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I

Förord
Till att börja med vill vi tacka de som valt att delta i vår studie. Ert bidrag till vår
undersökning har varit av stor vikt. Utan er hade studien aldrig varit möjlig att
genomföra.
Vidare vill vi även rikta ett stort tack till våra handledare Lars-Olof Johansson och Ewa
Zimmerman. Den kunskap och engagemang ni bidragit med har varit till stor hjälp.
De andra lärare på Högskolan i Halmstad samt de opponenter som under vår process
gett feedback på vår undersökning ska också ha ett stort tack. Vi har dragit stor nytta av
era tankar och åsikter.
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Abstrakt
Att använda sig av molnbaserade tjänster innebär att kunden lämnar ut och låter sin
leverantör hantera kritisk data. Detta faktum gör att kundens medvetenhet och kunskap
kring avtalsvillkor, vid oförutsägbara händelser, blir betydelsefull. Det som såg ut att bli
en enkel och kostnadseffektiv lösning kan istället leda till stora bekymmer för den som
inte ser över avtalet i förväg. Syftet med denna studie är att kartlägga och identifiera vad
som kan påverka småföretags medvetenhet gällande molnavtal. I litteraturstudien
identifierades tre teman som anses vara viktiga att ta hänsyn till innan ett molnavtal
skrivs på. Genom en jämförelse mellan en checklista och avtalsvillkor samt intervjuer
har vi kommit fram till vad som påverkar småföretags medvetenhet gällande molnavtal.
Resultatet visar att medvetenheten är låg och att det finns olika åtgärder att tillta.
Nyckelord: Cloud Computing, avtal, förtroende, säkerhet, ansvar

Abstract
Usage of Cloud Computing services means that the customer makes the Cloud service
provider to handle critical data. This fact makes consciousness and knowledge about the
agreements at unpredictable happenings being significant. What may have looked like a
simple and cheap solution can turn into big troubles if not taking the agreement into
account in advance. The purpose with this study is to map and identify what may affect
small businesses consciousness regarding cloud agreements. The outcome of our
literature study was three identified themes which seems important to take into account
before signing an agreement. By a comparison between a checklist and two cloud
agreements as well as interviews we have identified what may affect small businesses
consciousness regarding cloud agreements. The result points out that the consciousness
is low and that there are some actions to be made.
Keywords: Cloud Computing, agreements, trust, security, responsibility
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1 Inledning
Att söka sig utanför företagets gränser för att tillföra kompetens eller funktioner som
företaget i dagsläget inte förfogar över har förekommit i flera år. Företag väljer att
placera funktioner, exempelvis kundtjänst, i länder där kostnaderna är betydligt lägre.
Detta tillvägagångssätt kallas outsourcing och har vissa likheter med Cloud Computing. I
båda fallen placeras företagsinformation, funktioner och verktyg utanför företagets
gränser. En stor skillnad är dock att outsourcing i de flesta fall erbjuds som en
kundspecifik tjänst medan Cloud Computing är en standardiserad tjänst som erbjuds till
flera olika kunder (Robinson et al. 2010)
Cloud Computing har varit ett hett begrepp i flera år. Idag väljer fler och fler företag att
flytta ut delar eller hela sitt IT-stöd i molnet. Meixner och Buettner (2012) skriver att
data och information som tidigare legat på företagets lokala servrar flyttas ut i det så
kallade molnet och hanteras av en eller flera leverantörer. Det bidrar ofta till lägre
kostnader då betalningsmodellen i molnet fungerar som den vid el och vatten, kunden
betalar per licens och användningstillfälle (Foster, Zhao, Raicu & Lu, 2008). Det krävs
alltså inga större hårdvaruinvesteringar. Så länge det finns internetuppkoppling spelar
geografisk belägenhet ingen som helst roll. Molnbaserade tjänster innebär dock inte
bara fördelar. I vissa fall innebär det att kunden inte längre har någon aning om var sina
data finns, hur den är lagrad och vilket skydd som finns mot fientliga attacker.
Även om leverantörerna säger sig vara säkra och pålitliga råder fortfarande en
tveksamhet kring att gå ut i molnet. Som kund i molnet ger den sin leverantör ett stort
ansvar och förtroende, vilket ofta kretsar kring säkerhet och bygger på att människor,
datorer, enheter och processer beter sig på ett förväntat sätt (Robinson et al. 2010).
Innan ett hus köps vill kunden säkerställa att det mår bra. En besiktningsman garanterar
att huset inte innehåller mögel eller fuktskador. När kunden köper en molntjänst vill den
säkerställa att ens data inte försvinner eller nås av fel personer. Ett förtroende grundar
sig ofta redan vid första kontakten med leverantör och mynnar sedan ut i ett avtal.
Vid köp av IT-tjänster finns det ofta skilda affärsbilder. Leverantörens bild är att den
säljer olika komponenter som till exempel anpassningar och driftstöd, medan kundens
bild är att den köper en ny integrerad IT-lösning som kommer att ge bättre
funktionalitet till ett lägre pris. Vidare förutsätter leverantören ofta att kunden har
vetskap om sina behov och den kompetens som krävs för att kunna värdera de ITlösningar som leverantören föreslår (Hullberg, 2003). Kunden utgår dock från att
leverantören tar fullt ansvar för att helheten kommer att fungera utifrån ens egna behov.
Med olika affärsbilder blir kommunikationen lidande och beställarens mål och
förväntningar svårare att infria.
Det är vanligt att leverantören presenterar så kallade standardvillkor som underlag för
det avtal som sedan skrivs på. De avtalsvillkor som leverantören föreslår är ofta
förmånliga för just leverantören. Ansvariga på kundens sida bör därför grundligt
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studera de erbjudna villkoren, något som ofta inte sker i dagens läge (Hellström,
2011). En studie gjord av Ponemon (2011) visar att 64 % av de 4000 tillfrågade
kunderna menar att det övergripande säkerhetsansvaret ligger hos leverantören. Golden
(2011) skriver att detta är en av branschens största missuppfattningar. Skillnaden som
existerar i användarnas tro och förhoppningar angående molntjänster och vad som
faktiskt ingår i avtalen är anmärkningsvärd (Ion, Sachdeva, Kumaraguru & Capcun,
2011). Kundernas förmåga att dirigera säkerhetsproblem till leverantörer tyder på en
oförståelse som är viktig att ta itu med, för att kunna skapa en säker molnmiljö. Att se
ansvarsfördelningen som antingen svart eller vitt hjälper inte diskussionen på något sätt
(Golden, 2011).
Fler företag ser fördelarna med att använda molntjänster, dock menar Hellström (2011)
att stora bekymmer kan uppstå om avtal inte i förväg ses över noggrant, det som kunde
vara en billig lösning kan bli det motsatta. Leverantörerna blir fler, tjänsterna blir mer
standardiserade, vilket leder till mer standardiserade avtal och därmed svårare
förhandlingsmöjligheter för kunder (Hellström, 2011). Vi har valt att kartlägga mikrooch småföretags medvetenhet gällande molnavtal. Med medvetenhet syftar vi i detta fall
på den insikt och uppfattning småföretag har om vad ett molnavtal innebär.
Anledningen till att vi valt att rikta undersökningen mot mikro- och småföretag är att
deras användning av molntjänster ökar alltmer (Subashini & Kavitha, 2011). Våra
kriterier för val av företag utgår från EU:s definition (2006) vilket innebär att antal
anställda är mellan 1-49 personer. Vi har inte tagit hänsyn till bestämmelser kring
omsättning eller balansomslutning. Vidare i uppsatsen kommer mikro- och småföretag
att benämnas som småföretag.
Studien har som avsikt att svara på frågan:
-

