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Abstrakt 
Framväxten av molntjänster är en trend som påverkar organisationer i allt större utsträckning 

vilket anses vara framtiden inom informationsteknik. Idag migrerar stora organisationer i allt 

större grad sina affärskritiska affärssystem till molnet, trots att det är en av de mest riskabla, 

kostsamma och tidskrävande IT-investering som en organisation någonsin kan göra. 

Molnbaserade affärssystem kan medföra fördelar men också säkerhetsrisker som exempelvis 

att lagra organisationens data hos tredjepartsleverantörer. Säkerhetsrisker kan inte elimineras, 

utan de behöver hanteras och reduceras.  

 

Denna studie har undersökt hur stora organisationer hanterar säkerhetsrisker som kan uppstå 

vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem. Studien har identifierat tre tillvägagångssätt att 

hantera säkerhetsrisker på. Det första tillvägagångssättet att hantera säkerhetsrisker är genom 

formella avtal med molntjänstleverantören. Det andra tillvägagångsättet att hantera 

säkerhetsrisker på är genom interna processer som exempelvis datakryptering. Det tredje 

tillvägagångsättet är att medvetandegöra och utbilda användare i verksamheten.  

 

Nyckelord: Molnbaserade affärssystem, molntjänster, riskhantering, stora organisationer, 

säkerhetsrisker 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Abstract 
The emergence of cloud services is a trend that is increasingly effecting organizations which is 

considered the future of information technology. Today, large organizations are increasingly 

migrating their business-critical ERP-system to the cloud, despite being the one of the most 

risky, costly and time consuming IT investment that an organization can ever make. Cloud-

based ERP-system can bring several benefits, but also several security risks, such as storing 

organizational data with third-party suppliers. Security risks cannot be eliminated, but they need 

to be managed and reduced. 

 

This study has examined how big customer organizations handle security risks that may arise 

when using cloud-based ERP-systems. The study has identified three approaches to managing 

security risks. The first approach is to manage security risks through formal agreements with 

the cloud provider. The second approach to managing security risks is through internal 

processes such as data encryption. The third approach is to raise awareness and educate users 

in the organization.  

 

Keywords: Cloud-based ERP-systems, cloud computing, risk management, large 

organizations, security risks
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1 Inledning 
Ett affärssystem även kallat ERP (Enterprise resource planning system) är ett 

verksamhetsövergripande systemstöd i form av en gemensam databas, som används för att 

stödja en organisations beslutsfattande funktioner (Johansson, Alajbegovic, Alexopoulo & 

Desalermos, 2015). Ett affärssystem kan bestå av ett flertal moduler som innehåller stöd för 

bland annat ekonomi, inköp, produktion, logistik, personal- och kundhantering. Idag 

tillhandahålls affärssystem som en molntjänst i allt högre utsträckning. Molntjänster definieras 

som IT-tjänster som tillhandahålls via internet där datortjänster levereras till organisationer via 

ett nätverk oberoende av plats eller enhet (Peng & Gala, 2014; Vithayathil, 2018). 

Molnbaserade affärssystem ger ökad möjlighet till skalbarhet genom att organisationer kan 

skala upp datorresurser vid behov, samt ökade åtkomstmöjligheter eftersom användare kan nå 

systemet via webbläsare oavsett var de befinner sig (Dutta, Peng & Choudhary, 2013; Purohit, 

Jaiswal & Pandey, 2012). Stora organisationer uppskattar fördelarna som ett molnbaserat 

affärssystem ger som exempelvis flexibilitet och IT-effektivitet och flyttar därför i allt större 

grad sina affärskritiska affärssystem till molnet (Arnesen, 2013).  

 

Molnbaserade affärssystem innebär inte bara fördelar utan också risker. Eftersom 

organisationers data i allt större omfattning lagras hos molntjänstleverantören kan det få stora 

samhälleliga konsekvenser. Då stora mängder personuppgifter och andra känsliga data hanteras 

av allt färre men större molntjänstleverantörer, vilket centraliserar de totala säkerhetsriskerna 

och därmed riskhanteringen till dessa leverantörer samt deras stora kundorganisationer 

(Chandra & Rastogi, 2018). Tidigare studier har till och med visat att säkerhetsrisker kan få 

organisationer att avstå från att nyttja molnbaserade affärssystem av denna anledning 

(Bhattacherjee & Park, 2014; Peng & Gala, 2014) eftersom molntjänstleverantörer inte kan 

garantera att kundorganisationernas data hålls säkra (Gupta & Misra, 2016; Purohit et al., 2012; 

Weng & Hung, 2014). Bristande kontroll kan handla om att kundorganisationer har begränsad 

insyn var deras data är fysiskt lagrad, eller att data ökar intresset för exempelvis hackerattacker. 

Sammantaget innebär detta att organisationer som väljer molnbaserade affärssystem måste ha 

god kunskap och förståelse för risker som molntjänster kan medföra, samt hur dessa risker bör 

hanteras (Babu, Babu & Sekhar, 2013). 

 

Molntjänster är ett relativt nytt fenomen och affärssystem som erbjuds som en molntjänst har 

fått ökad uppmärksamhet av både forskare och praktiker, och det är enligt Chandra och Rastogi 

(2018) och Peng och Gala (2014) viktigt att fortsätta undersöka området utifrån olika kontexter 

och branscher. Hittills har forskningen om säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av 

molnbaserade affärssystem i störst utsträckning fokuserat på små och medelstora företag 

(Gabriela & Ioana, 2012; Mahara, 2013; Seethamraju, 2015), trots att stora organisationer har 

förutsättningar som kan påverka hanteringen av säkerhetsrisker. Dessa förutsättningar är enligt 

Johansson et al. (2015) relaterade till de stora organisationernas komplexitet och krav som kan 

ha hämmande effekt på riskhanteringen genom att skapa begränsningar och krav på förmågan 

att reducera säkerhetsrisker. Visserligen har även små- och medelstora företag 

verksamhetskritiska system, men konsekvenserna blir större för stora organisationer (Vines & 

Krutz, 2010), vilket gör det relevant att särskilt undersöka hur säkerhetsrisker hanteras i stora 

organisationer. Syftet med studien är skapa förståelse för hur stora organisationer har valt att 

hantera säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem och vad 

som påverkat dessa handlingar. Syftet studeras genom frågeställningen: Hur hanteras 

säkerhetsrisker som kan uppstå i stora organisationer vid nyttjandet av molnbaserade 

affärssystem? 



2 

2 Litteraturstudie 
I detta avsnitt beskrivs resultat från litteraturstudien som är relevanta för att besvara studiens 

frågeställning. De olika områdena är: molntjänster, molnbaserade affärssystem, 

säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem, dataintegritet, 

datasäkerhet, riskhantering vid molnbaserade affärssystem, riskhanteringsmetod, 

användarinvolvering vid riskhantering, kravhantering på molntjänstleverantören, avtal med 

molntjänstleverantören. Avslutningsvis sammanfattas litteraturstudien med en 

litteratursammanfattning. 

 

2.1 Molntjänster  
En molntjänst är en IT-tjänstemodell där tjänster inom både mjuk- och hårdvara levereras på 

begäran till organisationer över ett nätverk oberoende av plats eller enhet (Peng & Gala, 2014; 

Weng & Hung, 2014). Molntjänster innebär att datorresurser som lagring, minne och 

processorkraft inte är fysiskt närvarande hos användaren (August, Niculescu & Shin, 2014; 

Weng & Hung, 2014). Det är molntjänstleverantörerna som äger och hanterar dessa resurser 

och att användare får tillgång till dem via internet. Molntjänster bidrar till att datalagringen blir 

mer effektiv, vilket bidrar till lägre operativa- och uppstartskostnader (Dutta et al., 2013; 

Venters & Whitley, 2012; Vithaythil, 2018).  

 

Molntjänsters snabba utveckling har möjliggjort att organisationer får tillgång till IT-tjänster 

till en lägre kostnad (Weng & Hung, 2014; August et al., 2014). En annan fördel med 

molntjänster är att kundorganisationer kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet istället för att 

fokusera på den bakomliggande tekniken. Organisationer behöver endast betala för de tjänster 

som utnyttjas i molntjänsten. För att organisationer ska få tillgång till tjänsten, erbjuder ofta 

molnleverantörer vanligtvis en prenumeration av tjänsten (Venters & Whitley, 2012; 

Vithayathil, 2018). 

 

2.2 Molnbaserade affärssystem 
Molnbaserade affärssystem kan tillhandahålla information i realtid oavsett var användaren 

befinner sig (Weng & Hung, 2014). Det finns olika sorters molnbaserade affärssystem. En 

vanlig variant är att hela lösningen tillhandahålls av molntjänstleverantören och organisationen 

får åtkomst till det molnbaserade affärssystemet via en webbläsare. En fördel med 

molnbaserade affärssystem är skalbarhet, att molntjänster är elastiska och att organisationer kan 

skala upp eller ner molnbaserade resurser eller funktioner utifrån behovet i realtid (Peng & 

Gala, 2014). Den teknik som används med molnbaserade affärssystem benämns ”multi-

tenancy” (Purohit et al., 2012; Vithayathil, 2018). Detta koncept innebär att en enskild 

mjukvaruapplikation kan arbeta åt flera separata klienter samtidigt (Vithayathil, 2018; Weng & 

Hung, 2014). Ytterligare ett exempel på en fördel är lägre IT-kostnader, vilket främst beror på 

att systemet inte behöver utvecklas eller underhållas internt i organisationen. Detta frigör 

personalresurser och resulterar i lägre kostnader. En annan fördel är att systemuppdateringar 

och backup av data kan ske helt automatiserat och oberoende från organisationen. 

Molnbaserade affärssystem leder därför ofta till reducerade initiala kostnader (Weng & Hung, 

2014). 

 

2.3 Säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserade 

affärssystem 
Säkerhet är viktigt för alla affärssystem, men framför allt för molnbaserade affärssystem (Dutta 

et al., 2013). Den viktigaste orsaken är det faktum att all data, bakomliggande teknik och 

systemdrift hanteras utanför kundorganisationers kontroll. Eftersom affärssystem är 
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betydelsefulla för informationshanteringen i verksamheter, är det känsligt att lämna över 

kontrollen till molntjänstleverantör eller tredjepartsleverantör (Brender & Markov, 2013). 

Säkerhetsrisker med molnbaserade affärssystem delas i denna studie in i två kategorier av 

risktyper, vilket är dataintegritet och datasäkerhet. 

 

2.3.1 Dataintegritet 

Dataintegritet avser förtroendet för att data som lagras i molnet inte får lämnas ut till obehöriga 

parter (Gupta & Misra, 2016; Kumar, Raj & Jelciana, 2018). Dataintegritet förutsätter att 

molntjänstleverantörer skyddar information från obehörig åtkomst, användning, störning och 

modifiering (Dutta et al., 2013). Det är viktigt att utforma en säker- och feltolerant miljö där 

integritet och tillgänglighet inte kränks av hot och misslyckanden (Gupta & Misra, 2016; 

Purohit et al., 2012; Subashini & Kavitha, 2011). Eftersom affärssystem levereras som en 

molntjänst, tvingas organisationen lämna ut sin data till molntjänstleverantören som hanterar 

all datalagring på sina lokala servrar. Molntjänstleverantören kan inte garantera att deras data 

hålls kontrollerade och säkrad från obehöriga användare eller andra organisationers insyn 

(Subashini & Kavitha, 2011; Weng & Hung, 2014).  

 

Organisationer missförstår ofta begreppet moln som innebär att deras data lagras i en fysisk 

miljö hos molntjänstleverantören (Brender & Markov, 2013). Vid anskaffandet av ett 

molnbaserat affärssystem flyttas organisationens data till molntjänstleverantören och anställda 

får tillgång till organisationens data (Peng & Gala, 2014). Anställda hos molntjänstleverantören 

kan få tillgång till organisationens data vid exempelvis service på hårdvaran. Om obehöriga 

kommer åt organisationens data kan det leda till oavsiktliga transaktioner från den faktiska 

organisationen (Gupta & Misra, 2016). 

