarade att det används olika informationsklassningsmodeller för att 

titta på olika systems säkerhet och vilka säkerhetskrav en organisation har. Vidare förklarade 

lösningsarkitekten att det brukar användas tre olika dimensioner där informationen klassas 

och dessa är de som tagits upp under intervjun: konfidentialitet, integritet och tillgänglighet  

 

”Man brukar arbeta med olika skalor för att fastställa hur viktiga specifika krav är. Beroende 

på vad för information det gäller brukar olika saker vara viktiga i olika system.” – 

Lösningsarkitekten 

 

När respondenterna skulle rangordna de olika säkerhetsaspekterna förklarade Björn att 

tillgängligheten var viktigast och därefter konfidentialitet och minst viktig var integritet. De 

andra respondenterna beskrev istället att konfidentialitet var viktigast följt av integritet och till 

sist tillgänglighet. 

 

4.3.3 Intern kontroll och undersökning 

Vid frågan kring säkerhetsaspekten autentisering svarade Casper att det är superviktigt, 

speciellt om det tas i relation till de föregående frågorna, då det genom autentisering kan 

säkerställas att informationen inte hamnar på villovägar. Även Anton, Adam och Björn hade 

liknande åsikter och förklarade att detta var jätteviktigt. Björn förklarade att det däremot är 

svårt för affärssystemet att veta vem som är vem. Ifall någon exempelvis skulle få tag i hans 

lösenord eller telefon så kan en regelrätt inloggning ske och affärssystemet vet inte att det inte 

är han som loggat in. Däremot finns det säkerhetsfrågor och varningar ifall en inloggning sker 
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från en ovanlig plats, så det är enligt Björn självklart viktigt. Lösningsarkitekten förklarade att 

verifiering av en persons identitet är viktig men i undantagsfall kan den vara mindre viktig.  

 

”Autentiseringen är väldigt viktig därför att den är grundstenen i allt säkerhetsarbete, det är 

så du kan vara säker på identiteten på personen.” – Lösningsarkitekten 

 

Både Anton och Adam förklarade att frågan kring behörighetsaspekten var viktig men ändå 

inte. Även Björn förklarade att behörighet inte var lika viktigt då de inom organisationen 

arbetar väldigt familjeaktigt. Däremot förklarade Björn att personal kommer och går och då är 

det viktigt att de inte längre har tillgång till systemen. Enligt Björn handlar det inte så mycket 

om att någon inte ska ha tillgång till viss information, men mer om att rätt person ska ha 

tillgång till rätt system.  

 

”Om man jämför med de andra frågorna är behörigheten inte lika viktig med tanke på att vi 

är på samma bolag och alla går under samma sekretess, så det är inte lika kritiskt.” – Anton, 

Andersson AB 

 

Lösningsarkitekten nämnde att det ofta tar mycket administrativ kraft att få rollbaserad 

behörighetstilldelning att fungera. Därför brukar lösningsarkitekten rekommendera sina 

kunder att inte ha för detaljerad behörighetstilldelning, utan använda sig av grövre 

tilldelningar. Casper förklarade att i hans organisation är behörighet väldigt viktigt då 

informationen inte ska hamna på villovägar även internt inom organisationen. 

 

”Viss typ av information ska inte all personal ha tillgång till, så behörighetsroller är väldigt 

viktigt.” – Casper, Carlberg AB 

 

På frågan kring säkerhetsaspekten granskning förklarade både Björn och Casper att det är 

viktigt att kunna utvärdera och undersöka affärssystemets säkerhet löpande. Casper påpekade 

att utvärderingen är extra viktig för molnbaserade affärssystem eftersom de är utsatta för en 

högre riskexponering. 

 

“Granskningen är det allra viktigaste för i den bästa av världar skulle en korrekt genomförd 

granskning innebära att brister i de andra delarna identifierades” - Casper, Carlberg AB 

 

Björn påpekade däremot att det är få som gör granskningar riktigt grundligt och berättade att 

han själv är en av dem. Lösningsarkitekten förklarade att utvärdering och undersökning av 

molnbaserade affärssystem är ytterst viktig. Anton förklarade att utvärderingen för dem är 

ganska viktig eftersom det ingår i den vanliga revisionen som revisorerna går igenom och 

tittar på. 

 

”Om du inte genomför granskningar har du ju ingen koll på säkerheten alls, och då 

upptäcker du inga fel. Därför är det även viktigt att organisationer följer upp sina 

leverantörer och ställer krav på dem.” – Lösningsarkitekten 

 

Anton och Adam svarade båda på frågan kring aspekten ansvarsskyldighet, att det är det 

viktigaste då det är så de vet vem som gjort vad. Även Casper beskrev att ansvarsskyldighet 

var viktigt då det gör att det finns en intern kontroll inom organisationen, så ifall någon ändrar 

någonting kan de se vem som gjort det och även undersöka varför.  

 

”Det är klart det är viktigt att inte kunna ändra information, men det är ännu viktigare att 
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kunna veta vem som ändrat den.” - Adam, Andersson AB 

 

Lösningsarkitekten förklarade att hur viktigt det är att spåra en användares aktivitet i 

affärssystemet beror på vad det är för information i systemet, men påpekade också att 

möjligheten måste finnas. Björn förklarade att det är viktigare att veta hur ett fel kan åtgärdas 

än att kunna visa vem det är som gjort felet, då vetskapen om vem som gjort fel inte åtgärdar 

problemet.  

 

”Det viktiga är ju att kunna åtgärda problemet, men om det är ett återkommande fel är det ju 

självklart viktigt att veta vem som gjort det, så att man kan se till att det inte fortsätter ske.” – 

Björn, Bengtsson AB 

 

När respondenterna rangordnade de fyra säkerhetsaspekterna bedömde både Anton och Adam 

ansvarsskyldighet och autentisering som en delad förstaplats, då det inte går att spåra någon 

ifall du inte vet vem det är. Även Björn rangordnade dessa aspekter som viktigast, där 

ansvarsskyldighet rangordnades som mest viktig och därefter autentisering. Både Anton och 

Adam rangordnade säkerhetsaspekten behörighet efter ansvarsskyldighet och autentisering, 

och därefter aspekten granskning som minst viktig. Björn rangordnade tvärtom där aspekten 

granskning beskrevs som viktigare än behörighet. Casper satte istället granskning som 

viktigast följt av autentisering, behörighet och till sist ansvarsskyldighet. Casper förklarade att 

granskning var viktigast för att ifall den görs på rätt sätt så kan brister identifieras i de andra 

områdena. Görs en ordentlig säkerhetsgranskning går det att upptäcka ifall kraven på 

exempelvis användarnamn och lösenord är dåliga.  