Vad bör småföretag beakta innan de skriver på ett molnavtal?

Syftet med studien är att utifrån ett säkerhetsperspektiv:
-

Kartlägga småföretags medvetenhet gällande molnavtal.
Identifiera vad som kan påverka småföretags medvetenhet gällande molnavtal.
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2 Litteraturöversikt
I litteraturöversikten kommer först affärssystem som molntjänst att presenteras. Vi
kommer att beskriva hur affärssystem som molntjänst kan skilja sig från ett traditionellt
affärssystem. Vidare presenteras datasäkerhet i molnet där tre olika delar beskrivs.
Förtroende som är en viktig del i molnet kommer även att beskrivas. Slutligen kommer vi
att presentera molnavtal.

2.1Affärssystem som molntjänst
Magnusson och Olsson (2008) definierar affärssystem som ett "Standardiserat
verksamhetsövergripande systemstöd" (Magnusson & Olsson, 2008, s.7). Även om
molntjänster i sig är standardiserade (Robinson et al., 2010) så är en skillnad mellan
traditionella affärssystem och affärssystem som molntjänst att kunden inte är bunden
till att köpa färdiga standardpaket. Kunden kan istället välja de moduler som matchar
ens behov. Ett affärssystem integrerar alla delar och funktioner inom ett företag, därmed
är det företagets avdelningar och funktioner som bestämmer vad ett affärssystem är
(Baltzan & Phillips, 2009). Ett affärssystem som molntjänst är alltså en flexibel tjänst på
så sätt att kunden själv kan välja vilka moduler som ska användas.

2.2 Datasäkerhet i molnet
När ett företag funderar på att börja använda molnbaserade tjänster tillkommer olika
risker att ta hänsyn till. Ett av de mest betydande problemen i molnsäkerhet är
skyddande av data. Nai-Wen, Xin och Song-Qing (2012) skriver att datasäkerhet är en
nyckelkomponent inom säkerhet i molnet och att den har en viktig roll för att säkerställa
populäriteten av molntjänster. Viktiga filer och dokument lämnas ut till en extern part,
ofta utan någon som helst information om hur och var den lagras och för den delen
skyddas. Datalagring, även det kopplat till datasäkerhet, får en avgörande roll i
egenskap av att företagets data inte finns fysiskt lagrade hos dem själva. Skulle problem
eller fel med data uppstå är det enligt Wang, Ren, Lou och Li (2010) ett måste att det
finns vetskap kring var i molnet problemet är beläget för att kunna åtgärda det. Något
som kopplar samman både datasäkerhet och datalagring är hotet utifrån, där intrång
kan ske hos kund, via koppling mellan kund och molntjänst men även direkt via
leverantör (Yilek, Rescorla, Shacham, Enright & Savage, 2008). Radut et al. (2012)
kopplar samman tre punkter med datasäkerhet, vilka är sekretess och integritet,
tillgänglighet och kontroll. Dessa punkter presenteras nedan.

2.2.1 Sekretess och integritet
En säkerhetsrisk som är förknippad med molnbaserade tjänster är informationen som
skickas över internet, ytterligare ses datalagringen och hur den sköts av leverantören
som en säkerhetsrisk. Detta är en återkommande andledning till att företag inte väljer
att använda molntjänster (Santos, Gummadi & Rodrigues, 2008). Risken för obehörig
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åtkomst ökar om infrastrukturen delas mellan flera företag i publika moln, enligt
Pearson (2009) blir därför omhändertagandet av personuppgifter och företagskänslig
data betydelsefullt. Vidare menar Pearson (2009) att skyddandet av personuppgifter har
en särskild betydelse då företaget ansvarar för data som inte ägs av dem själva. Regler
kring
hantering
av
personuppgifter
behandlas
i
Personuppgiftslagen
(Justitiedepartementet, 2010) vilken innehåller bestämmelser avsedda för att skydda
människors personliga integritet och bygger på regler som beslutats inom EU
(Europeiska Unionen). Personuppgiftslagen gäller när personuppgifter behandlas i
verksamheter vilka kan bedrivas av både enskilda individer och myndigheter. Med
andra ord gäller den alltså inte om personuppgifter behandlas av en privatperson.
Personuppgifter avses inkludera all information som kan anknytas till en fysisk levande
person. Behandling av personuppgifter innebär bland annat registrering, lagring,
sammanställning och bearbetning (Justitiedepartementet, 2010; Datainspektionen)