 

2.3.2 Datasäkerhet 

Molntjänstleverantörer stödjer ofta flera olika organisationer med sina tjänster, vilket kan 

innebära en säkerhetsrisk (Mosher, 2011; Peng & Gala, 2014). Eftersom molntjänstleverantörer 

stödjer flera organisationer, kan de utsättas för sabotage eller hackerattacker (Peng & Gala, 

2014; Subashini & Kavitha, 2011; Weng & Hung, 2014). Det är viktigt att 

molntjänstleverantören har kontroll över IT-infrastrukturen i molntjänsten, eftersom de tjänar 

flera organisationer samtidigt. Det behövs kontroll för att motverka att kundorganisationer blir 

oroliga över att deras data kan spridas till andra organisationer som också använder 

molntjänsten (Kumar et al., 2018; Purohit et al., 2012). 

 

Molntjänstleverantörer lagrar ofta organisationers data i ett annat land (Dutta et al., 2013; Peng 

& Gala, 2014). Detta beror på att resurser som exempelvis arbetskraft och el är billigare och 

tillåter molntjänstleverantörer maximera sina vinstnivåer. Detta kan också öka säkerhetsrisken 

för att olika inkonsekventa dataskyddslagar kan tillämpas i det land som data ursprungligen 

genererades och i det land där den känsliga data lagras (Dutta et al., 2013). Organisationens 

data i molnet flyttas ofta av molntjänstleverantörer mellan olika server i olika länder och 

geografiska platser utan att informera organisationen (Peng & Gala, 2014; Weng & Hung, 

2014). Eftersom organisationens data ofta berör information från både organisation och även 

deras kunder är säkerhetsrisken större. Detta kan exempelvis innebära ekonomiska förluster och 

negativa rykten som kan försämra kundernas lojalitet (Kumar et al., 2018).  

 

2.4 Riskhantering vid molnbaserade affärssystem 
Riskhantering är en aktivitet som förbereder organisationer på risker som kan uppkomma samt 

hur dessa kan hanteras (Aloini, Dulmin, & Mininno, 2012; Barafort, Mesquida & Mas, 2017). 

Organisationer bör utföra riskhanteringen innan de implementerar ett affärssystem. Vidare bör 
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organisationen även följa upp säkerhetsriskerna för att kunna säkerställa att åtgärdsprogrammet 

är effektivt.  

 

2.4.1 Riskhanteringsmetod 

Riskhanteringsmetod innebär att identifiera, analysera och värdera olika risker för att sedan 

resultera i olika beslutstaganden (Aloini, Dulmin & Mininno, 2012; Barafort, Mesquida & Mas, 

2017). Riskhanteringsmetoder innehåller vanligtvis fem områden; riskidentifiering, riskanalys, 

riskbedömning, riskbehandling samt övervakning och uppföljning. Organisationer behöver 

skapa förståelse för den interna och externa kontexten för att kunna ta hänsyn till den under 

riskhanteringssmetoden (Zhang, Wuwong, Li & Zhang, 2010).  
 

Riskidentifiering innebär att organisationen identifierar hur riskkällor kan uppkomma, vilka 

områden som påverkas, vad som är orsaken samt deras potentiella konsekvenser (Aloini et al., 

2012; Barafort et al., 2017; Zhang et al., 2010). Riskidentifiering bör omfatta alla risker oavsett 

om de kontrolleras av organisationen eller inte. Alla risker måste beaktas för att sedan kunna 

analyseras (Aloini et al., 2012). 

 

Riskanalys innebär att organisationer utvecklar en större förståelse för risken. Riskanalys ger 

information till riskbedömningen och beslut huruvida risker behöver behandlas samt de mest 

lämpliga åtgärderna (Barafort et al., 2017; Zhang et al., 2010). Det går att mäta och prioritera 

säkerhetsriskerna för ytterligare åtgärder. Riskanalysen innefattar uppskattning av 

sannolikheten för att varje risk uppstår (Barafort et al., 2017; Zhang et al., 2010). Riskanalysen 

kan genomföras med varierande grad av detalj beroende på risken, syftet med analysen, 

information och resurser som finns tillgängliga (Aloini et al., 2012; Zhang et al., 2010).  

 

Riskbedömningen syftar på att hjälpa till att fatta beslut, baserat på resultaten av riskanalysen, 

om vilka risker som behöver behandling samt prioriteringen för behandlingens genomförande 

(Aloini et al., 2012; Zhang et al., 2010). Detta görs genom att jämföra resultaten av riskanalysen 

med riskkriterierna och prioritera de analyserade riskerna (Aloini et al., 2012; Barafort et al., 

2017). Det finns olika alternativ när en risk ska bedömas för att kunna förstå och avgöra vilken 

åtgärd som krävs (Zhang et al., 2010). Ett alternativ kan vara att undvika risken genom att 

besluta med att avsluta eller inte starta den aktivitet som ger upphov till den. Ett annat alternativ 

är att dela risken med annan part för att ändra sannolikheten att risken uppstår genom att skriva 

avtal (Aloini et al., 2012). 

 

Riskbehandling är det sista steget av metoden som innebär att organisationer behöver göra ett 

urval av behandlingstekniker för att åtgärda riskerna (Barafort et al., 2017; Zhang et al., 2010). 

Riskbehandlingen omfattar åtgärder för att undvika, reducera eller utveckla beredskapsplaner 

som ska användas om det uppstår risker. Det handlar om utvärdering och urval av alternativ, 

inklusive analys av kostnader samt bedömning av nya risker som kan genereras av varje 

alternativ, för att sedan prioritera och genomföra den valda behandlingen (Aloini et al., 2012).   

 

Övervakning och uppföljning bör vara en integrerad del av riskhanteringsmetoden och 

involvera regelbunden kontroll för att säkerställa att åtgärderna förblir effektiva (Barafort et al., 

2017). Organisationen bör analysera och utvärdera lämplig information som uppstår genom 

övervakning och uppföljning. Resultaten av analysen ska användas för att utvärdera 

effektiviteten av de åtgärder som vidtagits för att hantera risker. Om överensstämmelse uppstår, 

inklusive eventuella klagomål, ska organisationen uppdatera risker som fastställs vid planering 

om så är nödvändigt (Aloini et al., 2012; Barafort et al., 2017). Det är viktigt att utvärdera 

organisationens externa miljö som exempelvis lagar och regler eller andra organisationer. 
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Verksamheter bör skapa förståelse för den externa miljön för att kunna ta hänsyn till den under 

riskhanteringen (Aloini et al., 2012; Barafort et al., 2017).  

 

2.4.2 Användarinvolvering vid riskhantering 

Användarinvolvering innebär att involvera användarna tidigt och ständigt under planering, 

design och implementering av ett informationssystem (Spears & Barki, 2010). Ökad 

användarinvolvering påverkar användarnas attityder positivt (Hartwick & Barki, 2001; Spears 

& Barki, 2010). Användarinvolvering bedöms vara användbart när ett affärssystemsprojekt är 

omfattande, nytt eller om uppgiften är komplex (Markus & Mao, 2004). Användarinvolvering 

i organisationer är ett sätt att engagera användare att skydda känsliga organisationens data i sina 

affärsprocesser. Användarinvolvering vid riskhantering kan ge erforderlig kunskap för 

organisationer och därmed bidra till effektivare riskhantering (Spears & Barki, 2010). 

 

Det finns två skäl till att användarinvolvering inom riskhantering kan vara värdefullt (Spears & 

Barki, 2010).  Det första skälet är användarens medvetenhet om säkerhetsriskerna anses vara 

grundläggande för säkerheten (Whitman, 2004). Det vill säga organisatoriska säkerhetsåtgärder 

som exempelvis policyer, skyddsåtgärder som förebygger, upptäcker eller reducerar 

säkerhetsrisken kan endast vara effektiva om användare som hanterar informationen i sitt 

dagliga arbete är medvetna om dessa åtgärder och följer dem. Det andra skälet är att 

riskhanteringen måste anpassas till organisationens affärsmål för att vara effektivt. En sådan 

anpassning kräver en riskmedvetenhet av användare i organisationer. Användardeltagande kan 

ge nödvändig affärskunskap och därmed bidra till effektiva riskhantering och säkerhetsåtgärder 

(Spears & Barki, 2010). 

 

2.4.3 Kravhantering på molntjänstleverantören 

I molnet är ansvaret uppdelat mellan organisationen, molntjänstleverantör och 

tredjepartsleverantör (Brender & Markov, 2013). Eftersom organisationer riskerar sina 

affärshemligheter, är förtroendet mellan parterna essentiellt (Mosher, 2011). Organisationens 

data som lagras i molnet behöver vara strikt avskild från att andra organisationer som delar 

samma IT-infrastruktur (Brender & Markov, 2013). Molntjänstleverantören bör vara 

transparent för organisationen angående den faktiska platsen där organisationens data är 

placerad och säkerhetskopierad (Gupta & Misra, 2016). Villkoren för säkerhetsfrågor måste 

utarbetas, som innehåller servicevillkor och ansvar mellan ansvariga parter. Det kan exempelvis 

vara strategier som innefattar överenstämmelse, föreskrifter och lagar i olika geografiska 

områden där data lagras i molnet (Brender & Markov, 2013). 

 

Organisationer kan begära att molntjänstleverantören ska begränsa tillgången till 

organisationens data för endast auktoriserad personal (Mosher, 2011). Det kan exempelvis 

genomföras bakgrundskontroller på personal hos molntjänstleverantören. 

Bakgrundskontrollerna kan vara information om syftet för tillgång till organisationens data 

samt vilken befattning de har hos molntjänstleverantören. Organisationer ska ha kontroll över 

vem som har rätt till att använda deras data och vad de får göra med data som lagras hos 

molntjänstleverantören (Dutta et al., 2013). Organisationer kan begära att 

molntjänstleverantören lämnar ut rapporter om vem eller vilka som har haft åtkomst till deras 

data. Detta är essentiellt för organisationer att kunna få insyn i vilka anställda som har åtkomst 

till organisationens data för att undvika att det uppstår obehörig åtkomst (Mosher, 2011).  

 

2.4.4 Avtal med molntjänstleverantören  

För organisationer är servicevillkor avseende dataintegritet, lagring och datasäkerhet väsentliga 

(Dutta et al., 2013). Organisationer kan genom avtal med molntjänstleverantören säkerställa att 
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leverantören följer kraven för riskhantering (Mosher, 2011). Det är viktigt att organisationen 

och molntjänstleverantören har avtalat hur organisationens data ska hanteras för att hindra att 

data inte används på ett felaktigt sätt (Dutta et al., 2013; Mosher, 2011). Vid nyttjandet av 

molntjänster är det viktigt att organisationen kräver äganderätten till sin data. 

Molntjänstleverantörer bör därför kunna redogöra för detaljer angående detta samt visa att de 

samtycker till samtliga bestämmelser, vilket vanligtvis görs genom avtal (Mosher, 2011). 

 

Det är viktigt att organisationer blir uppmärksamma på vad som ingår i avtal (Peng & Gala, 

2014), exempelvis genom att skaffa kunskap om hur molntjänsten fungerar och hur 

molntjänstleverantören arbetar för att kunna försäkra sig om att leverantören upprätthåller det 

som har avtalats (Venters & Whitley, 2012). Molntjänstleverantören bör vara transparent 

angående hur organisationens data hanteras när en tredjepartsleverantör är inblandad. Det är 

viktigt att organisationen och molntjänstleverantören har avtalat hur organisationens data ska 

hanteras och skapat hinder för att data inte ska användas för andra avseenden (Mosher, 2011; 

Dutta et al., 2013). 

 

2.5 Sammanfattning av litteraturstudie 
Babu et al. (2013) skriver att organisationer behöver erhålla förståelse för säkerhetsrisker för 

att kunna hantera risker som kan uppstå i samband med nyttjandet av molnbaserade 

affärssystem. Ett sätt att hantera säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserade 

affärssystem är genom en riskhanteringsmetod. Med hjälp av litteraturstudien identifierades 

fem steg som tillsammans utgör en metod som organisationer kan tillämpa i sitt 

riskhanteringsarbete. De fem stegen i riskhanteringsmetoden kan användas i organisationer för 

att identifiera, analysera, bedöma och behandla risker för att säkerställa att rätt åtgärder skapas 

för riskerna (Aloini et al., 2012). 

 

1. Riskidentifiering innebär att organisationer identifierar hur risken kan uppkomma samt 

dess potentiella konsekvenser (Aloini et al., 2012; Barafort et al., 2017). 

 

2. Riskanalys innebär att analysera riskens orsaker, konsekvenser och sannolikheten för 

att risken kan uppstå.  