  

När respondenterna ombads att rangordna de olika temana av säkerhetsaspekter som fanns, 

rangordnade samtliga respondenter säkerhetsaspekterna som presenterats under temat 

Informationssäkerhet som absolut viktigast när det gäller molnbaserade affärssystem. Anton, 

Adam och Casper hade liknande åsikter och rangordnade säkerhetsaspekterna under Intern 

kontroll och undersökning som näst viktigast och därefter aspekterna under Systemtolerans 

och återhämtning som minst viktiga. Björn beskrev däremot att aspekterna under 

Systemtolerans och återhämtning var viktigare än de säkerhetsaspekter som presenterades 

under Intern kontroll och undersökning.  

 

4.3.4 Ansvarsfördelning 

Både Adam och Björn är de personer som inom deras organisationer ansvarar för 

systemsäkerheten. Adam förklarade att det därför även är han som sköter kommunikationen 

med leverantören angående systemsäkerheten. Adam förklarade däremot att det i framtiden 

ska finnas en grupp personer som arbetar med olika säkerhetsfrågor. Björn förklarade att han 

har ansvaret och tar besluten, men att det förs dialoger inom organisationen angående 

säkerheten. Björn beskrev också att han för många dialoger med deras systemleverantör 

angående både säkerhet och trygghet. Casper förklarade istället att de inom organisationen har 

ett delat ansvar för systemsäkerheten. 

 

”Systemägaren har ett ansvar, jag har ett samordningsansvar i med att jag har IT som helhet 

och sen så har vi en utpekad person som jobbar med informationssäkerhet, så vi har tre 

ansvarsområden men med olika infallsvinklar.” – Casper, Carlberg AB 

 

Björn och Adam förklarade liknande att det är leverantören av systemet som bör ha det största 

ansvaret för systemsäkerheten. Björn förklarade att de betalar ju inte bara för ett affärssystem, 

utan de betalar för ett system som ska vara säkert. Även om ansvaret ligger hos båda parter är 
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det leverantören som har det största ansvaret att utveckla ett säkert affärssystem, och även 

lägga en hög säkerhetsnivå på användarna. Anton beskrev att ansvaret överlämnas till 

leverantören genom det avtal som skrivs på vid anskaffningen av affärssystemet, däremot har 

organisationen själva ett ansvar och ett avtal med sina kunder och leverantörer. Casper 

förklarade liknande att även om informationen lagras hos leverantören så är det 

organisationen själva som äger informationen och skulle informationen komma på villovägar 

så är det Carlberg AB som hamnar i trubbel. 

 

”Det är ju viktigt att upprätta ordentliga personbiträdesavtal, då det är vi själva som kommer 

råka illa ut om något skulle hända.” – Anton, Andersson AB 

 

Casper förklarade att i den bästa av världar ska leverantören alltid ha säkerhetsfrågorna på 

bordet oberoende av hur kunniga kunderna är inom området. Casper förklarade vidare att 

kunden har ett ansvar att kravställa på ett bra sätt. Däremot förklarade Casper att olika 

organisationer har olika förutsättningar eftersom de har olika kunskap, vilket gör att 

kravställningen kan skilja sig mellan organisationer. Björn förklarade att organisationen har 

ett eget ansvar att använda sig av uppgifter som kan vara svåra att komma åt för utomstående 

parter, men att det i slutändan är de som säljer affärssystemet som ska äga säkerheten. 

Lösningsarkitekten förklarade att kunden har ett ansvar att ställa krav på leverantören 

angående systemsäkerheten, och att leverantören har ett ansvar att leva upp till de krav som 

ställs. Lösningsarkitekten beskrev att det ofta händer att leverantören av affärssystemet tänker 

att kunden ändå aldrig följer upp säkerhetsarbetet och då inte bryr sig om att leva upp till de 

krav som ställs.  

 

”Den som säljer måste ju äga säkerheten, vi betalar ju inte bara för ett system utan vi betalar 

ju för ett system som ska fungera och vara säkert.” – Björn, Bengtsson AB 

 

Lösningsarkitekten förklarade vidare att organisationer borde göra lite stickprov på sin 

leverantör för att se till att de sköter systemsäkerheten på rätt sätt. Det kan möjligtvis vara så 

att det skett misstolkningar kring säkerhetskraven och därför är det viktigt att organisationen 

följer upp och ser till att kraven efterlevs. Casper beskrev att de i dagsläget har en leverantör 

där de valt att avvakta med att använda systemet fullt ut tills att säkerheten blivit bättre. Adam 

förklarade att ansvaret kring systemsäkerheten enligt honom bör ligga helt hos leverantören, 

vilket det även gör gällande deras nuvarande affärssystem. Det enda de själva sköter i 

organisationen är olika behörighetsnivåer i affärssystemet. 

 

“Kunden är ju den som har ansvar för att ställa krav och följa upp att kraven efterlevs. 

Leverantörens ansvar är ju att följa branschens standard och leva upp till de specifika kraven 

som ställs.” - Lösningsarkitekten 

 

Enligt lösningsarkitekten måste organisationer följa upp sin säkerhet oavsett om 

affärssystemet ligger internt eller externt då det finns lagkrav på detta ifall det exempelvis 

finns personuppgifter i systemet. Lösningsarkitekten förklarade vidare att många 

organisationer har en bra ansats och en bra säkerhetspolicy men är dåliga på genomförandet 

då de ofta har en uppfattning av att det inte kommer att hända dem. Casper förklarade att 

kunden behöver ligga på leverantören vad det gäller krav och prioriteringar så att de 

återkommer med svar och sedan måste ett avtal skrivas på.  

 

”Som kund är det väldig viktigt att kravställa rätten till revision, att få åka ut till leverantören 

och utvärdera deras säkerhet.” – Casper, Carlberg AB 
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5 Analys 
I detta avsnitt presenteras analysen av det empiriska materialet. I resultatavsnittet 

presenterades det empiriska materialet utifrån intervjuguidens teman, som främst fokuserat på 

säkerhetsaspekterna. I detta avsnitt presenteras analysen istället utifrån teman som speglar hur 

respondenterna resonerat kring säkerhetsaspekterna, och vad detta har haft för betydelse för 

deras prioritering. Dessa teman är: Systemets användningsområden, Informationskänslighet, 

Vikten av informationsåterställning, Organisationens storlek samt Involvering i 

säkerhetsarbete. 