2.2.2 Tillgänglighet
Molnbaserade tjänster förutsätter att användaren har tillgång till internet. Om
uppkopplingen får ett avbrott i ena eller andra änden har kunden ingen möjlighet att nå
företagets information. På så sätt skulle delar av kundens verksamhet stanna upp. I
IDC:s undersökning år 2009 visar det sig att 83% av respondenterna upplever en risk
vad gäller prestanda och tillgänglighet (IDC, 2010). I takt med att företag väljer att
använda affärsystem som molntjänst, blir kraven på kvalitet och tillförlitlighet allt
viktigare aspekter att ta hänsyn till. Patel, Ranabahu och Sheth (2009) menar att det inte
är möjligt att tillfredsställa kundens förväntningar fullt ut, när det berör tjänstens
tillgänglighet. Någon gång kommer tjänsten ligga nere eller ha en ökad svarstid på grund
av serverarbete eller uppdateringar. I egenskap av detta slår Patel et al. (2009) fast att
ett SLA (Service-Level Agreement) bör upprättas. I ett SLA, som är en del av avtalet, ska
servicenivån mellan kund och leverantör regleras. Punkter som svarstid från server och
den tillgängligheten av tjänst ska ingå för att förhindra problematik och/eller tvister vid
missnöje hos kund.

2.2.3 Kontroll
Användare av tjänster via internet har idag en bild, som bland annat är formad av media
och “hacker-stereotyper”, av att internet är en osäker plats. Det faktum att data inte
lagras fysiskt inom företaget, gör att de själva inte har den kontroll som krävs för att
skapa en trygg känsla (Ion et al, 2011). Enligt Chow et al. (2009) är minskad kontroll ett
av de viktigare orosmomenten vad gäller molntjänster. Till följd av detta kan företag
välja att lagra mindre mängder känsliga data. I egenskap av att lagring av företagets
information hanteras av en extern leverantör innebär det att någon fysisk kontroll av
den egna informationen inte längre existerar.
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2.3 Förtroende inom molnbranschen
Förtroende som begrepp är både komplext och problematiskt. Inom forskningen finns
olika uppfattningar om hur begreppet kan tolkas och definieras. Uppenbart är också att
begreppet tolkas olika beroende på vilken kontext det sätts i (Kramer & Tyler, 1999;
Lewick & Bunker, 1996). En definition som speglar förtroende mellan kund och en
leverantör vid onlineförtroende är den som Agahaei (2011) tagit fram. “Ens vilja och
idéer om att lita på någons ärlighet, styrka och godhet” (egen övers., s. 4).
Det låga förtroende som finns för leverantörerna tillhör idag ett av molnmarknadens
största problem, där leverantörernas information till kunder har en betydande roll
(Radut, Popa & Codreanu, 2012; Meixner & Buettner, 2012). Att ge ut kritisk information
om verksamheten till molnleverantören är en handling många kunder ser som en risk.
Bristen på kontroll och osäkerhet om var företagets information befinner sig är en
vanlig orsak till att företag inte väljer att använda sig av molnbaserade tjänster. Khan
och Malluhi (2010) skriver att det inte räcker med att leverantören använder fraser som
“lita på mig” och “molnet är säkert”, utan kunden behöver mer information om hur
säkerheten fungerar för att skapa ett förtroende.
Inom området förtroende finns enligt Khan och Malluhi (2010) tre huvudpunkter som
kunder söker efter för att känna sig bekväma vid utlämning av information till en
molnleverantör. Punkterna är delegering av kontroll, trovärdighet och stabilitet.
Leverantörers koppling till trovärdighet beskrivs med hjälp av prestige, professionalism
och leverantörens historia medan stabilitet kopplas till leverantörens närvaro,
marknadsandelar och även status. Dessa huvudpunkter kopplas samman i förtroende,
sambandet mellan dessa är transitivt, punkterna är i beroende av varandra. Pearson och
Benameuer (2010) diskuterar förtroende i molnet uppbyggt av två komponenter,
företagets rykte och säkerheten som leverantören erbjuder. De kommer bland annat
fram till att utan förtroende kommer användarna vara motvilliga att använda
molntjänster.

2.4 Molnavtal
När ett avtal arbetas fram så är det viktigt att fundera kring olika scenarier som kan
komma att inträffa. Ett avtal bör vara tydligt och gärna ha en skriftlig form. Vid en
eventuell tvist om avtalsinnehåll blir kostnaderna troligtvis lägre om det finns ett tydligt
avtal att utgå ifrån (Nelson-Bülow, 2007).
Inom IT-branschen finns det, precis som i många andra branscher, framtagna
standardavtal. Standardavtal har flera fördelar och bildar en branschpraxis som gör att
själva avtalsskrivningen blir enklare då det redan finns ett färdigt material att utgå från
(Nelson-Bülow, 2007). Standardavtal är vanligt förekommande inom molnmarknaden,
en av anledningarna till detta är att tjänsterna är standardiserade. På grund av att
molntjänster är standardiserade behövs mer granskning kring hur dess avtalsklausuler
är utformade. Ion et al. (2011) skriver att användaravtal inom molnbranschen ofta är
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långa innehåller mindre typsnitt, vilket kan påverka kunders vilja till att läsa dem.
Parterna kring ett molnavtal bör noggrant studera dess rättigheter och skyldigheter
(Marston, Li, Bandyopadhyay, Zhang & Ghalsasi, 2011). Nelson-Bülow (2007) påpekar
att det är viktigt att ha tydliga mål. “Att komma förberedd till förhandlingsbordet är A
och O” (Nelson-Bülow, 2007, s.59). Frågor att ställa sig själv innan en förhandling kan
vara: Vad är viktigt för oss? Vad vill vi uppnå? Är vissa punkter viktigare än andra? Vad
får vi inte avtala bort?