 

3. Baserat på resultaten av riskanalysen skapas underlag för riskbedömning för att veta 

vilken åtgärd som krävs (Barafort et al., 2017). Det finns olika alternativ när en risk ska 

bedömas för att kunna avgöra vilken åtgärd som krävs. Ett alternativ är att undvika 

risken genom att avsluta eller inte starta den aktivitet som ger upphov till risken. Ett 

annat alternativ är att dela risken med en annan part för att ändra sannolikheten att risken 

uppstår genom exempelvis att skriva avtal (Aloini et al., 2012; Zhang et al., 2010). 

 

4. Riskbehandling innebär att organisationer gör ett urval av behandlingsteknikerna för att 

åtgärda riskerna (Barafort et al., 2017; Zhang et al., 2010). Det handlar om att göra ett 

urval av alternativ, inklusive analys av kostnader och bedömning av nya risker som kan 

genereras av varje alternativ, för att sedan prioritera och genomföra den valda 

behandlingen (Aloini et al., 2012). 

 

5. Övervakning och uppföljning innebär att utföra regelbundna kontroll för att säkerställa 

att åtgärderna förblir effektiva (Barafort et al., 2017). Resultaten av analysen ska 

användas för att utvärdera effektiviteten av de åtgärder som vidtagits för att hantera 

risker. 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som använts för att besvara studiens 

forskningsfråga. Först beskrivs valet av forskningsansats och därefter hur litteraturstudien gått 

till. Sedan följer beskrivning av datainsamling samt urval av organisationer och respondenter. 

Därpå följer den valda analysmetoden och hur den har applicerats på det insamlade empiriska 

materialet. Avslutningsvis beskrivs etiska överväganden samt en kritisk metoddiskussion. 

 

3.1 Metodansats 
Syftet med studien har varit att undersöka hur stora organisationer hanterar säkerhetsrisker som 

kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem och vad som påverkat dessa 

handlingar. För att kunna förstå kontexten där handlingar har skett och beslut har fattats i 

samband med riskhantering har denna studie använts sig av en kvalitativ forskningsansats. 

Ansatsen syftar till att skapa en förståelse för det problem som studerats (Ahrne & Svensson, 

2015). Då målet är att studera olika aktörers erfarenheter och uppfattningar av hanteringen av 

säkerhetsrisker vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem, har en kvalitativ forskningsansats 

valts. Ansatsen har också varit lämplig för att förstå människors subjektiva upplevelser av 

beslut och handlingar baserat på hur de valt att hantera säkerhetsrisker. Insikter i aktörer och 

organisationers upplevelser erhålls främst genom att samspråka med dem (Bryman, 2011). 

Eftersom intervjuer har utförts med aktörer från olika organisationer har studien kunnat samla 

in kvalitativa data, vilket har varit nödvändigt för att förstå hur stora organisationer hanterar 

säkerhetsrisker som kan uppstå i samband med nyttjandet av molnbaserat affärssystem. 

 

3.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomfördes för att få en förståelse för problemområdet och utifrån den 

kunna välja lämplig datainsamlingsmetod så att studiens frågeställning kunde besvaras. Med 

avsikten att samla forskning inom området genomfördes sökningar i journaler och databaser. 

Insamlingen av litteraturen genomfördes genom att söka efter artiklar från artikeldatabaserna 

Scopus, Google Scholar samt Onesearch som ger tillgång till Högskolan i Halmstads biblioteks 

databaser. Artiklar har använts i urval av journaler som tillhör ”Basket of Eight” som enligt 

Association for Information Systems (AIS) är de åtta främsta tidskrifterna inom informatik [1]. 

Webster och Watson (2002) beskriver att en fullständig litteraturstudie bör grundas på 

vetenskapliga artiklar från olika databaser och journaler. För att söka efter artiklar användes 

specifika söktermer: risk management cloud, Enterprise resource planning system, Cloud 

computing, Cloud based ERP och Cloud based ERP security risks. 

 

De artiklar med sökord som stämde överens med de valda sökorden studerades vidare. Genom 

att läsa artiklarnas abstrakt och slutsats har en effektiv litteraturgenomgångs utförts. Detta 

möjliggjorde att effektivt läsa igenom flera artiklar under kort tid och det gav en uppfattning 

om huruvida artikeln kunde bidra till studien eller inte. Genom att följa Webster och Watson 

(2002) uppmaning att granska artiklarnas referenslistor och titta på vilka som citerat de olika 

artiklarna, kunde fler artiklar hittas. Avsnitten sammanfattades därefter i ett dokument där 

prioriteringar av artiklarnas relevans också genomfördes. Efter att potentiella och intressanta 

artiklar hade valts ut, genomfördes en djupgående läsning där artiklarna noggrant studerades. 

Totalt granskades cirka 18 citeringar och 20 referenslistor. 

 

Via litteraturstudien identifierades en metod som organisationer kan tillämpa i sitt 

riskhanteringsarbete som sammanfattades i avsnitt 2.5. Metoden fanns beskriven på liknande 

sätt i olika artiklar och sammanfattades till en metod.  
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3.3 Datainsamling 
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer som är en vanligt förekommande inom 

kvalitativ- samt småskalig forskning (Myers, 2013). Semistrukturerade intervjuer är en 

kombination av fördefinierade frågor och öppna dialoger, där intervjuaren inte behöver ställa 

frågor i en specifik ordning. Detta möjliggjorde att följdfrågor kunde ställas, vilket är 

användbart då nya frågor kan uppstå under intervjusessionen eller när respondenternas 

förklaringar behöver förtydligas eller utvecklas. Bryman (2011) skriver att kvalitativa 

intervjuer syfte är att generera detaljrika svar som grundar sig i respondentens upplevelser och 

uppfattning. Genom att samtala med individer kan det skapas förståelse för den kontext som 

handlingarna utförts i (Myers, 2013).  Att samla in data genom semistrukturerade intervjuer var 

lämpligt eftersom studiens forskningsfråga behövde besvaras utförligt, reflekterande och 

diskuterande. Genom att studien tillämpade semistrukturerade intervjuer kunde öppna frågor 

ställas för att förstå och identifiera hur organisationer hanterar säkerhetsrisker som kan uppstå 

vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem. Först ställdes öppna frågor kring olika 

anledningar till varför de valt att anskaffa ett molnbaserat affärssystem. Därefter styrdes 

samtalen in på frågan om de ansåg sig vara medvetna om säkerhetsrisker som kan uppstå vid 

nyttjandet av ett molnbaserat affärssystem.  Sedan övergick det till mer detaljerade frågor om 

hur de hanterar säkerhetsrisker. Eftersom frågorna som ställdes till respondenterna berörde 

verksamhetens handlingar, beslut och erfarenheter var det nödvändigt att ge respondenterna 

chans att tillägga och utveckla information.   

 

Sammanlagt utfördes fem intervjuer hos fem organisationer. Intervjuerna varade mellan 60–

100 minuter. De semistrukturerade intervjuerna utgick från en förutbestämd intervjuguide (se 

bilaga 1). Intervjuguiden skickades via e-post till respektive respondent innan intervjun 

genomfördes. Syftet med intervjuguiden var att ge kunskap till respondenterna om de områden 

som skulle behandlas under intervjun samt ge möjlighet att förbereda sig och ge eventuella 

synpunkter. Samtliga intervjuer spelades in, vilket gav möjlighet att i efterhand lyssna på 

detaljer i intervjun i de fall någonting var svårt att tolka. Inspelningarna av intervjuerna gav 

möjlighet till att ge full uppmärksamhet på vad som sägs under intervjun. Enligt Bryman (2011) 

är det är viktigt att forskaren inte blir okoncentrerad genom att ta anteckningar av vad 

respondenterna berättar. Detta är för att kunna ge full uppmärksamhet på vad som sägs under 

intervjun. 

 

3.4 Urval 
För att kunna presentera rimliga och korrekta slutsatser och för att begränsa studien skapas 

urval (Denscombe, 2018). Studiens syfte har varit att undersöka hur stora organisationer 

hanterar säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem. Urvalet 

för att besvara studiens frågeställning har grundats på ett antal kriterier. Ett kriterium var att 

respondenten i organisationen har medverkat vid anskaffandet av det molnbaserade 

affärssystemet, med anledning av att riskhantering utförs i samband med anskaffandet. Ett annat 

kriterium var att respondenten arbetar dagligen med det molnbaserade affärssystemet. Detta 

kriterium baserades på att respondenterna hade en förståelse för affärssystem och medveten om 

de säkerhetsrisker som kunde uppstå i samband med nyttjandet.  

 

Ett ytterligare kriterium var att organisationen var ett större företag. Med större företag menas 

organisationer med fler än 250 anställda och en omsättning över 500 miljoner kronor. Urvalet 

baserades på Sveriges största organisationer, som identifierades genom företagens omsättning 

och antal anställda [2]. Valet av att inrikta sig på stora organisationer beror på att forskningen 

i störst utsträckning fokuserat på små och medelstora företag (Gabriela & Ioana, 2012; Mahara, 
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2013; Seethamraju, 2015). Förväntningen var också att stora organisationer skulle bidra till nya 

kunskaper om riskhantering vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem. Studien hade ett 

ytterligare kriterium som var att intervjuer skulle genomföras med fem respondenter som 

representerade fem olika organisationer, en informationssäkerhetsledare samt fyra IT-chefer 

valdes därför ut.  

 

En IT-chef är en person som ansvarar för den dagliga IT-driften och för att utveckla och 

implementera IT-strategier. IT-chefen ansvarar för ledning och utveckling av IT och ser 

dessutom till att IT-miljön är säker i verksamheten. En informationssäkerhetsledare är en person 

som ansvarar för de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, försvankas eller 

förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när den behövs. Skillnaderna mellan dessa 

roller är att en IT-chef har ansvaret över ledning och utveckling av IT medan en 

informationssäkerhetsledarens arbetsuppgifter innebär att förhindra att information läcks ut. 

Genom att välja respondenter från två olika roller tillfördes två perspektiv som är centrala för 

att besvara studiens forskningsfråga. Informationssäkerhetsledaren ansågs kunna tillföra 

information om vilka åtgärder de vidtar för att förhindra säkerhetsrisker. IT-chefen ansågs 

kunna tillföra information om ett övergripande perspektiv för hur säkerhetsrisker hanteras vid 

molnbaserade affärssystem. Att personer i ledande befattning har intervjuats baseras på 

respondenternas insikt kring detaljer i riskhanteringen men också för deras kännedom kring 

arbetet på respektive område. Valet av respondenter baserades på att de skulle ha varit 

involverade i verksamhetens beslutsfattande vid riskhanteringen av molnbaserat affärssystem 

samt ha ansvarat för områden som kunde ge studien relevant information. Eftersom 

organisationer i varierande branscher kan känna till, bedöma och hantera säkerhetsrisker med 

molnbaserade affärssystem på olika sätt, var det viktigt att erhålla svar från olika organisationer 

i olika branscher för att jämföra dem.  

 

Tio organisationer som svarade mot urvalskriterierna kontaktades via e-post och telefon. De 

företag som kontaktades var också spridda över flera olika branscher samt uppfyllde 

urvalskriteriet för stora organisationer. Av alla organisationer som kontaktades var totalt sju 

organisationer intresserade av att medverka i studien. Efter en inledande kontakt med dessa sju 

organisationer säkerställdes deras relevans gentemot studiens urvalskriterier. Två av dessa 

organisationer accepterade intervjuerna men drog sig ur studien och hänvisade till sekretess 

trots anonymisering. I tabellen nedan redovisas respondenterna samt vilken befattning de har i 

organisationen. 

  

Tabell 1 - Intervjuöversikt 

Respondent Titel Affärssystem Företag Intervjutid 

Respondent A Informationssäker

hetsledare 

SAP Företag A 100 min 

Respondent B IT-chef SAP Företag B 60 min 

Respondent C IT-chef SAP Företag C 60 min 

Respondent D IT-chef SAP Företag D 60 min 

Respondent E IT-chef Microsoft Dynamics Företag E 60 min 

 

 Respondent A har arbetat med informationssäkerhet i 21 år varav 3 år i nuvarande 

organisation. Vid implementationen av det molnbaserade affärssystemet var 

respondenten ansvarig för koncernens informationssäkerhetsstyrning, inklusive 

styrdokument, verktyg och metoder. Respondenten arbetar för en organisation som är 
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verksamt inom flera affärsområden med fokus på detaljhandel. Företaget använder SAP 

S/4Hana som sitt primära affärssystem globalt.  