 

5.1 Systemets användningsområden 
Resultatet av den empiriska insamlingen visar att det molnbaserade affärssystemets 

användningsområden, och vad organisationen är mest känslig för, har en avgörande roll för 

hur respondenterna resonerar kring prioritering av säkerhetsaspekter. Respondenterna är olika 

beroende av sina system, vilket påverkar hur de prioriterar och resonerar kring 

säkerhetsaspekter. Majoriteten av respondenterna använder främst sitt molnbaserade 

affärssystem till ekonomirelaterade uppgifter så som bokföring och fakturering, vilket innebär 

att de inte behöver använda systemet varje dag. På grund av detta har majoriteten av 

respondenterna prioriterat aspekter så som tillgänglighet och systemets förmåga att överleva 

relativt lågt, då det inte är kritiskt för deras dagliga verksamhet ifall systemet inte är 

tillgängligt eller ligger nere några dagar. Däremot finns det en respondent som prioriterat 

dessa aspekter högre då organisationen skulle stå helt stilla ifall de inte hade tillgång till 

systemet.  

 

Vad systemet används till påverkar hur respondenterna resonerar kring systemsäkerheten, och 

hur viktigt det är att ha ett väl fungerande system. En av respondenterna förklarade att det är 

viktigt att systemet är säkert, men att många säkerhetsfunktioner påverkar systemets 

prestation. På grund av detta har organisationer ofta problem med att prioritera olika 

säkerhetsaspekter, då de behöver göra en avvägning mellan hur mycket systemets prestation 

kan offras för att få ett säkert system. Under den kompletterande intervjun antyddes det att 

sådana avvägningar ofta beror på vad organisationen i fråga har för tolerans mot störningar 

och vad de har för kontinuitetskrav. Resultatet av den empiriska insamlingen visar att 

samtliga respondenter var eniga om att ett säkert system är viktigare än ett system som 

presterar utan problem. Trots att majoriteten av respondenterna inte är beroende av att 

använda sitt system varje dag, behöver den data som läggs in i systemet hållas säker. Även 

om majoriteten av respondenterna främst använder sitt system till ekonomirelaterade 

uppgifter, behöver systemet ändå hållas säkert från eventuella hot och sårbarheter, då sådana 

kan påverka organisationen negativt i framtiden.  

 

Resultatet av den empiriska insamlingen visar att majoriteten av respondenterna inte är 

beroende av att deras system är tillgängligt varje dag, och att det inte är kritiskt ifall systemet 

ligger nere några dagar, på grund av vad de använder systemet till. Samtliga respondenter var 

däremot enade om att eventuella hot och attacker mot systemet blir kritiska ifall det skulle 

leda till att informationen i systemet påverkas. Att informationen inte försvinner är enligt 

respondenterna viktigare än att systemet konstant presterar utan problem.  

 

5.2 Informationskänslighet 

Resultatet av den empiriska insamlingen indikerar att hur känslig informationen i systemet är 

också påverkar respondenternas resonemang och hur de prioriterar olika säkerhetsaspekter. 

En del information i systemen är känsligare än annan, vilket innebär att vissa 

säkerhetsaspekter ibland prioriteras högre medan de kan prioriteras lägre när det gäller 
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information som inte bedöms vara kritisk. En av respondenterna förklarade att de medvetet 

valt att inte lägga upp känslig information i molnet, vilket kan ha påverkat respondentens 

resonemang kring säkerhetsaspekterna då de möjligtvis hade kunnat prioriteras annorlunda 

ifall det handlade om känsligare information.  

 

Säkerhetsaspekterna konfidentialitet och integritet är några aspekter vars prioritering främst 

berodde på hur känslig informationen i systemen är. Resultatet av den empiriska insamlingen 

visar att båda aspekter bedöms som viktiga, då det är viktigt att information inte nås eller 

förändras av obehöriga, men att det främst beror på vad för slags information det handlar om. 

En av respondenterna förklarade att det är viktigt att exempelvis konkurrenter inte får tillgång 

till deras information, då konkurrenter kan använda informationen till sin fördel. Några av 

respondenterna bedömde det som viktigare att kunna spåra vem som gjort ändringar, genom 

exempelvis förändringsloggar, än att försöka förhindra att informationen förändras. Under den 

kompletterande intervjun belystes det att vikten av att spåra en användares aktivitet skiljer sig 

åt beroende på hur känslig informationen är, men att möjligheten ändå bör finnas. Majoriteten 

av respondenterna beskrev det som enklare att försäkra sig om att informationen förblir 

oförändrad genom att ta reda på vem som står bakom ändringarna.  

 

Resultatet av den empiriska insamlingen indikerar att en av respondenternas resonemang 

kring säkerhetsaspekten integritet skiljde sig från mängden. Denna respondent förklarade att 

säkerhetsaspekten i deras fall inte var viktig eftersom organisationen som respondenten 

arbetar i samarbetar med en extern firma, som ska ha tillgång till att ändra viss information i 

det molnbaserade affärssystemet. Till skillnad från de andra respondenterna var denna 

respondentens resonemang inte grundat i hur känslig informationen som delas är, utan 

berodde istället på hur tillgänglig informationen ska vara för deras samarbetspartner. 

 

Beroende på vad för information ett molnbaserat affärssystem innehåller, kan det vara olika 

viktigt att förhindra att obehöriga kommer åt den. Resultatet av den empiriska insamlingen 

visar att samtliga respondenter beskrev det som viktigt att informationen inte hamnar i fel 

händer, vilket kan säkerställas genom exempelvis aspekten autentisering. Under den 

kompletterande intervjun framkom det att autentisering ofta ses som avgörande inom 

säkerhetsarbete, då ett system utan autentisering inte har någon säkerhet alls, vilket kan vara 

anledningen till att den prioriterades högt av samtliga respondenter oberoende av hur känslig 

informationen som delas är. 
 

5.3 Vikten av informationsåterställning 

Resultatet av den empiriska insamlingen indikerar att informationsåterställning är något som 

samtliga respondenter bedömer som viktigt vilket har påverkat hur de resonerar kring 

prioritering av olika säkerhetsaspekter. Bland respondenterna finns det en medvetenhet om att 

det inte är möjligt att ha ett helt säkert system, och att risker kring systemsäkerheten alltid 

finns. På grund av de risker som finns är det enligt respondenterna viktigt att vara säker på att 

informationen finns kvar även om det skulle ske någon attack mot det molnbaserade 

affärssystemet. Respondenterna förklarade att samtliga säkerhetsaspekter är viktiga men ifall 

något skulle ske så måste de kunna garantera att informationen inte går förlorad och kan 

återställas. 