2.5 Sammanfattning av litteraturöversikt
I litteraturöversikten har vi valt att börja med att ge en översiktlig bild om vad
affärssystem är för något och hur denna typ av tjänst kan skilja sig mellan att ha den inhouse eller som molntjänst. Under temat datasäkerhet i molnet har vi beskrivit tre delar
vilka Radut et al. (2012) menar kopplas samman under begreppet. Dessa tre delar är
sekretess och integritet, tillgänglighet och kontroll. Personuppgifter har enligt Pearson
(2009) en särskild betydelse inom sekretess och integritet då den informationen ägs av
privatpersoner. Den andra delen inom datasäkerhet är tillgänglighet. Inom tillgänglighet
konstaterar Patel et al. (2009) att ett SLA bör upprättas med syftet att reglera
bestämmelser kring tjänstens servicenivå. Kontroll är den tredje och sista delen inom
datasäkerhet. Med tanke på att kundens data hanteras och lagras av molnleverantören
skriver Ion et al. (2011) att en trygg känsla från kundens sida inte längre går att uppfylla.
Minskad känsla av kontroll är enligt Chow et al. (2009) ett viktigt orosmoment inom
molnbranschen.
I litteraturöversikten presenteras även förtroende mellan kund och leverantör inom
molnbranschen. Förtroende för molnleverantörerna diskuteras som ett av marknadens
största problem där leverantörernas information till kunderna är viktig (se exempelvis
Radut et al. 2012). Vidare diskuteras komponenter som föreslås kopplas samman med
förtroende. Ett icke existerande förtroende beskrivs enligt Pearson och Benameuer
(2012) ha en effekt av att användare inte kommer vilja använda molntjänster.
Den sista delen i litteraturöversikten beskrivs bland annat att standardavtal är vanligt
förekommande på molnmarknaden. En orsak till detta är enligt Marston et al. (2011) att
molntjänster ofta är standardiserade, vilket också leder till standardiserade avtal. Med
anledning av detta bör kunden noggrant se över dess rättigheter och skyldigheter innan
avtalet skrivs på. Nelson-Bülow (2007) stärker detta genom att påpeka vikten av
noggranna förberedelser.
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Litteraturstudien har resulterat i att vi tagit med följande teman in i vår empiriska
datainsamling:

Tabell 1: Resultat av litteraturstudie

Teman
Datasäkerhet

Referenser
Chow et al. (2009)
Lou och Li (2010)
Ion et al. (2011)
Nai-Wen et al. (2012)
Patel et al. (2009)
Pearson (2009)
Radut et al. (2012)
Santos et al. (2008)
Yilek et al. (2008)

Förtroende

Khan och Malluhi (2010)
Meixner och Buettner (2012)
Pearson och Benameuer (2010)
Radut et al. (2012)

Förhandling om avtalsvillkor

Marston et al. (2011)
Nelson-Bülow (2007)
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3 Metod
3.1 Val av ansats
För att få svar på studiens frågeställning ”Vad bör småföretag beakta innan de skriver på
ett molnavtal?” ansåg vi det lämpligt att ta del av berättelser utifrån erfarenheter, åsikter
och attityder. Denscombe (2009) skriver att en kvalitativ ansats är användbar när
undersökningen syftar till att få fram berättelser och underliggande faktorer till ett
problem. Med grund i detta valde vi således att genomföra en kvalitativ studie.
Ett annan möjlig ansats är att göra en kvantitativ studie. Denscombe (2009) skriver att
en kvantitativ studie snarare handlar om att känna på ytan och få reda på vad
majoriteten tycker. Att genomföra en kvantitativ studie skulle på så sätt inte ge studien
det djup vi eftersträvade. Utifrån den litteraturstudie som genomfördes framstod, av oss,
en uppfattning som innebär att avtal inom Cloud Computing är ett relativt outforskat
område. Att då använda sig av en kvantitativ studie rekommenderas inte av Bryman
(2008). Han pekar istället på att en kvalitativ studie i detta fall kan ge ett mer explorativt
synsätt vilket passade oss bra.

3.2 Tillvägagångssätt
3.2.1 Litteraturstudie
Innan den empiriska undersökningen påbörjades tog vi i enlighet med Backman (2008)
del av tidigare dokumentation inom det valda ämnet. Detta gjorde vi genom att använda
de vetenskapliga bibliotek som fanns tillgängliga. De vetenskapliga bibliotek vi använt är
Google Scholar, IEEE, MISQ, ACM, Stadsbiblioteket i Halmstad och Skolbiblioteket på
Högskolan i Halmstad. Nyligen publicerade populärvetenskapliga artiklar (2011 och
framåt) från tidningar som till exempel Computer Sweden och Cloud Magazine tyder på
att det givna problemområdet är aktuellt. Genom vår litteraturstudie fick vi en bredare
förståelse för området vilket resulterade i tre olika teman vi tog med oss in i den
empiriska datainsamlingen. Exempel på sökord vi använt är Cloud Computing, Cloud
Computing Security, ERP Cloud, Data Security, Agreements, Trust och IT-outsourcing.
Notera att sökorden använts på både engelska och svenska.

3.2.2 Jämförelse mellan checklista och avtalsvillkor
Som en del av vår empiriska undersökning utgick vi från den checklista (Kapitel 4.1) för
köp av molntjänster som togs fram av Cloud Sweden (2011). Checklistan togs fram i
samarbete med advokat Lars Perhard och jurister från bland annat Vinge, Mannheimer
Swartling, Baker & McKenzie och representanter från Dataföreningen, Stockholms
universitet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Listan innehåller 13
olika punkter som de menar att kunder bör se över innan de köper molntjänster. På
grund av checklistans omfång och dess utformning har vi valt att presentera Hellströms
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(2011) sammanfattning vilken är mer lättöverskådlig och ger en rättvis bild av
originalet. Viktigt att poängtera är att vi inte upptäckt något som tyder på att listan
riktar sig mot någon specifik typ av företag.
Eftersom att vi inte funnit någon information om att checklistan testats samt det faktum
att den är två år gammal, ansåg vi det lämpligt att stämma av den mot hur dagens
avtalsvillkor kan se ut. Detta gjordes genom att läsa igenom Fortnox (2013) samt
Mamuts (2013) avtalsvillkor och läsa igenom de punkter som i checklistan är kopplat
mot avtal. Valet av avtalstexter gjordes genom att vi googlade ”affärssystem i molnet”
och klickade oss vidare på två av de länkar som låg högt i träfflistan.
Syftet med denna delundersökning är att stämma av det Cloud Sweden eftersträvar med
hur molnavtal faktiskt kan ser ut. Resultatet av undersökningen (Kapitel 4.2) gav en
förståelse för vad i avtalstexterna som, för kunden, är mer viktigt att lägga fokus på.
Denna förståelse användes när vi utformade intervjuguiden (Bilaga A).