 Respondent B har arbetat med IT i 19 år i företaget, varav 4 år som IT-chef. Vid 

implementation av det molnbaserade affärssystemet var ansvaret att leda 

implementationen globalt. Respondenten arbetar för en organisation som är verksamma 

inom flera affärsområden bland annat förpackningar av mat och dryck. De använder 

SAP S/4Hana som sitt primära affärssystem globalt. 

 Respondent C har arbetat med IT i 22 år varav 5 år i nuvarande roll som IT-chef. Vid 

implementation av det molnbaserade affärssystemet var ansvaret att driva igenom 

införandet. Respondenten arbetar på en organisation som är verksamt inom 

logistikbranschen. Företaget använder SAP S/4 Hana som sitt molnbaserade 

affärssystem.  

 Respondent D har arbetat med IT i 19 år varav 6 år i nuvarande roll som IT-chef. Vid 

implementationen av det molnbaserade affärssystemet var ansvaret att leda och styra 

införandet. Respondenten arbetar för en organisation som tillverkar maskiner för 

paketering av mat och förpackningar. Företaget använder SAP S/4 Hana som sitt 

affärssystem.  

 Respondent E har arbetat med IT i 17 år varav 5 år i nuvarande roll som IT-chef. Vid 

implementation av det molnbaserade affärssystemet var ansvaret att leda 

implementationen i Sverige. Respondenten arbetar på en organisation som arbetar med 

kommunikationslösningar.  Företaget använder Microsoft Dynamics 365 Finance and 

Operations. 

 

 

3.5 Analysmetod 
För att analysera det empiriska materialet tillämpades analysmetoden tematisk analys. Tematisk 

analys är en fundamental metod för kvalitativ forskning som går ut på att identifiera, analysera 

och upptäcka mönster i data (Braun & Clarke, 2006). Den tematiska analysen har använts för 

att identifiera hur organisationerna hanterar och förebygger säkerhetsrisker. I denna studie 

underlättade kodningen studiens analysarbete, då en sammanställande överblick av det 

insamlade datamaterialet erhölls. Eftersom studien grundades på stora mängder insamlade data, 

var tematisk analys lämplig för att avgöra vilka insamlade data som kunde nyttjas och uteslutas. 

Undersökningen har utgått från en checklista som är framtagen för att säkerställa ett tematiskt 

tillvägagångssätt (Braun & Clarke, 2006). Nedan presenteras de olika stegen för studiens 

tematiska analys. 

 

Bekanta sig med insamlad data handlar om att forskaren kan uppnå ett greppbart material 

genom att transkribera insamlad data (Braun & Clarke, 2006). För att lättare kunna behandla 

det empiriska materialet, transkriberades inledningsvis de inspelade intervjuerna till textformat. 

Transkribering av data utförs för att försöka förstå och identifiera vad och hur respondenter sagt 

under intervjuer (Ahrne & Svensson, 2015).  Materialet lästes därefter noggrant igenom i syfte 

att bekanta sig med innehållet vilket också Denscombe (2018) förespråkar.   

 

Generera inledande koder handlar om att producera koder från insamlad data, vilket innebär 

koder som bedöms meningsfulla och relevanta för studien. I studien inleddes analysarbetet med 

att meningar från det transkriberade materialitet reducerades ner till koder, som bestod av 

sammanfattande ord men som behöll sin ursprungliga kontext. Kodningen utfördes i 

programvaran Microsoft Word, vilket gjorde det enkelt att hantera och få överblick av samtliga 

koder. Varje respondent tilldelades en egen färgkod som användes vid kodningen. De olika 

färgkoderna kunde särskilja vilken respondent som sagt vad. Ett exempel på kodningsprocessen 
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är meningen: ”Efter klassificeringen gjorde vi en bedömning hur realistisk det är att data ska 

läcka ut”, som reduceras till koden ”riskbedömning av dataläckage”. Ett annat exempel är 

paragrafen ”Vi bedömde att om vi jämför oss med molntjänstleverantörens säkerhet så har dem 

tusen gånger mer ekonomiska möjligheter än oss, det kan vara lättare att hacka sig in på vårt 

system om vi hade haft det lokalt än hos SAP datacenter” som reducerades till koden 

”riskanalys av säkerheten hos molntjänstleverantören vs internt”. 

 

Söka efter teman innebär att använda de generande koderna för att skapa övergripande teman. 

Inledningsvis kodades varje intervju separat, därefter samlades gemensamma koder från olika 

respondenter under gemensamma teman. Efter att det transkriberade materialet hade reducerats 

ner till koder, undersöktes koderna noggrant för att identifiera upprepande mönster.  De mönster 

som identifierades resulterade i att samtliga koder delades in i olika teman. Dessa teman bestod 

bland annat av: medvetna om säkerhetsrisker, utbilda och involvera användare, identifiera 

säkerhetsrisker, avtal, riskanalys, riskbedömning, dataklassificering, roller och behörigheter 

och uppföljning av säkerhetsrisker. Dessa teman delades därefter in i övergripande teman, 

baserat på hur teman kunde förklara hur organisationer hanterar säkerhetsrisker vid nyttjandet 

av molnbaserade affärssystem.  

 

Granska teman handlar om att granska de framtagna teman i syfte att reducera information som 

inte är relevant för studien. Granska teman kan också innebära att omorganisera teman för att 

uppnå en tydligare struktur (Braun & Clarke, 2006). Efter en granskning av teman togs temat 

”bakgrund till molnbaserade affärssystem” bort på grund av att det inte ansågs ha relevans för 

att besvara forskningsfrågan. 

 

Definiera teman handlar om att granskade teman namnges och analyseras för att identifiera det 

specifika i varje tema (Braun & Clarke, 2006). Slutliga huvudteman som använts i 

resultatkapitlet, är strukturerad utifrån riskhanteringsmetoden som identifierades i 

litteraturavsnittet. Ett exempel på denna indelning är temat riskmedvetenhet och identifiera 

säkerhetsrisker som delades in till identifiering av säkerhetsrisker i resultatavsnittet. Eftersom 

majoriteten av frågorna till respondenterna utgick från en riskhanteringsmetod var det relativt 

enkelt att dela in de olika temana i resultatavsnittet. 

 

Resultatets teman strukturerades därefter in i övergripande teman baserat på hur de olika teman 

kunde beskriva hur säkerhetsrisker hanteras i stora organisationer vid nyttjandet av 

molnbaserade affärssystem. Ett exempel på denna indelning är teman medvetna om 

säkerhetsrisker och utbilda och involvera användare härleddes till temat ökad medvetenhet om 

säkerhetsrisker och utbildning av användare. Totalt identifierades tre olika teman som bestod 

av: avtal, ökad medvetenhet om säkerhetsrisker och utbildning av användare samt intern 

hantering av säkerhetsrisker. 

 

3.6 Etiska ställningstaganden 
I denna studie har datainsamling skett genom semistrukturerade intervjuer. För att skydda de 

respondenter som medverkat och bidragit har studien förhållit sig till de fyra forskningsetiska 

principer som tagits fram av Vetenskapsrådet (2002). Principerna är avsedda för att vägleda 

forskare vid planering och genomförande av forskningsprojekt. Principerna grundar sig i 

individskyddskravet som är indelad i fyra huvudkrav som studiens författare har förhållit sig 

till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Det är viktigt att skydda de respondenter som har deltagit i studien och inte utsätta dem för 

några icke önskvärda scenarion. Ett dokument delades ut i samband med utskick av frågorna i 

ett informativt syfte för att respondenterna skulle få kännedom om vad den insamlade data 
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skulle användas till. Eftersom informationen skickades ut via e-post har inte dokumentet 

undertecknas utan godkändes muntligt. I samband med godkännandet accepterade samtliga 

respondenter att intervjun spelades in. 

 

Studien har lagt stor vikt på etiken för att uppfylla Vetenskapsrådet (2002) riktlinjer. 

Respondenterna har informerats om vilken roll de har i studien och vilka villkor som gäller för 

deras medverkan enligt informationskravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera respondenterna om syftet med forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna 

fick information om att deras medverkan är frivillig och har rätt att avbryta sin medverkan under 

hela studien. Studiens problemområde är kopplat till säkerhetsrisker och riskhantering vilket är 

ett känsligt ämne inom stora organisationer. Detta innebär att det essentiellt att informera 

respondenterna att de har möjlighet att avbryta sin medverkan.  

 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätt att själva bestämma över sin medverkan i 

studien (Vetenskapsrådet, 2002). Det innebär också att respondenten inte ska uppleva press 

eller påverkan för att medverka eller avbryta sin medverkan. Respondenterna i denna studie 

erhöll information kring att deltagandet är frivilligt samt att de inte kommer beskyllas i fall de 

väljer att drar sig ur, eller avbryter sin medverkan under intervjun. Konfidentialitetskravet 

innebär att uppgifterna om respondenterna som deltagit i studien har rätt att vara anonyma. Alla 

uppgifter ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav observerades genom 

att respondenterna upplystes om att deras uppgifter skulle behandlas med anonymitet och 

tystnadsplikt. Denna studie har exempelvis presenterat respondenter och organisationer med 

anonyma namn. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna om enskilda personer eller insamlade 

forskningsändamål inte får användas för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 

krav togs i beaktande då respondenternas uppgifter endast har använts för att uppfylla studiens 

ändamål, det vill säga att besvara forskningsfrågan. Respondenterna blev dessutom informerade 

om att anteckningar, inspelningar och dokument som fördes under intervjun, kommer att 

raderas när studien är avslutad och publicerad.  

 

3.7 Metoddiskussion 
 

Trovärdighet 

Enligt Tracy (2010) är trovärdighet ett kvalitetskriterium för kvalitativ forskning som innebär 

att mängden beskrivningar och konkreta detaljer resulterar i att innehåll i studier blir pålitliga. 

För att öka studiens trovärdighet har forskningsprocessen beskrivits i metodavsnittet. I studien 

medverkande fem respondenter som hade varit involverade i organisationers riskhantering vid 

införandet av molnbaserade affärssystem. Respondenterna bestod av fyra IT-chefer samt en 

informationssäkerhetsledare som representerade fem olika företag. Genom att intervjuer 

genomfördes på skilda företag blev studien mer trovärdig, då varierande infallsvinklar samt 

åsikter erhölls från respondenterna. Samtidigt är det viktigt att beakta att studien hade kunnat 

nå en djupare förståelse om det istället hade intervjuats flera respondenter från en organisation. 

Det hade då varit mer passande med en processanalys för att kunna kartlägga hela 

riskhanteringsprocessen på en detaljerad och djupare nivå. Langley (1999) skriver att studera 

ett empiriskt material som en process kan skapa förståelse kring hur och varför saker utvecklas 

över tid. Eftersom riskhanteringen främst sker under en tidsperiod hade det varit möjligt att 

identifiera vad som händer och vem som gör det. Vidare kan processanalys också skapa 

förståelse för mönster, vilka kan liknas med faser, samtidigt som information som går vidare 

till nästa fas kan identifieras.  
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Att intervjuer genomfördes med fyra IT-chefer och endast en informationssäkerhetsledare 

berodde på att alla företag inte hade en informationssäkerhetsledare och därför valdes fler IT-

chefer. Detta var inget urvalskriterium för studien dock kan urvalet ha påverkat studiens 

resultat, då varierande befattningar kan besitta olika kompetenser samt kunskaper. Under 

intervjuerna upplevdes exempelvis att IT-cheferna hade ett helikopterperspektiv över samtliga 

beslut och handlingar för det molnbaserade affärssystemet. Informationssäkerhetsledaren 

upplevdes inte ha samma helhetssyn som de andra IT-cheferna kring molnbaserade 

affärssystem, utan en mer specialiserad teknisk kompetens för riskhantering inom IT. En annan 

faktor till resultatet av studien kan bero på att hanteringen av säkerhetsrisker är ett konfidentiellt 

område som företag kanske inte vill erkänna eller stå för brister i hanteringen. 

 

Överförbarhet 

Överförbarhet är ett bedömningskriterium inom kvalitativ forskning (Tracy, 2010). 