 

Förlorad information kan medföra konsekvenser för organisationer både vad det gäller det 

dagliga arbetet, men också juridiskt. På grund av detta har samtliga respondenter förklarat hur 

viktigt det är med informationsåterställning, vilket även blivit tydligt i hur de resonerar kring 

och prioriterar olika säkerhetsaspekter. Resultatet av den empiriska insamlingen visar att 
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samtliga respondenter prioriterat aspekter som säkerställer att informationen i systemet är 

skyddad högre än andra aspekter. En av respondenterna förklarade att detta beror på att det är 

svårt att skydda sig helt från attacker, och därför är det viktigt att förvalta sina innehav så att 

informationen kan återställas. En annan respondent förklarade att de av legala skäl måste 

kunna visa upp viss information, vilket är anledningen till att aspekter som berör 

informationssäkerhet har prioriterats högst, då informationen inte får förändras eller 

försvinna.  

 

5.4 Organisationens storlek 
Resultatet av den empiriska insamlingen indikerar att organisationers storlek kan ha en 

betydande roll för hur respondenterna resonerar kring olika säkerhetsaspekter. En av 

respondenterna som deltog i studien arbetar i en organisation som är betydligt mindre än de 

övriga, vilket kan ha bidragit till att respondentens prioriteringar ofta skiljde sig från 

mängden. Säkerhetsaspekten behörighet var exempelvis inte lika viktig för denna respondent 

som för övriga, vilket kan bero på att organisationen är mindre och att de arbetar väldigt 

familjeaktigt. På grund av detta var det inte så viktigt att det molnbaserade affärssystemet 

exempelvis skulle ha olika behörighetsroller inom respondentens organisation. Den 

kompletterande intervjun belyste att det ofta kräver mycket administrativ kraft för att en 

rollbaserad behörighetstilldelning ska fungera och att det därför ofta är bättre att hålla sig till 

grövre tilldelningar. 
 

I större organisationer är det däremot svårare att hålla koll på vem som har tillgång till 

systemet och vem som kan göra ändringar utan att ha en del säkerhetsfunktioner installerade, 

och därför är behörighetstilldelningar ofta viktigare i större organisationer. I en mindre 

organisation är detta möjligtvis inte lika viktigt då det är färre personer som använder 

systemen, vilket innebär att det blir enklare att exempelvis spåra en användares aktivitet. 

Eftersom storleken på organisationen kan vara avgörande för hur viktiga en del 

säkerhetsaspekter är, har även respondenternas resonemang kring, och prioriteringar av, 

säkerhetsaspekterna påverkats av detta. 

 

5.5 Involvering i säkerhetsarbete 
Resultatet av den empiriska insamlingen indikerar att organisationers involvering i 

säkerhetsarbete kan påverka hur de resonerar kring olika säkerhetsaspekter. Bland 

respondenterna finns det delade åsikter kring hur systemsäkerheten ska hanteras, och vem 

ansvaret ligger hos. Majoriteten av respondenterna uttryckte att ansvaret för systemsäkerheten 

bör ligga hos leverantören av det molnbaserade affärssystemet, eftersom det är leverantören 

som äger systemet. En av respondenterna resonerade på ett annat sätt, då respondenten 

förklarade att de själva har ett lika stort ansvar som leverantören eftersom det är 

organisationen som äger informationen i systemet. 

 

Majoriteten av respondenterna är eniga om att ansvaret för systemsäkerheten bör ligga hos 

leverantören, vilket kan innebära att de inte är lika involverade i säkerhetsarbetet eftersom de 

inte bedömer säkerheten som deras ansvar. Trots att respondenterna förklarade att de har ett 

eget ansvar gentemot sina kunder att bibehålla säkra system, bedömer de ändå att det största 

ansvaret överlämnas till leverantören av det molnbaserade affärssystemet när systemet 

anskaffas och avtalet skrivs på. Under den kompletterande intervjun antyddes det däremot att 

det, oavsett ifall systemet ligger internt eller externt, är viktigt att organisationer följer upp 

säkerheten på grund av olika lagkrav som finns. Då majoriteten av respondenterna bedömer 

att ansvaret överlämnas till leverantören är dessa respondenter inte lika involverade i 

säkerhetsarbetet, vilket innebär att de förmodligen inte är speciellt insatta i ämnet och har inte 
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tänkt på säkerheten så mycket. Detta kan ha påverkat hur de resonerar kring och prioriterar 

olika säkerhetsaspekter, eftersom de inte är speciellt insatta i ämnet sedan tidigare och inte har 

någon strikt policy kring säkerheten. Den kompletterande intervjun belyste att organisationers 

brist på involvering och uppföljning av systemsäkerheten kan leda till att leverantören av det 

molnbaserade affärssystemet inte bryr sig om att leva upp till de krav som ställs.  

 

Det har genom prioriteringen av exempelvis säkerhetsaspekten granskning blivit tydligt hur 

respondenternas involvering i säkerhetsarbetet påverkat deras resonemang och prioriteringar. 

Den respondent som bedömde att systemsäkerheten är ett delat ansvar, förklarade att det är 

viktigt att organisationer själva följer upp säkerheten, och ser till att systemet håller en 

tillräckligt hög säkerhetsnivå. Eftersom denna respondent är mer involverad och insatt i 

säkerhetsarbetet än de andra respondenterna, var det möjligt för respondenten att inse vikten 

av att utföra granskningar då dessa kan identifiera brister i systemsäkerheten. Det har under 

den kompletterande intervjun framkommit att det kan vara bra för organisationer att följa upp 

sina leverantörer genom att exempelvis göra lite stickprov för att se till att systemsäkerheten 

sköts på rätt sätt. Det kan exempelvis vara så att det skett misstolkningar kring de krav som 

lagts upp. De respondenter som inte är speciellt involverade i säkerhetsarbetet resonerade inte 

kring granskningar på samma sätt och prioriterade detta lågt, vilket kan bero på att dessa 

respondenter nämnt att leverantören av systemet har ett större ansvar när det gäller säkerhet. 