3.2.3 Intervjuer
En intervju har i avsikt att förmedla kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter,
attityder och värderingar (Jacobsen, 1993). Att få en uppfattning kring molnkunders
upplevelser, erfarenheter, och kunskap var precis det vi ville åstadkomma. Resultatet av
litteraturstudien har tillsammans med jämförelsen mellan checklista och avtalsvillkor
varit utgångspunkten för den intervjuguide vi använt. På så vis hade vi klara
utgångspunkter att utgå ifrån vilket enligt Jacobsen (1993) ger forskaren en stabil grund
att stå på och förhindrar respondenten att beröra ämnen utanför det givna
problemområdet.
För att upprätthålla en öppen intervju, där respondenterna ges möjlighet att tala fritt
kring respektive ämne, är ordningsföljden inte betydande (Jacobsen, 1993). För att
kunna vara flexibla och koordinera frågor beroende på var respondenten leder samtalet
valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer
tillåter respondenten att utveckla sina tankar och tala mer utförligt om de olika teman
som tas upp av intervjuaren (Denscombe, 2009). Jacobsen (1993) skriver att det, vid
detta tillvägagångssätt, är upp till intervjuaren att utforma de konkreta frågorna.
Därmed blir svaren, till skillnad från exempelvis en strukturerad intervju, öppna och
betoningen ligger alltså på att respondenten får möjlighet att utveckla sina tankar och
synpunkter.

3.2.4 Urval
Vi har valt att studera mikro- och småföretag som är kunder till affärssystem i molnet.
Anledningen till detta har nämnts tidigare och beror på att det finns en ökad användning
av molntjänster hos mikro- och småföretag (Subashini & Kavitha, 2011).
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Eftersom att det är vanligt att leverantörer presenterar olika kundreferenser på
respektive hemsidor valde vi att söka efter företag där. Vi fann snabbt ett flertal
kundreferenser på olika molnleverantörers hemsidor och började därefter ta kontakt
med dessa. Till en början kontaktade vi företag via mail, men insåg att detta inte var
någon idé då vi fick ett svar av de första tio företagen vi kontaktade. Därefter valde vi att
kontakta företag via telefon och fick tag i fyra olika personer som meddelade att de
gärna ställde upp.
De personer vi intervjuat är personer som haft en viktig roll vid beslutet att börja
använda affärssystem som molntjänst. Med viktig roll menar vi personer som varit
direkt ansvariga eller delaktiga vid köpet av företagets affärsystem i molnet. Denscombe
(2009) skriver att ett subjektivt urval är lämpligt när forskaren anser att vissa personer
ger mer värdefulla data än andra. Att prata med personer som har erfarenhet av att vara
i en central roll vid köp av affärssystem i molnet såg vi som vara lämpligt då vi
förmodade att dessa personer kunde ge oss det djup i informationen vi ville åt. En fördel
med subjektivt urval är att forskaren tillåts komma i kontakt med människor som kan
antas vara avgörande för forskningen (Denscombe, 2009). Detta tillvägagångsätt kan
enligt Denscombe (2009) vara mer informativt än konventionella sannolikhetsurval.
Nedan följer en tabell med syftet att ge en översiktlig bild av våra respondenter.

Tabell 2: Översikt av respondenter

Namn

Roll

Adam

Ekonomiansvarig

Beatrice

Ekonomikonsult

Casper

VD

Denise

Vice VD

Verksamhet

Antal anställda i Modul/-er
som
verksamheten
används primärt
Profileringskläder 4 st
Bokföring,
fakturering och
tidsredovisning
Redovisningskon- 16 st
Bokföring
sulter
Managementkon- 2 st
Bokföring,
sulter
fakturering och
tidsredovisning
IT-konsulter
2 st
Bokföring,
fakturering och
tidsredovisning

3.3 Etiska utgångspunkter
Vid vår empiriska datainsamling använde vi oss av de forskningsetiska principer som
tagits fram av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 91-7307-008-4). Till att börja med vill
vi påpeka att samtliga respondenter som varit med i vår studie har valt att delta frivilligt.
I enlighet med informationskravet har vi vid varje tillfälle informerat om vilket syfte vår
studie har samt vad intervjumaterialet kommer att användas till. Genom att tilldela
respondenterna fiktiva namn och låta uppgifter som kan identifiera respondenterna
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vara hemliga har vi även tagit hänsyn till konfidentialitets- och nyttjandekravet, vilka
sätter krav för hur personuppgifter förvaras samt hur insamlade uppgifter får användas.

3.4 Dataanalys
För att underlätta analysen av det insamlade empiriska materialet valde vi att spela in
våra intervjuer. Att vi hade våra intervjuer inspelade underlättade vår transkription då
vi kunde dokumentera allt som sagts. En nackdel med bandinspelningar är att de inte
fångar in icke-verbal kommunikation såsom till exempel kroppsspråk. Eftersom att två
av våra intervjuer utfördes via telefon hade vi, vid dessa tillfällen, ingen möjlighet till att
ta del av respondenternas kroppspråk, enligt Sturges och Hanrahan (2004) behöver
dock inte det bidra till någon påverkan.
I enlighet med Bryman & Burgess (1994) syftade vår dataanalys till att finns samband
och mönster i vår insamlade empiri. Vår dataanalys påbörjades med att förbereda den
data vi fått in genom våra intervjuer. Detta gjordes genom att transkribera intervjuerna i
Microsoft Word. Att sammanställa intervjumaterial i samma programvara och format är
något som Denscombe (2009) skriver är viktigt. Att ha intervjumaterial ordnat i samma
format underlättar senare sökningar samt granskning av materialet. Genom
transkribering av bandinspelade intervjuer får forskaren en effektiv tillgång av data för
analys, dessutom är det mycket enklare att analysera text än ursprunglig ljudupptagning
(Denscombe, 2009).
Efter transkriberingen påbörjade vi själva tolkningsprocessen. Vi klippte ut olika citat
som sedan lades samman under de teman som framkom ur litteraturstudien och
jämförelsen mellan checklista och avtalsvillkor. De citat som vi inte kunde koppla
samman med våra givna teman bildade nya. Vi sammanställde sedan våra teman i en
tematisk matris (Bilaga B) vilken kan liknas vid den som används inom Framework
approach. Så länge arbetet är systematiskt är det upp till forskaren att välja hur koderna
ska presenteras (Denscombe, 2009). Tillvägagångssättet i Framework approach innebär
att forskaren sorterar och tematiserar sitt empirimaterial efter nyckelämnen och teman.
Dessa förs sedan in i en matris som visar vad respektive respondent sagt kring varje
kategori (Bryman & Burgess, 1994). Efter att ha sammanställt vårt material i en matris
(Bilaga B) kunde vi urskilja olika mönster samt kopplingar mellan våra teman.