Överförbarhet beskriver studiens värde i andra situationer och kontext utanför studiens ramar, 

vilket uppnås genom tydlighet och rikliga beskrivningar. Studien har utgått från egna tolkningar 

av det insamlade materialet och var genomförda för att skapa en förståelse för hur 

organisationer hanterar säkerhetsrisker som kan uppstå i samband med nyttjandet av 

molnbaserade affärssystem. Tolkningarna är ämnade att skapa förståelse för den underliggande 

innebörden av utsagorna. Andra forskare skulle kunna studera samma empiriska material men 

tolka det annorlunda. Klein och Myers (1999) skriver att trots detta går det att hitta överförbar 

innebörd i datamaterialet. För att upprätthålla en hög nivå av överförbarhet presenteras studiens 

slutsats på en allmän nivå där andra företag kan inspireras och lära sig av hur andra 

organisationer hanterar säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserade 

affärssystem. Detta kan leda till att andra forskare skulle kunna ta del av studiens resultat, för 

att studera andra riskhanterings-situationer inom IS-forskning. 

 

Pålitlighet och tillförlitlighet 

I kvalitativ forskning kan det vara svårt att säkerhetsställa validiteten, därför används begrepp 

som pålitlighet och tillförlitlighet (Denscombe, 2018). Denscombe (2018) beskriver 

anledningen till att forskare strävar efter pålitlighet och tillförlitlighet istället för validitet, är för 

att det inte ska vara möjligt för en annan forskare att få samma resultat, om studien utförs vid 

ett annat tillfälle. Urvalskriterier utformades för att intervjuer skulle ske av relevanta personer 

och att respondenterna skulle få samma förutsättningar att besvara frågorna från intervjuguiden. 

Studiens empiriska material baseras på de enskilda individernas kunskaper som de har i området 

fast i de olika branscherna, vilket resulterade till att studien fick en god insikt inom 

forskningsämnet. Det finns flera olika sätt att tolka fenomen men genom att denna studie har 

presenterat använda metoder så möjliggör det för läsaren att granska forskningsprocessen. 

Denscombe (2018) beskriver att pålitlighet huvudsakligen handlar om att visa att forskningen 

återspeglar sina beslut och procedurer så att andra forskare kan bedöma resultatet. 
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4 Resultat 
I detta kapitel beskrivs resultatet av den empiriska undersökningen som genomförts. 

Resultatkapitlet är strukturerat efter de olika steg i riskhanteringsmetoden som identifierats i 

studiens litteraturstudie.  

 

4.1 Identifiering av säkerhetsrisker 
Samtliga respondenter ansåg att de var medvetna om de säkerhetsrisker som kunde uppstå innan 

anskaffandet av det molnbaserade affärssystemet. Gemensamt för samtliga respondenter var att 

de gjorde en riskidentifiering innan anskaffandet av det molnbaserade affärssystemet. 

Riskidentifieringen utfördes för att få en förståelse för vilka säkerhetsrisker som fanns i 

organisationen. Riskidentifieringen genomfördes av en grupp anställda och externa konsulter. 

Samtliga respondenter kunde genom diskussionerna identifiera säkerhetsrisker som kunde 

uppstå. Denna identifiering av säkerhetsrisker resulterade i att organisationerna fick 

möjligheten att ta del av flera användares tankar kring vilka säkerhetsrisker som kan uppstå 

samt hur de kan påverka verksamheten. Respondent A och B uppgav att användarna beskrev 

vilka säkerhetsrisker de var medvetna om och därefter skedde en grundlig diskussion om risker 

och potentiella konsekvenser för organisationen. 

 

Gemensamt för samtliga respondenter var att de identifierade säkerhetsrisken att organisationen 

förlorar kontrollen över sin organisations data i samband med nyttjandet av molnbaserat 

affärssystem. Samtliga respondenter ansåg att det fanns kunskap om säkerhetsrisker vid valet 

att implementera ett molnbaserat affärssystem. Respondent E beskrev att den största 

identifierade säkerhetsrisken är om någon utomstående får tag i deras organisations data. 

Företagets molntjänstleverantör har datacenter i hela världen och de upplever att det inte har 

tillräcklig kontroll. 

 

”Vi flyttar data från vår omedelbara kontroll. Vår molntjänstleverantör har datacenter runt om 

i världen. Det är svårt att ha kontroll även om man nu vill det.” - Företag E 

 

Respondent D berättade att de identifierade andra användare hos tredjepartsleverantörer som 

hade tillgång till deras organisations data som en säkerhetsrisk. Företaget krypterade data, trots 

det hade molntjänstleverantören tillgång till de fysiska servrarna. Respondent B beskrev att den 

största säkerhetsrisken som identifierades var de anställda i verksamheten. Respondenten 

beskrev också att om en anställd skapar ett eget moln och flyttar organisationens data från det 

molnbaserade affärssystemet förlorar företaget kontrollen.  

 

”Vi vill inte att anställda flyttar data från SAP till mindre molntjänster. Risken med detta är att 

anställda gör egna moln och flyttar kritisk data från affärssystemet till sitt eget moln. Jag kan 

dumpa organisationsdata och ladda upp det i mitt eget moln, därför vill vi inte flytta data 

mellan system, då förlorar vi kontrollen av organisationens data och det vill vi inte.” - 

Respondent B 

 

Gemensamt för samtliga respondenter var att de identifierade att molntjänstleverantören är 

större än deras organisation. Samtliga respondenter beskrev också att de behövde skriva på avtal 

hos molntjänstleverantören där bindningstiden är fem år. Respondent C beskrev att modellen 

för molntjänster är som traditionella affärssystem och att det molnbaserade affärssystemet 

skapar en inlåsningseffekt hos molntjänstleverantören. 
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”Då är vi tillbaka i samma modell som tidigare, vi vill bara betala för det vi använder, men det 

blir inte det. Vi har bundit upp oss och det blir en stor investering i början. Det blir en 

inlåsningseffekt och det är inte lätt att ta sig ut.” - Respondent C 

 

Respondent E beskrev också att de följer Microsofts standardavtal. Respondenten beskrev att 

de bara köper tjänsten från dem och att avtalen säkrar att data är deras. Om inte 

molntjänstleverantören följer standardavtalen är det avtalsbrott. Respondent E beskrev också 

att de inte har någon möjlighet att göra ändringar i deras avtal utan får rätta sig efter deras 

standardavtal. 

 

”Microsoft har vi ingen möjlighet att göra ändringar i deras avtal. Vi rättar oss efter deras 

standardavtal.” -  Respondent E 

 

4.2 Analys av säkerhetsrisker 
Gemensamt för samtliga respondenterna var att de tillsammans med andra anställda och externa 

konsulter kunde identifiera och analysera säkerhetsriskerna på ett liknande sätt. Samtliga 

respondenter beskrev att de analyserade säkerhetsriskerna som hade identifierats genom att 

diskutera sannolikheten att riskerna skulle uppstå. Gemensamt för samtliga respondenter var att 

de analyserade säkerhetsrisken med att obehöriga användare kunde få tillgång till 

organisationens data. Samtliga respondenter beskrev att de också utförde en intern riskanalys i 

organisationen för att utvärdera säkerhetsrisker med molntjänstleverantören. Respondent C 

beskrev att riskanalysens utkomst visade att de bara arbetade med globala leverantörer med hög 

säkerhet. Respondent B beskrev att deras molntjänstleverantör hade högre säkerhet i sitt 

datacenter än vad de själva kunde åstadkomma. Respondenten uttryckte ett förtroende för sin 

molntjänstleverantör och ansåg att det var deras kärnkompetens. 

 

”Den verkliga risken är mindre än den upplevda risken med molnbaserade affärssystem. Dem 

datacenter som SAP har är mycket säkrare än våra. Dem överlever inte om dem inte har hög 

säkerhet, det är deras bread and butter.” - Respondent B 

 

Respondent D beskrev att de under riskanalysen diskuterade att det kunde vara lättare att hacka 

sig in i deras affärssystem än hos deras molntjänstleverantör. Respondenten var kritisk till sin 

molntjänstleverantör men ansåg att det inte fanns andra åtgärder att vidta. 

 

”Vi analyserade att det kan vara lättare att hacka sig in på vårt affärssystem än att hacka sig 

in hos SAP och därför har vi valt molnbaserat affärssystem. Men samtidigt kan man 

argumentera för att om man är hackare vill man bryta sig in där det är flera organisationers 

data.” - Respondent D 

 

Samtliga respondenter beskrev att i samband med riskanalysen skapade en utbildning i 

riskhantering. Samtliga respondenter berättade att de hade en internetbaserad utbildning för att 

utbilda användare i säkerhet i det molnbaserade affärssystemet. Samtliga användare var 

tvungna att utbilda sig eftersom det är obligatoriskt inom företagen. Det var ett prov på slutet 

och om användaren inte fick alla rätt så fick användaren göra om provet.  

 

Respondent A, B och C beskrev att personal var inblandad i riskhanteringen. Denna personal 

bestod av IT-specialister, kravanalytiker och representanter från verksamheten. Respondent D 

beskrev att majoriteten var IT-anställda som deltog i riskhanteringen. Respondent E beskrev att 

det är viktigt att involvera samtliga användare i exempelvis workshops.  
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4.3 Bedömning av säkerhetsrisker 
Riskbedömning av säkerhetsrisker genomfördes av samtliga respondenter innan 

implementeringen av det molnbaserade affärssystemet. Respondent C, D och E beskrev att de 

utförde sannolikhetsbedömningar på de identifierade säkerhetsriskerna, som exempelvis att 

organisationens data skulle läcka ut. Riskbedömningen skedde på två olika nivåer. Den första 

nivån diskuterades med högre beslutsfattare på en spekulativ nivå och den andra bedömningen 

gjordes med IT-funktionen samt med projektledare. 

 

Respondent B berättade också att de gjorde en riskbedömning vid anskaffandet av det 

molnbaserade affärssystemet. Bedömningen som gjordes var hur data kategoriserades. 

Datakategoriseringen delades in fyra delar: publika data, interna data, restriktiva data och hög 

konfidentiell data. Vidare berättade respondent B att företaget tog beslutet att högkonfidentiella 

inte fick lagras i det molnbaserade affärssystemet. Hög konfidentiella data är bland annat 

företagets vinster, patent och möten. Det är ingen omfattande data men den är värdefull för 

företaget och det ingår i deras datapolicy som uppdateras under riskbedömningen. 

 

Respondent A beskrev att riskbedömningen genomfördes ur ett antal kriterier som exempelvis 

finans, människor och hälsa, rykte och förtroende för företaget om organisationens data skulle 

läcka ut. Är bedömningen hög i något av dessa områden behövs ytterligare diskussion vad som 

skall göras. Respondenten gick igenom olika scenarier för att bedöma säkerhetsrisken. 

Företagets ledning fick ta del av riskbedömningen på en övergripande nivå innan de godkände 

implementeringen av det molnbaserade affärssystemet. I samband med riskbehandlingen skrev 

de på avtal med molntjänstleverantören. I deras avtal står det om nya tredjepartsleverantörer att 

det måste meddela organisationen omedelbart om de byter leverantör.  

 

Samtliga respondenter beskrev att de kommunicerade med intressenter under riskhanteringen. 

Samtliga respondenter berättade att kommunikation med intern- och externa intressenter var en 

del av kontexten vid riskhanteringen av det molnbaserade affärssystemet. Respondent A 

beskrev att deras kunder hade krav på dem, bland annat att behandla deras personuppgifter i det 

molnbaserade affärssystemet enligt alla lagar och förordningar som finns. 

 

Respondent B, D och E beskrev att riskhanteringen som skedde vid införandet av det 

molnbaserade affärssystemet hade krav från deras kunder. Respondent B berättade att de hade 

specifika krav från kunderna när det gällde data som de hade i molnet. Det fanns två fall när 

det gällde kunddata. Det första fallet var när företaget hade kontrakt med kunden, som tillät 

dem att placera data i molnet, men att företaget fick använda den för att göra analyser. Det andra 

fallet var att anonymisera innan företaget migrerar data till molnet, då tog företaget bort all 

information, vilket gjorde att individen inte gick att identifiera. Respondent C beskrev att de 

var tvungna att ta hänsyn till kundernas krav i sin riskhantering.  Hela företagets IT-miljö var 

molnbaserad, samt att den ständigt utvecklades. 

 

”All vår riskhantering utgår från våra kunders krav som i sin tur har krav från sina kunder. 