 

Resultatet av den empiriska insamlingen visar att respondenten som bedömde att 

systemsäkerheten är ett delat ansvar har resonerat kring säkerhetsaspekter på ett annat sätt än 

övriga respondenter. Denna respondent förklarade att det är organisationens egna ansvar att 

ställa krav på systemsäkerheten och prioritera. På grund av detta har denna respondent 

förmodligen redan tänkt igenom olika säkerhetskrav och är mer insatt i detta, vilket kan 

innebära att respondenten har en bättre förståelse för innebörden av de olika 

säkerhetsaspekterna och har därför även en klarare bild över hur dessa kan prioriteras.  
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6 Diskussion 
Genom att undersöka hur säkerhetsaspekter kopplade till molnbaserade affärssystem 

prioriteras i organisationer är syftet med studien att bidra med en förståelse för varför 

säkerhetsaspekter prioriteras som de gör. I detta avsnitt presenteras en diskussion som utgår 

från de teman som presenterats i analysavsnittet, med stöd från det som tagits upp i 

litteraturavsnittet. Diskussionen fungerar som ett underlag för studiens slutsats. Studiens 

resultat och analys indikerar att systemets användningsområden, informationskänslighet i 

systemet, vikten av informationsåterställning, organisationens storlek och organisationens 

involvering i säkerhetsarbete har en påverkan på hur säkerhetsaspekter prioriteras och varför 

de prioriteras på ett visst sätt.  

 

6.1 Hur prioriteringen påverkas av systemets användningsområden 
Beroende på vad systemet används till, är organisationer inte alltid lika beroende av att 

konstant ha tillgång till ett väl fungerande system eftersom det inte är kritiskt för deras 

dagliga verksamhet. The Data and Analysis Center for Software beskriver tre 

säkerhetsaspekter som handlar om hur väl ett system kan fungera utan problem (Krutz & 

Vines, 2010), hur effektivt det är (Saleh & Al-Khaili, 2006), samt hur stabilt det är under 

omväxlande förhållanden (Bhamra et al., 2011). Dessa tre säkerhetsaspekter beskrivs som 

kritiska för att ett system ska anses vara säkert (Krutz & Vines, 2010). Till skillnad från detta, 

har studiens resultat påvisat att dessa säkerhetsaspekter är bland de lägst prioriterade i 

organisationer, på grund av vad deras system används till. Systemets användningsområde 

påverkar hur ofta en organisation behöver ha tillgång till systemet, och även hur höga krav 

organisationen har på systemets effektivitet. Systemets tillgänglighet handlar bland annat om 

att säkerställa att systemet konstant fungerar som det ska (Saleh & Al-Khaili, 2006). Däremot 

påvisar studien att organisationer ofta har problem med att prioritera säkerhetsaspekter, då 

detta innebär att de behöver göra en avvägning mellan systemets effektivitet och säkerhet. 

Studien indikerar att organisationer som inte har användning för sitt molnbaserade 

affärssystem dagligen, föredrar ett säkert system än ett som konstant är tillgängligt och 

presterar utan problem.  

 

6.2 Hur prioriteringen påverkas av informationskänslighet och vikten av 

informationsåterställning 
Arnesen (2013) skriver att det inom organisationer ofta finns en viss osäkerhet för att dela 

information i molnet, då det finns risk att obehöriga kommer åt informationen. Studien visar 

att det finns fall då organisationer valt att medvetet inte dela känslig information i sitt 

molnbaserade affärssystem, på grund av de säkerhetsrisker som finns. För att hålla 

informationen som delas säker är det viktigt att se till att den förblir oförändrad av obehöriga 

(Mather et al., 2009). Däremot är detta inte alltid det viktigaste inom organisationer, då det 

beror på hur känslig informationen är. Studien indikerar att det genom att ta reda på vem som 

står bakom obehöriga ändringar, kan vara enklare att försäkra sig om att informationen förblir 

oförändrad. På grund av detta har det visat sig vara viktigare med spårbarhet än att försöka 

förhindra att ändringar sker. Att ta reda på vem som står bakom ändringar är något som 

säkerhetsaspekten ansvarsskyldighet berör. Ansvarsskyldighet handlar om att identifiera och 

spåra vad olika användare gör i systemet genom exempelvis granskningar och 

förändringsloggar (Saleh & Al-Khaili, 2006). Studien indikerar att det inom organisationer, 

oavsett hur känslig informationen som delas är, bedöms vara viktigt att informationen inte nås 

av obehöriga. Mather et al. (2009) beskriver detta som säkerhetsaspekten autentisering, som 

innebär att bekräfta en användares identitet, så att denna inte ska kunna utge sig vara en annan 

person. I studien beskrivs autentisering i ett fall som något som avgör systemets säkerhet, då 

det utan autentisering inte finns någon säkerhet alls i det molnbaserade affärssystemet.  
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Studiens resultat visar att återställning av information är något som bedöms vara bland det 

viktigaste vid prioritering av säkerhetsaspekter. Ifall informationen går förlorad och inte kan 

återställas kan detta medföra konsekvenser för organisationer gällande bland annat det dagliga 

arbetet men också juridiskt. Subashini och Kavitha (2010) beskriver att viktig information kan 

förloras ifall datalagringen inte är tillräckligt säker. Detta innebär att säkerhetskopiering och 

datalagring kan utgöra en säkerhetsrisk ifall det inte sköts på rätt sätt eller genomförs 

tillräckligt ofta (Subashini & Kavitha, 2010). Studien påvisar att det finns en medvetenhet 

bland organisationer att säkerhetsrisker alltid finns, och att det inte är möjligt att ha ett helt 

säkert system. Därför är det viktigt att vara säker på att informationen kan återställas och 

skyddas, även om attacker mot systemet sker. Resonemanget för hur olika säkerhetsaspekter 

prioriteras grundas ofta i detta, då det oavsett om attacker och hot mot systemsäkerheten sker 

måste kunna garanteras att informationen inte går förlorad. På grund av detta prioriteras 

säkerhetsaspekter som säkerställer att informationen är skyddad högre än andra aspekter. 

Säkerhetsaspekter så som konfidentialitet och integritet är exempel på aspekter som 

prioriterats högre än andra, och benämns av Krutz och Vines (2010) som centrala delar för att 

bibehålla säker information i ett molnbaserat affärssystem. 

 

6.3 Hur prioriteringen påverkas av organisationens storlek 
Studien påvisar att storleken på en organisation kan ha en påverkan på hur säkerhetsaspekter 

prioriteras, då en organisations storlek ofta avgör hur beroende de är av en del 

säkerhetsfunktioner. En av respondenterna som deltog i studien arbetade i en organisation 

som var betydligt mindre än övriga och denna respondent både prioriterade en del 

säkerhetsaspekter på ett annat sätt och hade annorlunda resonemang från de respondenter som 

arbetade i större organisationer. I de större organisationerna har det exempelvis framkommit 

att det är viktigare att ha koll på olika användare, och se till att begränsa åtkomsten för en del 

användare, så att de inte kommer åt all information. Detta är något som brukar göras genom 

behörighetstilldelningar, som avgör vilken information en användare ska komma åt i systemet 

(Mather et al., 2009). Krutz och Vines (2010) beskriver att det exempelvis kan handla om att 

en användare endast får titta på informationen, men har inte behörighet att ändra denna. 