3.5 Metodkritik
Vår intervjuguide (Bilaga A) förutsatte att respondenterna, till viss del, hade kunskap
och medvetenhet kring deras avtalsvillkor. Beroende på varje enskild respondents svar
blev intervjuguiden mer eller mindre användbart. Även om vi fick ut användbart
material från varje intervju så hade förmodligen en expertintervju, med exempelvis en
molntjänstleverantör, kunnat bidra till att vi haft en mer genomtänkt intervjuguide att
utgå ifrån. Med tanke på att studiens förhållningssätt har varit utifrån ett
kundperspektiv såg vi dock inte att en expertintervju med till exempel en leverantör
skulle gynna vår undersökning. Istället valde vi att studera avtalsvillkor för att jämföra
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dessa mot den checklista för köp av molntjänster som framtagits av experter inom
området.
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4 Resultat och analys
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet av vår empiriska undersökning. Först
kommer checklistan för köp av molntjänster att presenteras och vidare visas en jämförelse
av den listan och två molnavtal. Därefter presenteras resultatet från våra intervjuer.

4.1 Checklista för köp av molntjänster
Nedan presenteras Hellströms (2011) sammanfattning av checklistan för köp av molntjänster.
1 Säkerhet: Gör en analys av hur kritisk informationen som ska läggas i molnet är och
anpassa säkerhetsnivån efter det. Utvärdera leverantören (regelbunden säkerhetskopiering, virusskydd, återläsbarhetskontroll, spamfilter).
2 Personuppgifter: De kunder som hanterar personuppgifter i molnet måste ta
ställning till var och av vem de behandlas – särskilt om de överförs utanför EU.
3 Sekretess: Kunden äger sin information utan inskränkning och den ska hållas åtskild
från andra kunders data.
4 Servicenivåer: Tänk över hur hög tillgänglighet till tjänsten som krävs och vilka
påföljder (viten, prisreduktion) som ska tillämpas om nivåerna inte nås.
5 Ansvar: Skriv in i avtalet vad som händer vid avtalsbrott och särskilt vid förlust och
förvanskning av data, haverier och stopp i produktionen (prisreduktion, skadestånd).
6 Avveckling, migrering, exit: Den som vill avsluta ett avtal måste få tillbaka
informationen snabbt och i ett läsbart skick. Leverantören ska även åta sig att hjälpa till
vid en flytt av informationen.
7 Licensiering och immateriella rättigheter: Se bland annat till att leverantören
garanterar att den har de rättigheter som krävs för att kunden ska kunna använda
tjänsten utan att göra någon form av immaterialrättsligt intrång.
8 Avstängning: Leverantören får inte godtyckligt stänga tjänsten. Avtalet måste i detalj
ange under vilka förutsättningar det får ske.
9 Flexibilitet: Tjänsten ska vara skalbar, men kolla även hur flexibel den är i övrigt och
om det exempelvis går att köpa tilläggstjänster.
10 Avrop: När strukturen väl är på plats kan det gå enkelt att köpa till funktioner. Var
medveten om risken för att anställda okontrollerat handlar i molnet.
11 Tvistelösning: Bestäm vilket lands lag som ska tillämpas. Om en tvist trots allt
uppstår kan en skiljeklausul vara lämplig. Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut tillhandahåller modellklausuler för förfarandet.
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4.2 Jämförelse mellan checklista och avtalsvillkor
Nedan presenteras vår jämförelse av checklistan, kapitel 4.2, och avtalsvillkor från
Fortnox (2013) och Mamut (2013).
En av punkterna i checklistan syftar till att kunden, vid avslutning av tjänst, kan
garantera att den snabbt och enkelt får tillbaka sina data i ett läsbart format. Vidare ska
även leverantören hjälpa till med det (Hellström, 2011). En punkt i Fortnox avtalsvillkor
lyder enligt följande: “Användaren ansvarar för att Användaren i samband med
uppsägning tar ut all Användarens Data som Användaren kan komma att behöva för
framtida bruk” (Fortnox, 2013).
Vad gäller ansvar kring säkerhet i molntjänster har vi tidigare påvisat att det råder en
missuppfattning kring vad kunden tror och det som gäller. I Mamuts avtalsvillkor är det
skrivet att de inte har någon skadeståndsskyldighet för skador eller förlust av data. De
garanterar inte heller att en tredjepart inte kan komma att ändra eller behålla kundens
data.
Checklistan antyder att kunden bör säkerställa att leverantören inte hanterar
personuppgifter utanför EU/EES. I Fortnox avtalsvillkor skriver de att de har rätt att
utföra behandling av personuppgifter utanför EU och EES-området.
Kunden bör enligt checklistan se över huruvida leverantören genomför regelbunden
säkerhetskopiering eller inte. I Mamuts användaravtal framgår det att kunden själv är
ansvarig för säkerhetskopiering av de data som lagras hos Mamut. Vidare tar de inget
ansvar för dataförlust som kunde förhindrats om säkerhetskopiering hade genomförts.
Samtidigt som flera punkter i molnleverantörernas avtalsvillkor inte alls stämmer
överens med vad checklistan för köp av molntjänster strävar efter så finns det också
punkter som stämmer med det checklistan tar upp. En av dessa punkter handlar om
servicenivå. I de avtalsvillkor vi läst står det klart och tydligt att leverantören tar på sig
att betala tillbaka pengar om tjänsten ligger nere under en viss tid.