Det måste vi ta hänsyn till, det finns inga andra alternativ. Hela vårt ekosystem är uppbyggd i 

molnet, alla våra kunder finns i det molnbaserade affärssystemet. Det pågår en febril utveckling 

hela tiden. Hela vår digitala affär byggs upp i molnet.” - Respondent C 

 

4.4 Behandling av säkerhetsrisker 
Gemensamt för samtliga respondenter var att de utförde riskbehandlingen och därmed bedömde 

vilka säkerhetsrisker som behövde behandlas. Respondent A beskrev att riskbehandlingen 

bestod av nedbrytning av krav. Respondenten krypterade organisationens data för att försäkra 



17 

sig om att den är skyddad. Åtgärderna som utfördes var att utveckla beredskapsplaner som kan 

användas om risken uppstår. Företaget prioriterade riskbehandlingen utifrån ett antal 

fördefinierade tillvägagångssätt att vidta om någonting sker.  

 

Respondent A beskrev att de kan behandla säkerhetsrisker om det uppstår genom att begära ut 

loggar från leverantören eftersom det står i avtalet. Det är något som upplevs som komplicerat, 

eftersom företaget tidigare haft problem att begära ut loggar hos molntjänstleverantören. 

Företaget hade tidigare haft en säkerhetsincident hos molntjänstleverantören. Det hade inträffat 

i ett av länderna i deras företag att de förlorade mycket data som innehöll bland annat 

personuppgifter. Molntjänstleverantören lämnade ut loggarna efter cirka två veckor. 

Respondenten beskrev att de hade ett avtal på att deras organisations data var isolerad från andra 

företags data. Respondenten beskrev också att de hade segregerat miljön, vilket handlade om 

att säkerställa testmiljö, demomiljö, utvecklingsmiljö var segregerade från produktionsmiljön. 

Detta bidrog till att reducera risken för dataläckage och eliminerade testmiljön så fort det fyllt 

sin funktion.  

 

Respondent B beskrev att de utförde riskbehandling vid införandet av det molnbaserade 

affärssystemet. Respondenten beskrev att de hade ett trettiotal anställda som arbetade med 

säkerhet. Några arbetade med utbildning, riskhantering och säkerhet. De utförde även kontroller 

internt för att säkerställa att det inte skedde konstiga aktiviteter i deras molnbaserade 

affärssystem. Denna kontroll kunde exempelvis göras genom att någon användare laddade ner 

patent på olika sensitiva datakällor och samtidigt hade kontakt med externa partners eller 

leverantörer. Respondent C beskrev att de hade utfört riskbehandling och i samband med detta 

genomlyste persondata från kunder. Respondenten beskrev att de skrev avtal med leverantören 

för att säkerställa säkerheten i molnet. De skapade även ett ramverk tillsammans med 

leverantörer för hur de skulle arbeta med kunddata. Respondent D och E beskrev att de i 

samband med riskbehandlingen åtgärdade detta genom att skapa en intern policy för 

användarna för att förklara olika säkerhetskoncept. Det fanns en lista som beskrev typ av data 

och hur den skulle klassificeras. Beroende på om data var hemlig eller inte lagrades den internt 

eller i det molnbaserade affärssystemet. Det fanns data som inte fick sparas i det publika molnet 

och då stod det i policyn att användarna endast fick lagra den internt. Om det krävdes undantag 

togs beslutet på ledningsnivå. 

 

Samtliga respondenter beskrev att de i samband med riskbehandlingen anskaffade rollbaserad 

säkerhet till organisationens data i det molnbaserade affärssystemet. Det fanns en person som 

gav ut behörigheter till användarna. Respondent A beskrev att de hade utformat tydliga profiler 

och roller så att en användare som ansökte om en förändring inte skulle vara samma användare 

som godkände förändringen. Respondent B beskrev att det var viktigt att ha etablerade 

processer och roller för att säkerställa säkerheten i det molnbaserade affärssystemet. 

Respondent B beskrev att de hade kontroll över vilka användare i organisationen som hade 

tillgång till specifika data. Behörigheterna var baserade på roller både regionalt och globalt och 

det var få användare som hade tillgång till all organisations data inom deras funktion.  

 

”Vi vet precis vem som är vem och vem som har tillgång till vilken organisations data. Vi har 

en matris med olika roller och vilken region baserat på globala roller som har tillgång till 

organisationens data. Det är få människor som har tillgång till all data inom deras funktion.” 

- Respondent B 

 

Gemensamt för samtliga respondenter var att de hade skriftligt avtal med 

molntjänstleverantören avseende äganderätt för deras data. Respondent A och C beskrev att det 
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var viktigt med kunddata och deras personuppgifter. Detta berodde på den nya 

dataskyddsförordningen som hade blivit standard att använda. De var tvungna att förlita sig på 

molntjänstleverantörens avtal. 

 

”Med stora leverantörer som SAP har vi utgått från deras avtal men förtydligat vissa saker. Vi 

måste förlita oss på det avtal vi har med SAP.” - Respondent A  

 

Respondent C beskrev att de följde molntjänstleverantörens standardavtal vid anskaffandet av 

det molnbaserade affärssystemet. Respondent B beskrev att de övervakade kraven kontinuerligt 

internt i organisationen. För att övervaka kraven krävdes tydliga roller och ansvarsfördelningar. 

För företagets organisations data agerade verksamhetsägare och IT-ägare för att säkerställa att 

kraven följdes.  

 

Respondent D beskrev att trots det skriftliga avtalet gick det inte att lita på 

molntjänstleverantören. Respondenten beskrev att de inte hade förtroende för 

molntjänstleverantören, eftersom denna leverantör var måna om att deras eget varumärke inte 

skulle skadas. Respondenten upplevde sig inte ha någon kontroll över molntjänstleverantörens 

datacenter.  

 

”Molnet är ännu värre när det gäller säkerhet, trots att det gäller SAP kan du inte lita på dem 

fullt ut. De vill inte att deras varumärke ska skadas om något händer. Man har egentligen noll 

koll på vilka processer de använder i deras datacenter, det är ett problem.” - Respondent D 

 

4.5 Övervakning och uppföljning 
Gemensamt för samtliga respondenter är att de övervakade och följde upp riskhanteringen 

internt. Respondent A beskrev att uppföljning av säkerhetsrisker är begränsat. Respondenten 

följde upp säkerhetsrisken tills de släppt säkerhetsrisken. Säkerhetsrisken ägdes av 

organisationen och den som är ansvarig för riskhanteringen. Riskhanteringens ansvarige 

övervakade den kontinuerligt och så länge den var öppen så ansågs detta vara en säkerhetsrisk. 

”Vi följer upp säkerhetsrisken tills att vi släpper risken. Säkerhetsrisken ägs av företaget och 

den som är ansvarig för riskhanteringen. Den personen kommer följa upp den tills den är klar 

men det går att hålla den öppen så länge som den anses vara en säkerhetsrisk.” - Respondent 

A 

 

Företagen följde upp riskhanteringen internt för att säkerställa säkerheten i det molnbaserade 

affärssystemet. Respondent B berättade att de kontinuerligt följde upp säkerhetsriskerna. 

Respondenten beskrev att de upplevde sig säkra när det gällde uppföljning eftersom dem inte 

har haft några attacker den senaste tiden.  Respondent C och E förklarade att de kontinuerligt 

följde upp riskhanteringen. Respondenterna arbetade med penetrationstester i det molnbaserade 

affärssystemet för att övervakade om en användare kunde göra saker som den inte har 

behörighet till. 

 

Gemensamt för samtliga respondenter utom respondent A är att de inte kontrollerade om kraven 

upprätthålls av molntjänstleverantören. Respondent A beskrev att de inte kontrollerade om 

kraven sköts om de inte hade anledning till att göra det. Det räckte oftast med att skicka ett 

frågeformulär via e-post till molntjänstleverantören och företaget blev nöjda.  

 

”Om vi inte har någon anledning att göra kontrollerar så gör vi inte det. Det måste vara något 

som triggar för att göra kontroller. Oftast räcker det med att skicka frågeformulär och oftast 

är vi nöjda.” -  Respondent A 
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Respondent B beskrev att de följde upp riskerna i gruppmöten och forum. Respondent E 

beskrev också att det var viktigt med spårbarhet för att kunna spåra säkerhetsriskerna. 

Respondent B beskrev att de hade anställt externa konsultbolag för att testa deras användare 

om de gick med på att lämna ut inloggningsuppgifter och lösenord till det molnbaserade 

affärssystemet. 

 

”Vi har ett team som skickar ut fejkade attacker för att hela tiden testa användarna. Vi har ett 

externt konsultbolag som vi har anställt för att försöka hacka oss.” - Respondent B 

  

Respondent C beskrev att ett säkert lösenord inte betydde något om användaren exempelvis 

skrev ner det på en lapp och då var all säkerhet eliminerad. Respondenten berättade att de gjorde 

allt de kunde i riskhanteringen men om de inte fick med sig användarna i organisationerna får 

dem inte effekterna dem vill ha. Respondent D beskrev att det var en praktisk utmaning att 

involvera användarna i riskhanteringen eftersom dem uppfattade riskhanteringen som ett 

abstrakt problem. Eftersom användarnas dagliga arbete var det viktiga hade de ingen avsatt tid 

för att samtliga användare skulle kunna delta i riskhanteringen.  

 

”Det är viktigt att involvera alla användarna men den praktiska utmaningen är att icke tekniska 

användare inte diskuterar det eftersom det är abstrakta problem för dem. Användarnas dagliga 

arbete är det viktiga och de har ingen avsatt tid för att alla ska vara med i riskhanteringen.” - 

Respondent D 
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5 Analys 
I detta avsnitt analyseras undersökningens resultat. Analysen är strukturerad utifrån hur stora 

organisationer hanterar säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserat 

affärssystem. Dessa teman utgörs av: avtal, ökad medvetenhet om säkerhetsrisker och 

utbildning av användare samt intern hantering av säkerhetsrisker. 

 

5.1 Avtal 
Ett mönster som identifierats genom tematisk analys av det empiriska materialet är hur 

företagen hanterar säkerhetsrisker genom att upprätta formella avtal.  Resultatet av studien visar 

att samtliga organisationer har skrivit på ett standardavtal med molntjänstleverantören. I 

standardavtalet blev organisationerna informerade kring vilka åtgärder molntjänstleverantörer 

erbjuder för att kunna hantera säkerhetsrisker som kunde uppstå vid nyttjandet av molnbaserat 

affärssystem. Resultatet tyder på att organisationerna anser att det är viktigt att alla 

säkerhetsrisker som identifieras erhåller åtgärder från leverantören. Enligt Peng och Gala 

(2014) är det organisationens ansvar att säkerställa att all information av åtgärder finns med i 

standardavtalet innan det undertecknas. Resultatet av studien visar att samtliga organisationer 

granskade avtalet för att säkerställa att åtgärder fanns för säkerhetsriskerna de identifierat. 

 

Studiens resultat tyder på att stora molntjänstleverantörer kan erbjuda högre säkerhet än vad 

organisationerna själva kan åstadkomma. Detta beror på att organisationerna inte kan investera 

så stora ekonomiska resurser som stora och ledande molntjänstleverantörer kan göra, vilket 

bekräftas av Johansson et al. (2015) samt Venters och Whitley (2012). Aloini et al. (2012) 

skriver att det bör finnas en iteration mellan utvärderingen av riskerna och val av åtgärder för 

dem, detta för att exempelvis kontrollerna om risken redan har en hanteringsåtgärd. Genom att 

samtliga organisationer fick tillgång till avtalen kunde de kontrollera vilka hanteringsåtgärder 

som erbjöds och kunde därför avgöra om det saknades hanteringsåtgärder för säkerhetsrisker 

som inte säkerställdes av avtalet. Enligt Barafort et al. (2017) kan utvärdering av risker leda till 

att inte hantera risken på något annat sätt än genom befintliga hanteringsåtgärder.  

 

Studien indikerar att stora organisationer har en svag förhandlingsposition mot väletablerade 

molntjänstleverantörer. Enligt resultatet genomför inte organisationerna säkerhetskontroller 

mot molntjänstleverantören trots att det finns möjlighet att göra det enligt avtalen. Vidare 

indikerar att majoriteten av organisationerna inte upplever sig ha någon anledning att utföra 

säkerhetskontroller på leverantören, trots att tidigare forskning har beskrivit vikten av att få 

utföra hanteringsåtgärder mot molntjänstleverantören (Mosher, 2011).  