Däremot framkommer det av studien att det kan vara utmanande att få 

behörighetstilldelningar att fungera, och därför är det ibland bättre att inte ha för detaljerade 

tilldelningar. Större organisationer har fler användare vilket kan göra det viktigare att använda 

sig av exempelvis behörighetstilldelningar, till skillnad från i mindre organisationer där det 

ofta kan vara enklare att hålla koll på vem som gör vad i systemet utan några särskilda 

säkerhetsfunktioner. 

 

6.4 Hur prioriteringen påverkas av involvering i säkerhetsarbete 
Ifall organisationer bedömer att det är leverantören av det molnbaserade affärssystemet som 

ansvarar för att bibehålla ett säkert system, brukar de inte vara lika involverade i 

säkerhetsarbetet. Enligt Behl och Behl (2012) är systemsäkerheten något som rör samtliga 

aktörer, och därför har alla ett eget ansvar att se till så denna bibehålls och hanteras på rätt 

sätt. Däremot påvisar studien att en del organisationer inte delar samma slags resonemang då 

de bedömer att ansvaret ligger hos leverantören, eftersom leverantören äger systemet. Dessa 

organisationer är inte lika involverade i säkerhetsarbetet och kan därför ha annorlunda 

resonemang kring prioritering av säkerhetsaspekter, då de inte är lika insatta i ämnet. Detta 

har blivit tydligt genom till exempel säkerhetsaspekten granskning, som studien visar 

prioriteras högre av den organisation som är mer involverad i säkerhetsarbetet och som 
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bedömer att säkerheten är ett delat ansvar. Granskningar innebär att systemsäkerheten på 

något sätt utvärderas (Krutz & Vines, 2010), och har i ett fall prioriterats högre då 

granskningen kan identifiera brister i systemsäkerheten och de andra säkerhetsaspekterna. Av 

studien framkommer det att den organisation som bedömer systemsäkerheten som ett delat 

ansvar är mer involverad, har redan tänkt igenom olika säkerhetskrav och har även prioriterat 

aspekter. Det är enligt Al Morsy et al. (2010) viktigt att organisationer har klart för sig vilka 

säkerhetsaspekter som ska prioriteras för att kunna ta upp dessa med leverantören, och se till 

att säkerhetskraven efterföljs. Det har av studien framkommit att brist på involvering och 

ansvarstagande kan resultera i att leverantören av systemet inte lägger vikt i att leva upp till de 

krav som ställs. Genom att ta ansvar och vara involverade i säkerhetsarbetet kan 

organisationer följa upp leverantörens säkerhetsarbete och få en bättre förståelse för 

innebörden av säkerhetsaspekterna, vilket kan ge en klarare bild över hur de kan prioriteras.  

 

6.5 Sammanfattning av diskussion 
Utifrån den tematiska analysen av det empiriska materialet identifierades det att systemets 

användningsområden, informationskänslighet i systemet, vikten av informationsåterställning, 

organisationens storlek och organisationens involvering i säkerhetsarbete har en betydelse för 

hur säkerhetsaspekter prioriteras och påverkar varför de prioriteras på ett visst sätt. I 

diskussionen diskuterades detta med stöd utifrån det som presenterats i litteraturavsnittet för 

att skapa ett underlag för studiens slutsatser.  

 

Vad det molnbaserade affärssystemet används till påverkar prioriteringen av 

säkerhetsaspekter då organisationer som inte har användning av systemet dagligen föredrar ett 

säkert system över ett tillgängligt och effektivt, och prioriterar därför aspekter som garanterar 

detta. Säkerhetsaspekter betraktas således som mer eller mindre viktiga beroende på systemets 

användningsområden. Hur känslig informationen är och att den ska kunna återställas påverkar 

prioriteringen eftersom organisationer prioriterar att informationen är skyddad och inte nås av 

obehöriga högre än att systemet kontinuerligt presterar utan problem. Informationskänslighet i 

systemet och vikten av informationsåterställning leder således till att säkerhetsaspekter som 

rör informationssäkerhet prioriteras högre än andra aspekter. Hur stor en organisation är 

påverkar prioriteringen då större organisationer ofta är i mer behov av säkerhetsfunktioner än 

vad minde är. Detta eftersom större organisationer bland annat har fler anställda och alla 

anställda möjligtvis inte bör ha tillgång till alla funktioner i systemet. Organisationens storlek 

kan således leda till att prioriteringen av säkerhetsaspekter och resonemanget kring dessa 

påverkas. Hur involverade organisationer är i säkerhetsarbetet påverkar prioriteringen då 

organisationer som inte tar ansvar eller involverar sig, inte alltid är lika insatta i ämnet som de 

organisationer som tar ansvar och är involverade i säkerhetsarbetet är. Involvering i 

säkerhetsarbete kan således påverka utfallet av organisationers förståelse och resonemang, 

och därmed även deras prioriteringar. 

 

6.6 Samhälleliga och etiska aspekter 
Studiens resultat påvisar att systemets användningsområden, informationskänslighet i 

systemet, vikten av informationsåterställning, organisationens storlek och organisationens 

involvering i säkerhetsarbete påverkar hur säkerhetsaspekter prioriteras i organisationer. Av 

resultatet framkommer det ett antal olika samhälleliga och etiska konsekvenser som är viktiga 

att ta upp. Molntjänster och molnbaserade affärssystem blir allt vanligare att anskaffa i 

organisationer, men medför även ökade säkerhetsrisker (Arnesen,2013). Det har av studiens 
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resultat framkommit att små och medelstora organisationer inte alltid är lika insatta i 

säkerhetsfrågor som stora organisationer är, vilket kan bero på att de har mindre resurser att 

utbilda och anställa personal som arbetar med säkerhet. Trots detta är det främst små och 

medelstora organisationer som väljer att övergå till molnbaserade affärssystem (Dillon & 

Vossen, 2015). Av studien har det framkommit att mindre organisationer inte alltid känner att 

de behöver installera olika säkerhetsfunktioner eftersom de är så få anställda. Detta kan 

medföra konsekvenser för både organisationen och för deras kunder samt samarbetspartners. 