Resultat av jämförelse mellan checklista och avtalsvillkor
Genom den här delundersökningen kunde vi i de avtalsvillkor vi läst urskilja punkter
som stämmer mer eller mindre överens med checklistans riktlinjer. Resultatet visar på
att kunder, vid uppsägning hos Fortnox, själva ansvarar för att ta tillbaka sina data.
Vidare erhåller sig Fortnox rätten att hantera personuppgifter utan för EU/EES vilket
inte matchar mot checklistan. Vi kan även konstatera att Mamut inte ansvarar för skada
eller förlust av data samt att kunden själv ansvarar för säkerhetskopiering vid
användning av Mamuts molntjänster. Resultatet indikerar på att det finns punkter i
avtalstexter där molnleverantörer avsäger sig ansvar vilket ställer högre krav på att
kunder noggrant går igenom avtalen innan de skrivs på. Jämförelsen mellan checklista
och avtalsvillkor var en del i utformingen av intervjuguiden (Bilaga A).
Sida | 21

4.3 Intervjuer
Citaten vi använt oss av är hämtade från intervjuerna och respondenterna presenteras
med fiktiva namn, de behöver inte stämma överens med deras kön. Eftersom att detta är
en studie som handlar om småföretags medvetenhet gällande molnavtal har vi valt att, i
vissa citat, byta ut leverantörsnamn mot ”vår leverantör” eller ”vårt affärssystem”. Detta
beror på att vi vill att kunden ska vara i fokus snarare än specifika leverantörer.
För att ge en meningsuppbyggnad som underlättar för läsaren har vi i vissa fall lagt till
skiljetecken. Ibland har vi varit tvungna att rekonstruera olika ord så att de blir
begripliga i skriftlig form. För att förenkla ordföljden är detta något forskaren ofta
tvingas göra (Denscombe, 2009).
Vår litteraturöversikt resulterade i tre olika teman vilka är datasäkerhet, förtroende och
förhandling om avtalsvillkor. Ansvar är ett tema som framkom ur vår jämförelse mellan
checklista och avtalsvillkor. Eftersom att temana relaterar till varandra och ibland går
ihop kan det förekomma överlappning.

4.3.1 Datasäkerhet
Säkerhet var ett tema som framkom ur vår litteraturstudie. Det var också
återkommande svar på frågan om vad respondenterna ansåg vara viktigt att tänka på
innan ett avtal skrivs på. Adam och Beatrice ger oss nedan exempel på det.
”Säkerhet går först.” (Adam)
“Det är viktigt för oss att det är säkert. Just för att vi måste ge en trygghet till vår kund.”
(Beatrice)
Trots att samtliga respondenter säger att säkerheten är bland de absolut viktigaste
punkterna att ta ställning till innan ett avtal med molnleverantören undertecknas verkar
noggranna säkerhetsanalyser inte vara något som genomförs innan tjänsten köps. I vissa
fall fanns tendenser till säkerhetsanalyser, dock inte i det omfång som kanske kan
önskas. Casper beskriver sitt företags säkerhetsanalys enligt följande:
”Ja, vi tittade igenom säkerheten, nu kommer jag inte ihåg exakt detaljerna runt omkring
om jag ska vara ärlig. Men vi tittade ju på, det är ju vi som äger data, och alla de bitarna
men ärligt talat var det inget jättefokus på de bitarna mer än att det skulle vara säker
inloggning och ingen utomstående skulle ha access till våran data.“ (Casper)
Beatrice pekar på att hon måste lita på sin leverantör. Eftersom att bolaget är stort finns
det ingen risk att saker kan gå fel. Förtroende till sin leverantör verkar vara en
anledning till att hon inte har gjort någon säkerhetsanalys innan hon valde leverantör.
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“Det är ju sekretessbelagda uppgifter och man får helt enkelt förlita sig till att
informationen är lika säker som om du skulle ha den hos dig. Jag tror inte att det finns
någon risk att det kan bli fel, vår leverantör är ju ett stort bolag” (Beatrice)
Adam som tidigare sagt att säkerheten går först visar inga tendenser på att hänsyn till
leverantörens datalagring tagits. På frågan om säkerheten kring lagringen av data var
något han såg över innan valet av leverantör gjordes svarade han:
“Ärligt talat, om det slog mig när jag köpte affärssystemet? Nej!” (Adam)
Trots att Adam ser säkerhet som den viktigaste punkten att se över vid anskaffning av
molntjänster har han alltså inte sett över det innan hon köpte affärssystemet, vilket kan
tyckas vara ologiskt. Intressant bland samtliga respondenter är att de ser säkerhet som
viktigt men att det inte legat i fokus när tjänsten köpts.
Även flera av våra respondenter säger att de har stort förtroende för leverantörens
säkerhetsarbete råder trots allt en viss oro kring vissa moment. Adam, som använder en
modul vilken tillåter honom att ladda upp olika dokument, säger att han är försiktig med
vad han lägger upp. En del saker kan vara känsliga och eftersom att inte vetskap om
varken var eller hur data lagras finns, sparas vissa dokument endast internt på egen
dator. Adam menar att varsamhet är nödvändigt när dokumentet laddas upp, vilket i sin
tur kan leda till att tjänsten inte används fullt ut.
“Nu har jag en sådan modul som heter arkivplats, där jag scannar in dokument, t.ex.
fakturor och andra saker. Man kan scanna in precis vad som helst och det kan vara
känsliga grejer också ju. Och det vet man ju inte var det kan hamna. Så man får ju vara lite
försiktig när man scannar in saker.“ (Adam)
Denise påpekar risken att obehöriga kommer åt viktiga uppgifter som lagras i molnet.
Viktiga data som kunduppgifter och avtal ser Denise som kritiska och obehörig tillgång
till denna typ av data är något som enligt henne absolut inte får förekomma.
”Man kan ju säga som så att om en konkurrent skulle komma åt vår inloggning eller data
så är det klart att de ser alla våra avtal och alla våra kunduppgifter. Det bästa är ju så
klart att de inte har tillgång till våra kunduppgifter och ser vad vi har för avtal med våra
kunder. Det vill vi ju naturligtvis absolut inte ska hända.” (Denise)
Säkerhet kring datalagring verkar inte vara något som våra respondenter sett över. Vad
som istället låg i fokus var istället tillgänglighet. De hänvisar här till en geografisk aspekt
och påpekar möjligheten att arbeta i affärssystemet var de än befinner sig.
“Det som är bra med vårt affärssystem är att det är internetbaserat. När man är ute som
konsult och jobbar, vilket jag gör, jag har många andra företag också. Så kan man
egentligen bara komma dit egentligen, så har man allt man behöver.” (Beatrice)
”Tillgängligheten är det bästa... till exempel så scannar jag in fakturor här, och sen kan jag
sitta i Frankrike och jobba om jag vill, eller hemma. Skitsmidigt” (Adam)
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Vidare berättar Denise att tillgängligheten av systemet, det vill säga hur hög den är, inte
är avgörande för deras verksamhet.
”… så att om de skulle få en allvarlig krasch och ligga nere en vecka så skulle inte vi stå och
falla med det.” (Denise)
Anledningen till detta menar hon är att huruvida systemets brist på tillgänglighet inte
skulle påverka verksamheten mer än att det skulle innebära några extra timmar till
faktureringsarbete, vilket enligt Denise går att leva med. I detta fall blir självklart
påverkan av tjänstens brist på tillgänglighet olika, beroende på hur bundna
verksamheten är till affärssystemet.
Beatrice berättar om att pris och enkelhet är vad blivande molnkunder förmodligen
jämför. Att se över andra saker som till exempel leverantörens arbete med säkerhet
verkar alltså inte var något som, enligt Beatrice, andra småföretag bryr sig om.
“När småföretag går in o köper affärsystem i molnet så kan jag tänka mig att de tittar på
tre saker: pris, enkelhet och tillgänglighet. Vad som ligger bakom det, det tittar man nog
inte på speciellt noga.“ (Beatrice)
Trots att respondenterna anser att säkerhet är det viktigaste att tänka på så är det inget
de gått igenom innan avtalet skrivits på. Fokus verkar istället ha legat på de möjligheter
molntjänster innebär, där tillgänglighet är en av dem.