 

Enligt Barafort et al. (2017) bör övervakning och uppföljning vara en integrerad del av 

riskhanteringen och involvera regelbunden kontroll för att säkerställa att hanteringsåtgärderna 

förblir effektiva. Resultatet visar att endast en av de medverkande organisationerna har valt att 

utföra en begränsad övervakning, för att säkerställa att molntjänstleverantören utför de åtgärder 

som är avtalade.  Resultatet visar även att det finns vissa svårigheter att begära uppföljningar 

hos molntjänstleverantören som exempelvis att hämta ut loggar vid incidenter, trots att det finns 

i avtalen. Trots att molntjänstleverantörer kan erbjuda åtgärder kan de ändå inte garantera 

säkerheten genom att hantera alla de risker som kan uppstå (Bhattacherjee & Park, 2014).  

 

Molntjänstleverantörer erbjuder ofta organisationer standardlösningar där all data, systemdrift 

och bakomliggande teknik hanteras utanför företagets kontroll (Peng & Gala, 2014; Weng & 

Hung, 2014). Organisationer blir tvungna att lämna ut data till molntjänstleverantörer som 

hanterar all datalagring på sina servrar (Gupta & Misra, 2016). På dessa servrar lagras i regel 

också många olika organisationers data, vilket innebär att det finns en risk att data kan bli utsatt 
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för sabotage eller hackerattacker (Peng & Gala, 2014). Ett samband har identifierats i studien, 

som tyder på att förtroende och tillit till molntjänstleverantörerna har betydelse för avtalen som 

skrivs mellan kundorganisation och molntjänstleverantör. Tidigare studier har poängterat att 

säkerhetsrisker är den största anledningen att organisationer, speciellt stora organisationer 

ställer sig frågande till att nyttja ett molnbaserat affärssystem (Bhattacherjee & Park, 2014; 

Peng & Gala, 2014; Johansson et al., 2015). Detta resonemang visar att det inte alltid ses som 

en ökad säkerhetsrisk med molnbaserade affärssystem som hävdas i tidigare studier. Resultatet 

visar att majoriteten av organisationerna kände sig trygga med molntjänstleverantören, vilket 

visar sig även i praktiken, då nyttjandet av molnbaserat affärssystem ökar bland stora 

organisationer (Arnesen, 2013). 

 

5.2 Ökad medvetenhet om säkerhetsrisker och utbildning av användare 
Ett annat mönster som framkommit genom tematisk analys av intervjumaterialet är att 

organisationer hanterar säkerhetsrisker genom att öka medvetandet hos användarna genom 

involvering och utbildning. Enligt Spears och Barki (2010) är användarinvolvering ett sätt att 

medvetandegöra användare genom att involvera användarna i riskhanteringen. Organisationer 

kan engagera användare och öka den organisatoriska medvetenheten om säkerhet och bättre 

anpassa hanteringsåtgärder med verksamhetens strategiska mål. Resultatet visar att 

organisationerna hade obligatorisk utbildning i riskhantering i det molnbaserade affärssystemet. 

Resultatet tyder på att användarinvolvering är viktigt för att hantera säkerhetsriskerna genom 

att medvetandegöra för användarna om riskerna. Detta kan relateras till studien av Spears och 

Barki (2010) som skriver att användarinvolvering vid riskhantering kan skapa en 

riskmedvetenhet hos användare i organisationer. Resultatet pekar på att samtliga organisationer 

anser att alla användare bör vara involverade i riskhanteringen och om dem inte får med 

användarna elimineras säkerheten. Enligt Spears och Barki (2010) är säkerhetsåtgärder endast 

effektiva om användare hanterar informationen i deras dagliga arbete och är medvetna om dessa 

åtgärder och följer dem. 

 

Enligt Babu et al. (2013) krävs det en medvetenhet för säkerhetsrisker för att kunna hantera 

dem. Resultatet visar att samtliga organisationer i studien har identifierat säkerhetsrisker som 

kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserat affärssystem. Aloini et al. (2012) skriver att 

riskidentifiering innebär att organisationer identifierar hur risken kan uppstå, vad som är 

orsaken samt potentiella konsekvenser. Resultatet tyder på att organisationerna ansåg att 

säkerhetsriskerna uppstår när de nyttjar ett molnbaserat affärssystem. Tidigare forskning som 

exempelvis Babu et al. (2013) och Dutta et al. (2013) har beskrivit att det krävs förståelse för 

risker för att kunna hantera dem.  De risker som samtliga organisationer var medvetna om var 

säkerhetsrisker i det molnbaserade affärssystemet som även Brender och Markov (2013) 

benämner som de risker organisationer känner mest oro inför. 

 

Chandra och Rastogi (2018) skriver att bristande kontroller över data kan innebära att 

organisationer tvekar över att lagra sin data hos molntjänstleverantörers servrar och utanför 

deras kontroll. Resultatet pekar på att organisationer kan ha en selektiv strategi för datalagring, 

för att hantera säkerhetsriskerna. Två organisationer förklarade att de inte lagrar sin mest 

känsliga data i det molnet. Resultatet visar dock att det inte hindrar stora organisationer från att 

nyttja molnbaserat affärssystem, då de istället valt att ha flera systemlösningar eftersom dem är 

medvetna om säkerhetsriskerna. Resultatet visade att en organisation anlitade ett konsultbolag 

för att lura interna användare via bluff e-post och att de skulle uppge sina användaruppgifter 

och lösenord till det molnbaserade affärssystemet. De användare som blev lurade på sina 

lösenord fick ytterligare utbildning i riskhantering.  
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Sammantaget tyder resultatet på att riskmedvetenhet för molntjänstleverantörens 

säkerhetsrutiner, riskhantering, bristande datasäkerhet och dataintegritet, gör att respondenterna 

generellt upplever säkerhetsrisker som marginella. Dock finns en viktig skillnad mellan två 

kategorier av respondenter. De respondenter som beskriver sig själva som riskmedvetna om de 

säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserat affärssystem, tillskriver systemet 

och leverantören en låg nivå av säkerhet. De respondenter som istället säger sig ha mindre 

kunskap om säkerhetsrisker, förlitar sig mer på sin tillit till molntjänstleverantören, snarare än 

att de tillskriver själva affärssystemet en hög säkerhetsnivå.  Resultatet pekar därmed på att 

riskmedvetenhet påverkar stora organisationers syn på hanteringen av säkerhetsrisker, genom 

att en hög riskmedvetenhet tenderar till att fokusera på riskhantering och utbildning internt. En 

låg riskmedvetenhet tenderar istället att få organisationer fokusera på förtroendet och avtal till 

molntjänstleverantören. 

 

5.3 Intern hantering av säkerhetsrisker 
Ett mönster som identifierats genom tematisk analys från det empiriska materialet är att 

organisationer själva utför intern riskhantering utöver den som molntjänstleverantören erbjuder. 

Trots att molntjänstleverantörerna tillhandahåller riskhantering, visar också resultatet att 

organisationerna investerar betydande monetära medel internt i form av utbildning, 

dataintegritet och datasäkerhet för att hantera säkerhetsriskerna i det molnbaserade 

affärssystemet. Tidigare studier skriver att organisationer oftast inte har kompetens eller 

resurser att investera för att hantera säkerhetsriskerna som kan uppstå vid nyttjandet av 

molnbaserat affärssystem (Johansson et al., 2015; Venters & Whitley, 2012).  I resultatet 

framgår det att organisationer har kompetens att hantera säkerhetsrisker genom exempelvis att 

de krypterar data. Vidare utvecklar organisationer interna policy och modeller för att säkerställa 

att de arbetar med samma principer. Organisationer hanterar även säkerhetsrisker genom att 

utveckla beredskapsplaner om en säkerhetsrisk skulle uppstå. Dessa beredskapsplaner består av 

fördefinierade tillvägagångssätt som ska vidtas om någon incident sker. 

 

Resultatet tyder på att det finns kompetens i stora organisationer när det gäller säkerhet och 

riskhantering. Organisationer utför interna kontroller för att säkerställa att det inte sker konstiga 

aktiviteter i det molnbaserade affärssystemet. Denna kontroll skedde oftast om någon laddade 

ner kritisk data som exempelvis patent. Organisationer skriver även avtal med andra viktiga 

leverantörer som ingår i företagens miljö för att säkerställa säkerheten i det molnbaserade 

affärssystemet. Organisationerna skapade även ramverk och interna policy tillsammans med 

leverantörer för hur de skulle arbeta med kunddata för att reducera att säkerhetsrisker uppstår. 

Intern policy kunde bland annat innehålla hur data klassificeras av vad som får lagras i det 

molnbaserade affärssystemet och vad som ska sparas på lokala servrar.  

 

Organisationerna arbetade även med rollbaserad säkerhet i affärssystemet för att hantera 

säkerhetsrisker. Organisationer hade en anställd som endast hade till uppgift att hantera roller i 

organisationer för att reducera säkerhetsrisker. Detta gjordes för att skapa kontroll över vilka 

användare som hade tillgång till specifika data. Behörigheterna var baserade på roller både 

regionalt och på global nivå i organisationerna. Organisationer arbetade också med 

penetrationstester för att säkerställa att användare inte kunde utföra saker i systemet som de inte 

hade behörighet till att göra. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel presenteras diskussionen, som utgår från resultatet och analysen samt ligger till 

grund för studiens slutsats. Diskussionen inleds med att beskriva vad studiens resultat får för 

konsekvenser för befintlig forskning. Till sist diskuteras samhälleliga konsekvenser av trenden 

med molnbaserade affärssystem riskhantering. 

 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur stora organisationer har valt att hantera 

säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem och vad som 

påverkat dessa handlingar. Det kan uppstå säkerhetsrisker i samband med nyttjandet av 

molnbaserat affärssystem och därför är det viktigt att organisationer är medvetna om riskerna 

för att de ska kunna hanteras (Brender & Markov, 2013; Johansson et al., 2015). Resultatet av 

den tematiska analysen indikerar att avtal, ökad medvetenhet om säkerhetsrisker och utbildning 

av användare samt intern hantering av säkerhetsrisker var de viktigaste sätten att hantera 

säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem i stora 

organisationer. 

 

6.1 Medvetenhet och utbildning 
Studien pekar på att användare utgör en betydande säkerhetsrisk i organisationer och hanteras 

genom att användare får genomgå obligatoriska utbildningar i organisationer. Analysen visar 

att användarinvolvering är viktigt för att öka medvetenheten och reducera säkerhetsriskerna i 

organisationer. Befintlig forskning skriver att användarinvolvering ökar medvetandet om 

säkerhetsriskerna och anses vara grundläggande för att hantera säkerheten (Spears & Barki, 

2010). Vidare indikerar studien att alla användare bör vara involverade i riskhanteringen. Det 

finns dock praktiska utmaningar med att involvera samtliga användare i riskhanteringen. 

Användarnas viktigaste uppgift är att utföra sitt dagliga arbete och de har ingen avsatt tid för 

att samtliga användare skulle kunna delta i riskhanteringen. Analysen visar också på att stora 

organisationer kan utforma den högsta säkerheten i det molnbaserade affärssystemen, men om 

inte användarna är medvetna eller inte följer säkerhetspolicyn elimineras säkerheten. Detta 

visar sig även i Spears och Barki (2010) studie som beskriver att säkerhetsåtgärder visar sig 

vara som mest effektivt i det dagliga arbetet om användarna är medvetna och följer 

säkerhetsriktlinjerna som finns i organisationerna. 

 

6.2  Avtal med molntjänstleverantören 
Studien tyder på att stora organisationer följer molntjänstleverantörernas standardavtal för att 

hantera säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem. Befintlig 

forskning har poängterat att organisationer och molntjänstleverantörer kan skriva avtal för 

hanteringen av säkerhetsrisker (Dutta et al., 2013; Mosher, 2011; Venters & Whitley, 2012). 

Vidare pekar studien på att stora organisationer har förtroende för avtalen och lägger ett stort 

fokus på detta. Problematiken är att stora organisationer har svårt att anpassa eller förändra 

standardavtalen hos molntjänstleverantören. Detta har tolkats som att det är svårt att begära det 

som står i avtalen för stora organisationer.  Detta resultat motsäger tidigare studier som menar 

att det generellt sett är relativt enkelt för organisationer att begära ut loggar från den 

molntjänstleverantör som har haft tillgång till organisationens data (Mosher, 2011).  