När organisationer tar detta valet medför det konsekvenser i form av att det blir enklare för 

obehöriga att komma åt informationen och använda denna i ett skadligt syfte.  

 

Att bibehålla systemsäkerheten är enligt Behl och Behl (2012) något som berör samtliga 

involverade aktörer, vilket innebär att samtliga aktörer har ett eget ansvar för detta. Studiens 

resultat indikerar däremot att majoriteten av respondenterna som deltog i studien bedömer att 

det är leverantörens ansvar att se till att systemsäkerheten sköts på rätt sätt. Det är 

leverantören som äger systemet men det är organisationen som äger den data som läggs in. 

Om organisationer inte tar ansvar och ser till att den data de lägger in är säker riskerar de att 

både deras och deras kunders känsliga information hamnar i obehörigas händer. Al Morsy et 

al. (2010) beskriver att organisationer behöver se till att säkerhetskraven de har efterföljs av 

leverantören. I studien har det framkommit att organisationers brist på uppföljning kan leda 

till att leverantören inte bryr sig om att leva upp till de krav som ställts. Om varken 

organisationen eller leverantören tar ansvar för systemsäkerheten kan det leda till 

konsekvenser för de personer vars information finns i systemet ifall säkerheten skulle brista. 

Detta innebär att organisationens kunder, samarbetspartners och även organisationen själva 

kan få sin känsliga information spridd till obehöriga personer som kan använda denna för 

egen vinning. Ifall ingen tar ansvar för systemsäkerheten finns det ingenting som kan 

garantera att informationen som delas i molnet förblir säker, och människors privata 

information kan spridas utan deras samtycke.  
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7 Slutsatser 
Studien är baserad på frågeställningen: ”Hur prioriteras säkerhetsaspekter i organisationer 

vid anskaffning av molnbaserade affärssystem?”. Genom att undersöka hur säkerhetsaspekter 

kopplade till molnbaserade affärssystem prioriteras i organisationer, har syftet med studien 

varit att bidra med en förståelse för varför säkerhetsaspekter prioriteras som de gör.  

 

I studien identifierades det att säkerhetsaspekter prioriteras som de gör i organisationer 

beroende på: 

 

• Vad det molnbaserade affärssystemet används till – Säkerhetsaspekter betraktas 

som mer eller mindre viktiga beroende på vad systemet används till. Organisationer 

som inte har användning för sitt system dagligen föredrar ett säkert system över ett 

som konstant är tillgängligt och effektivt. Systemets användningsområden har därmed 

en påverkan på hur säkerhetsaspekter prioriteras, och varför de prioriteras som de gör. 

 

• Hur känslig informationen är och att den ska kunna återställas - Organisationerna 

som deltog i studien prioriterar att informationen är skyddad och inte nås av obehöriga 

högre än att systemet kontinuerligt presterar utan problem. Därför prioriteras 

säkerhetsaspekter som rör informationssäkerhet högre än andra aspekter. 

Informationskänslighet och vikten av informationsåterställning påverkar följaktligen 

hur säkerhetsaspekter prioriteras, och varför de prioriteras så.  

 

• Hur stor organisationen är – I större organisationer finns det, till skillnad från i 

mindre, ofta ett större behov av att installera olika säkerhetsfunktioner för att skydda 

sitt system även internt. Detta eftersom större organisationer har fler anställda medan 

mindre har färre och därmed enklare kan hålla koll på sina medarbetare. I större 

organisationer prioriteras därför aspekter som skyddar systemet internt ofta högre än i 

mindre. Organisationens storlek kan således påverka hur säkerhetsaspekter prioriteras, 

och varför de prioriteras som de gör. 

 

• Hur involverade organisationer är i säkerhetsarbetet - Organisationer som 

bedömer att systemsäkerheten inte är deras ansvar, brukar inte vara lika involverade i 

säkerhetsarbetet och är därmed inte lika insatta i ämnet som de organisationer som 

bedömer säkerheten som ett delat ansvar. Detta kan påverka utfallet av deras 

resonemang och prioriteringar. Organisationers involvering i säkerhetsarbete har 

därför en bidragande roll i prioriteringen av säkerhetsaspekter och varför de prioriteras 

på ett visst sätt. 

 

 Förslag till framtida forskning  
Denna studie har utgått från tio säkerhetsaspekter som identifierats i tidigare forskning. Dessa 

säkerhetsaspekter är de som vid litteratursökningen varit mest förekommande. Detta innebär 

inte att det är alla säkerhetsaspekter som finns att undersöka och prioritera. Förslag till 

framtida forskning är därför att undersöka organisationers prioritering av ytterligare 

säkerhetsaspekter som inte identifierats i denna studie.
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Bilaga 1 - intervjuguide 
Allmänna frågor:  

Kan du berätta lite om er verksamhet?   

Vad är din roll i organisationen?  

Vilket affärssystem använder ni idag?  

Vad är det främst affärssystemet används för/stödjer?  

Var du delaktig vid införskaffandet, Vad hade du för roll vid införskaffandet av 

affärssystemet?  

Vad var det som fick er att välja ett molnbaserat affärssystem?  

Vilken var den främsta anledningen till att just det affärssystemet valdes, och från just den 

leverantören?  
 

Intervjufrågor:  

Säkerhet kopplat till molnbaserade affärssystem  

Vilka är de största fördelarna ni upplevt med ert affärssystem?  

Vilka är de största nackdelarna ni upplevt med ert affärssystem?  

När ni skulle välja affärssystem, vad var det som var viktigast att beakta/ Vad ville ni att 

systemet skulle stödja?   

Det talas mycket om säkerhet i relation till molnbaserade system. Vad tänker du om det?  

Hur hanterar ni olika säkerhetsfrågor i organisationen?  

Vid valet av affärssystem, hur viktigt var det för er att systemet skulle vara tillräckligt säkert?  

Vad vet du om de säkerhetsrisker ett molnbaserat affärssystem medför? Beaktades dessa vid 

valet av system?  
  

Grunder för prioritering  

Kan du berätta lite om vad du anser vara viktigt att ett system stödjer när det gäller säkerhet?  

Vilka säkerhetsaspekter tycker du är viktigast att ett system ska stödja?  

Hur gick ni tillväga för att säkerställa att systemet uppfyllde era säkerhetskrav?  

Finns det någon säkerhetsfunktion i ert nuvarande system som du anser att ni inte är i behov 

av?  

Saknar ert system några säkerhetsfunktioner som du anser skulle vara bra att ha?  
  

Systemtolerans och återhämtning  

Hur viktigt anser du att det är att systemet presterar utan problem under omväxlande 

förhållanden, och inte påverkas av eventuella säkerhetshot?  

Hur viktigt är det att systemet inte har några sårbarheter som negativt kan påverka systemets 

effektivitet och hur det presterar?  

Hur viktigt anser du att det är att systemet kan återhämta sig efter en eventuell 

säkerhetsattack? – I form av både hur snabbt och hur väl det återhämtar sig.  
  

Om du skulle rangordna dessa tre aspekter utifrån vad du tycker är viktigast, hur skulle du 

göra det, och varför?  
  

Informationssäkerhet  

Hur viktigt är det att systemet förhindrar att information lämnas ut till, eller nås av, obehöriga 

parter?  

Hur viktigt anser du att det är att den information du delar i systemet förblir oförändrad? Dvs. 

att det inte ska vara möjligt för någon att ändra information utan tillåtelse.  

hur viktigt tycker du det är att ha tillgång till systemet när du vill, och varifrån du vill? Och att 

systemet då fungerar som det ska?  



 

  

Om du skulle rangordna dessa tre aspekter utifrån vad du tycker är viktigast, hur skulle du 

göra det, och varför?  
  

Intern kontroll och undersökning  

Hur viktigt är det att systemet kan verifiera en användares identitet, så att en person 

exempelvis inte ska kunna utge sig för att vara någon annan?  

Hur viktigt anser du att det är att anställda i organisationen har olika roller, och därmed olika 

mycket tillgång till viss information och uppgifter i systemet?  

Hur viktigt är det att utvärdera och undersöka systemets säkerhet löpande?  

Hur viktigt tycker du det är att man ska kunna spåra användares aktiviteter i ett system?  
  

Om du skulle rangordna dessa fyra aspekter utifrån vad du tycker är viktigast, hur skulle du 

göra det, och varför?  
  

Om du skulle rangordna de tre temana som beskrivits utifrån vad du tycker är viktigast, hur 

skulle du göra det, och varför?  
  

Ansvarsfördelning  

Har någon i organisationen ansvar för systemsäkerheten?  

Har ni någon intern kommunikation angående systemsäkerheten?  

Har ni någon kommunikation med leverantören angående systemsäkerheten?  

Hur tycker du ansvaret för systemsäkerheten borde fördelas mellan involverade parter?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 - intervjuguide 
Intervjuguide för “respondenten som arbetar med säkerhet”  

Allmänna frågor:  

Kan du berätta lite om er verksamhet?   

Vad är din roll i organisationen?  
  

Intervjufrågor:  

Säkerhet kopplat till molnbaserade affärssystem  

Det talas mycket om säkerhet i relation till molnbaserade system. Vad tänker du om det?  

Hur hanterar ni olika säkerhetsfrågor kopplat till IT-system i organisationen?  
  

Grunder för prioritering  

Kan du berätta lite om vad du anser vara viktigt att ett system stödjer när det gäller säkerhet?  

Hur tycker du att man ska gå tillväga för att säkerställa att ett system uppfyller de 

säkerhetskrav man har inom en organisation?  
  

Systemtolerans och återhämtning  

Hur viktigt anser du att det är att systemet presterar utan problem under omväxlande 

förhållanden, och inte påverkas av eventuella säkerhetshot?   

Hur viktigt är det att systemet inte har några sårbarheter som negativt kan påverka systemets 

effektivitet och hur det presterar?  

Hur viktigt anser du att det är att systemet kan återhämta sig efter en eventuell 

säkerhetsattack? – I form av både hur snabbt och hur väl det återhämtar sig.  
  

Informationssäkerhet  

Hur viktigt är det att systemet förhindrar att information lämnas ut till, eller nås av, obehöriga 

parter?  

Hur viktigt anser du att det är att den information du delar i systemet förblir oförändrad? Dvs. 

att det inte ska vara möjligt för någon att ändra information utan tillåtelse.  

Hur viktigt tycker du det är att ha tillgång till systemet när du vill, och varifrån du vill? Och 

att systemet då fungerar som det ska?  
  

Intern kontroll och undersökning  

Hur viktigt är det att systemet kan verifiera en användares identitet, så att en person 

exempelvis inte ska kunna utge sig för att vara någon annan?  

Hur viktigt anser du att det är att anställda i organisationen har olika roller, och därmed olika 

mycket tillgång till viss information och uppgifter i systemet?  

Hur viktigt är det att utvärdera och undersöka systemets säkerhet löpande?  

Hur viktigt tycker du det är att man ska kunna spåra användares aktiviteter i ett system?  
  

Ansvarsfördelning  

Hur tycker du att ansvaret för systemsäkerheten borde fördelas mellan involverade parter?   

Bör det finnas någon kommunikation mellan parterna angående systemets säkerhet, eller tror 

du att ett avtal vid införskaffandet räcker?  

  
  
 

 

 

 



 

Bilaga 3 – informationsblad till respondenter 
Informationsblad till medverkande respondenter  

Datum: åååå-mm-dd  

  

Denna studie undersöker hur organisationer prioriterar olika säkerhetsaspekter som finns 

kopplade till molnbaserade affärssystem, och syftar till att bidra med en förståelse för varför 

säkerhetsaspekter prioriteras som de gör. Studien kommer först vara tillgänglig för 

medstudenter och handledare på högskolan i Halmstad, och kommer efter godkännande 

publiceras på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).   
  

Din medverkan i studien kommer att vara anonym och varken namn eller andra 

personuppgifter kommer nämnas i studien eller för medstudenter och handledare. Detsamma 

gäller för den organisation du arbetar i. Det kommer i studien att presenteras en övergripande 

beskrivning av dig som respondent och av den organisation du arbetar i, men detta kommer 

beskrivas med bland annat fiktiva namn och på ett sätt så att det inte går att urskilja varken 

dig eller organisationen.   
  

Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas, förutsatt att detta är något du 

som respondent känner dig bekväm med. Om inte kommer anteckningar att göras istället. 

Inspelningar och eventuella anteckningar behålls fram till och med att studien färdigställts och 

blivit godkänd. Därefter kommer allt tillhörande material att raderas.  
  

Du som respondent har möjlighet att när som helst avsluta din medverkan ifall detta av någon 

anledning skulle önskas. När intervjumaterialet färdigställts kommer detta att skickas ut till 

dig för kontroll ifall detta är något du skulle vilja. Samtliga respondenter kommer få ta del av 

den färdiga studien.   

  

  

________________________                                         ________________________  
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