 

Analysen visar på att det är möjligt att utföra uppföljning och övervakning av standardavtalen 

för att hantera säkerhetsrisker. Samtidigt indikerar analysen att detta inte sker i stora 

organisationer trots att avtalen tillåter detta. Vidare indikerar studien att organisationer undviker 

att kontakta molntjänstleverantören om det inte har inträffat någon incident. Detta har tolkats 

som att det finns begränsade möjligheter till att utföra uppföljning och övervakning trots att 

detta står i avtalen. Att stora organisationer har svag förhandlingsposition mot 
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molntjänstleverantörers avtal är ett perspektiv som inte tydligt lyfts fram i tidigare studier om 

molnbaserade affärssystem (Brender & Markov, 2013; Chandra & Rastogi, 2018; Peng & Gala, 

2014). Befintlig forskning har snarare hävdat motsatsen att kundorganisationer kan kräva att få 

insyn i molntjänstleverantörens processer och vilken av deras personal som har tillgång till den 

egna organisationens data (Brender & Markov, 2013; Dutta et al., 2013; Mosher, 2011).  

 

Analysen pekar på att stora organisationer som känner förtroende för molntjänstleverantörens 

riskhantering, gör att de inte upplever oro över dataintegritet och datasäkerhet i molnbaserade 

affärssystem. Snarare upplevs molntjänstleverantörens riskhantering som säker än 

verksamhetens egna interna säkerhetsrutiner. Detta står i kontrast till tidigare forskning 

(Chandra & Rastogi, 2018; Dutta et al., 2013; Gupta & Misra, 2016; Mosher, 2011). Studien 

indikerar att förtroendet för molntjänstleverantören är viktigt för att organisationer ska 

acceptera de ökade säkerhetsrisker som molnet innebär. Det kan även tolkas som att 

molnbaserade affärssystem utvecklas i en snabb takt samt tjänsterna som levereras idag 

generellt upplevs som säkra. Samtidigt pekar analysen på att diskussioner avseende hantering 

av säkerhetsrisker även är relevanta i stora organisationer eftersom de är försiktiga med att lagra 

all data på molntjänstleverantörens servrar. Stora organisationer kan ha en selektiv strategi för 

datalagring, för att hantera säkerhetsriskerna för bristande dataintegritet och datasäkerhet. Detta 

kan relateras till studien av Chandra och Rastogi (2018) som beskriver att bristande kontroll 

över data kan innebära att organisationer tvekar över att lagra sina data hos 

molntjänstleverantörer. Analysen visar att organisationer väljer att både ha flera 

systemlösningar för att kunna dra nytta av både molnets fördelar och behålla kontrollen av data 

genom lokala servrar. Att stora organisationers komplexitet kan ha begränsad effekt på 

riskhanteringen för att lagra restriktiva data beroende på vilken sekretess data har, är ett 

perspektiv som inte tydligt framförs i tidigare studier (Brender & Markov, 2013; Peng & Gala, 

2014). Detta kan bero på att majoriteten av studierna har behandlat små och medelstora företag 

och inte stora organisationer. 

 

6.3 Interna processer 
Analysen visar att stora organisationer utför intern riskhantering för att hantera säkerhetsrisker 

som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserat affärssystem. Att stora organisationer satsar på 

att utveckla kompetens internt, är ett perspektiv som inte lyfts fram i tidigare studier om 

molnbaserade affärssystem (Brender & Markov, 2013; Chandra & Rastogi, 2018; Peng & Gala, 

2014). Studien indikerar att stora organisationer har sätt att hantera dessa säkerhetsrisker, 

exempelvis genom att kryptera data som är kritisk för företaget. Vidare utvecklar de interna 

policy för att säkerställa att de arbetar med samma riktlinjer. Analysen visar att organisationer 

utvecklar beredskapsplaner med fördefinierade tillvägagångssätt på åtgärder som vidtas om 

någon incident inträffar. Analysen visar också på att stora organisationer skriver avtal och 

skapar ramverk med andra leverantörer i deras miljö för att säkerställa säkerheten i deras 

molnbaserade affärssystem. Vidare indikerar studien att stora organisationer arbetar med 

rollbaserad säkerhet i det molnbaserade affärssystemet för att hantera säkerhetsrisker. 

 

6.4 Samhälleliga konsekvenser 
Inom affärssystemsområdet har tidigare forskning främst fokuserat på säkerhetsriskerna som 

kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem ur små- och medelstora organisationers 

perspektiv (Gabriela & Ioana, 2012; Mahara, 2013; Seethamraju, 2015). Stora organisationers 

strävan efter skalbarhet och kostnadseffektivitet genom nyttjandet av molnbaserade 

affärssystem gör dock inte att säkerhetsriskerna reduceras eller blir mindre viktiga utan snarare 

motsatsen. När organisationens data i allt större omfattning lagras på molntjänstleverantörens 

servrar kan det få konsekvenser för samhället. Stora mängder personuppgifter och andra 
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känsliga data hanteras idag av allt färre och större molntjänstleverantörer, vilket centraliserar 

de totala säkerhetsriskerna och därmed riskhantering till dessa leverantörer (Chandra & 

Rastogi, 2018; Peng & Gala, 2014). Trots att stora molntjänstleverantörer har metoder för att 

hantera säkerhetsrisker blir konsekvenserna av ett eventuellt säkerhetsintrång större då stora 

mängder data hanteras av ett fåtal stora aktörer. Detta bidrar till att utvecklingen av 

molnbaserade affärssystem bland annat att öka kraven på riskhantering då känsliga data ska 

hanteras av ett fåtal stora molntjänstleverantörer (Arnesen, 2013). Att stora organisationer 

dessutom har svårt att begära det som står i standardavtalen kan få konsekvenser för samhället 

eftersom molntjänstleverantörerna har stort makt i förhållande till organisationerna. 
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7 Slutsats 
I detta avsnitt presenteras studiens slutsats som baseras på analysen och diskussionen. 

Slutsatsen syftar till att besvara studiens frågeställning och presenterar hur stora 

organisationer hanterar säkerhetsrisker. Studiens forskningsfråga besvaras och avsnittet 

avslutas med förslag för framtida forskning.  

 

Studiens frågeställning var: Hur hanteras säkerhetsrisker som kan uppstå i stora 

organisationer vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem?  

 

Studien har identifierat tre sätt att hantera säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av 

molnbaserade affärssystem.  

 

Det första tillvägagångsättet var att hantera säkerhetsrisker genom avtal mellan organisationen 

och molntjänstleverantören. I avtalet specificeras vilka åtgärder molntjänstleverantören 

tillhandahåller för att hantera säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserat 

affärssystem. Studien pekar på att stora organisationer förlitar sig på molntjänstleverantören 

och de skriftliga avtalen som skrivs i samband med implementeringen av det molnbaserade 

affärssystemet. Problematiken kring avtal är att stora organisationer har svårt att förändra 

standardavtalen hos molntjänstleverantören. Detta indikerar att stora organisationer har svårt 

att begära det som står i avtalen. Studien visar att det är möjligt att utföra uppföljning och 

övervakning av standardavtalen för att hantera säkerhetsrisker. Trots att avtalen tillåter detta 

sker detta inte i praktiken i stora organisationer. Att stora organisationer har svag 

förhandlingsposition mot molntjänstleverantören är ett perspektiv som inte lyfts tydligt i 

tidigare studier. 

 

Det andra sättet för att hantera säkerhetsrisker som identifierades var att medvetandegöra 

användare genom utbildning samt involvering i riskhanteringen. Studien indikerar att 

användarinvolvering vid riskhantering ökar medvetenheten hos användarna i organisationerna.  

  

Det tredje sättet som identifierades i studien för att hantera säkerhetsrisker var att utföra egen 

riskhantering genom interna processer. De interna processerna bestod av kryptering av data, 

penetrationstester, interna policys, ramverk tillsammans med leverantörer samt rollbaserad 

säkerhet.  

 

7.1 Förslag på framtida forskning 
Denna studie har fokuserat på hur säkerhetsrisker hanteras i stora organisationer vid nyttjandet 

av ett molnbaserat affärssystem. Eftersom studiens enbart inkluderat organisationer som redan 

infört molnbaserat affärssystem samt utfört riskhantering, kan därför framtida studier fokusera 

på stora organisationer som avstått från att införa molnbaserade affärssystem på grund av 

säkerhetsrisker. Eftersom denna studie har genomförts på stora organisationer utan hänsyn till 

någon specifik bransch, kan framtida forskning även utföras på organisationer som är 

verksamma i en specifik bransch. Ett exempel på ett område som hade varit intressant är hälso- 

och sjukvård vars tjänster blir lättillgängliga i samband med digitaliseringen. Det ställs höga 

krav från samhället, individer och intressenter på att skydda känsliga data från obehöriga.  
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Bilagor 
Bilaga 1, Intervjuguide. 
 

Allmänt 

Kan du berätta kortfattat om organisationen? 

Vilken befattning har du i organisationen? 

Vilken typ av affärssystem använde ni innan anskaffandet av det molnbaserade affärssystemet? 

Vilket affärssystem använder ni idag i organisationen? 

När anskaffade ni ert molnbaserade affärssystem och varför? 

Vilken leverantör använde ni tidigare? Har ni använt samma leverantör som ert tidigare 

affärssystem? 

 

Molnbaserade affärssystem  

Har ni reflekterat något över vilka leverantörer ni ska välja och varför? 

Har ni haft något samarbete eller relation med molntjänstleverantören? 

Finns det några fördelar/nackdelar med det molnbaserade affärssystemet?  

 

Säkerhetsrisker 

Vilka är de största fördelarna med moln? Vilka fördelar kan också vara riskskapande? 

Hade du någon kunskap om säkerhetsrisker kring molnbaserade affärssystem innan ni 

anskaffade affärssystemet? I vilka situationer anser du att säkerhetsriskerna är störst? 

När ni funderade på att välja ett molnbaserat affärssystem, hur värderade ni riskerna? 

Kan du berätta om en säkerhetsincident som hänt eller som du hört talas om? 

 

Riskhantering  

Gjorde ni någon form av riskidentifiering av säkerhetsrisker som kunde uppkomma i samband 

med anskaffandet av det molnbaserade affärssystemet? Om nej, varför? 

Om ja, gjorde ni någon typ av riskanalys av dessa säkerhetsrisker? 

Gjorde ni någon riskbedömning av säkerhetsriskerna och dess påverkan på er verksamhet? 

Vilka typer av riskbehandling har ni vidtagit för att förebygga de säkerhetsrisker som varit 

aktuella för just er verksamhet? 

Gjorde ni någon uppföljning av riskerna? Sker detta för det specifika tillfället eller sker det 

löpande? 

Har ni tagit hänsyn till den externa miljön vid riskhantering? Om ja, har ni utvärderat den 

externa miljön? 

Har ni haft kommunikation med interna och externa aktörer? Om ja, vilka var intressenternas 

mål? Beaktade ni deras åsikter när ni fastställde riskkriterier? 

Om någon säkerhetsincident faktiskt inträffar, hur hanterar ni det? Har ni några rutiner för att 

följa upp incidenten? 

Har ni utbildat personal om hur säkerhetsrisker kan förebyggas eller om något faktiskt inträffar? 

Är personalen involverad i riskhanteringen, om ja, hur? Är det viktigt att involvera anställda? 

 

Datasäkerhet och dataintegritet 

Finns det någon oro i verksamheten genom att ni lagrar organisationsdata i molnet och utanför 

er egen organisation? Hur hanterar ni detta i organisationen? 

Vem har åtkomst till er organisationsdata?  

Har ni funderat på externa organisationer som exempelvis tredjepartsleverantörer och andra 

användare av det molnbaserade affärssystemet påverkar er verksamhet? 

Vem har äganderätt till er organisationsdata? Vet ni vilka från leverantörssidan som har tillgång 

till er organisationsdata? Om nej, hur hanterar ni detta? 



 

Vet ni i vilket land er organisationsdata är lagrat? Om ja, vet ni vilka lagar som gäller i det land? 

Om nej, varför? 

 

Avtal med molntjänstleverantören 

Har ni gjort någon kravställning hos molntjänstleverantören, om ja vilka? 

Hur togs kraven emot hos molntjänstleverantören? 

Har de kraven ni kommit överens om skriftligt avtalats? Om ja, vad har ni avtalat? Om nej, 

varför? 

Har verksamheten ett planerat arbete för att övervaka om de ställda kraven följs? 

Om ni vidtagit åtgärder för att kunna hantera och förebygga säkerhetsrisker med ert 

affärssystem, har ni haft några komplikationer med ert sätt ni valt att hantera en säkerhetsrisk 

på? 
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