4.3.2 Förtroende
Tydligt i våra intervjuer var att flera svar gick att koppla mot respondenternas
förtroende för sin leverantör. Under detta tema är hänvisningar till leverantörens
stabilitet och affärsmässiga situation vanligt förekommande. Två av våra respondenter
har även haft en tidigare relation med sin leverantör vilket påverkat deras förtroende
för leverantören. I och med att de känner förtroende till sin leverantör så uppkommer
också en trygghet vad gäller saker som till exempel datasäkerhet.
Vi frågade Beatrice om hon gjorde någon form av säkerhetsanalys innan valet av
molnleverantör gjordes. På frågan svarar hon:
”De som har startat vårt nuvarande affärssystem har vi haft arbete med tidigare i andra
program, så vi känner att vi hade förtroende för det.” (Beatrice)
Då Beatrice haft en tidigare affärsmässig relation med personer hos den nuvarande
molnleverantören var hon aldrig orolig för att inte kunna lita på dem. Hennes förtroende
för sin leverantör bygger antagligen på att den tidigare relationen fungerat bra.
Även Adam hänvisar till en tidigare relation med sin nuvarande molnleverantör.
Grundaren till det affärssystem Adam använder just nu är, precis som i Beatrice fall, en
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före detta anställd till den affärssystemsleverantör som Adam använde tjänster från
innan. Med anledning av fanns ett förtroende redan från början.
“... det är samma person som har utvecklat vårt förra affärssystem också tror jag. Så gjorde
han detta, lite bättre och lite mindre.” (Adam)
Vidare påpekar Adam också att leverantören har en stadig tillväxt vilket kan tyda på att
han menar att leverantören är tillförlitlig och gör ett bra jobb.
“Det är stabilt, de får fler och fler kunder hela tiden.” (Adam)
Denise påpekade att leverantörens affärsmässiga situation var en viktig del vid val av
tjänst. En av anledningen till detta var att se hur stor risken var att deras leverantör går i
konkurs. I och med detta gjordes en analys av företagets nuläge ekonomiskt för att få en
bild av hur ekonomiskt välmående leverantören är.
“Vi tittade på deras senaste årsredovisning för att se om de är ett stabilt företag och
kommer finnas kvar på marknaden de närmaste 10 åren, typ. Det såg bra ut så vi valde att
gå vidare” (Denise)
Även Beatrice är inne på samma spår, leverantören går bra affärsmässigt och därmed är
det en leverantör som går att lita på.
“Jag tror inte att det finns någon risk att det kan bli fel, utifrån att vår leverantör är ju ett
stort bolag.” (Beatrice)
Casper berättar bland annat att leverantörens kundreferenser spelar en roll vid val av
leverantör. Hans resonemang indikerar på att leverantörens historia, alltså hur länge de
funnits på marknaden, och kundreferenser är viktigt för att skapa trovärdighet.
“... leverantörer lever ju på sina kunder och det finns ju både seriösa och mindre seriösa och
därför är det viktigt att som kund använda sig av leverantörer som har bra referenser att
komma med och har funnits på marknaden en längre period och har en stor trovärdighet.“
(Casper)
Tydligt under våra intervjuer var att leverantörens affärsmässiga situation, historik och
kundreferenser haft en viktig roll vid valet av leverantör. Att leverantörer är
framgångsrika inom dessa delar verkar skapa en trygghetskänsla för våra respondenter.
Trygghetskänslan våra respondenter upplever bygger alltså på ett förtroende som i
dessa fall inte har någon grund i säkerhetsfrågor som i temat säkerhet uppmärksammats
som viktigt.

4.3.3 Förhandling om avtalsvillkor
En viktig fråga att söka svar på i vår empiriska datainsamling var hur våra respondenter
såg på möjligheten till förhandling. Därför har vi frågat våra respondenter om det
genomfördes någon förhandling om avtalen och hur den i sådana gick till. Svaret på
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frågan var dock i samtliga fall ett nej. Adam berättar att han inte fann något utrymme för
förhandling.
“Alltså det såg ut som ett standardavtal, där var inget rum för förhandling över huvud
taget. Det är dem priserna där, så och så. Väldigt smidigt och enkelt.” (Adam)
Denise har inte sett över vad som ingår i avtalet vilket kan kännas ologiskt då hon
tidigare i sin intervju uttryckt en viss oro för att utomstående ska komma åt deras data.
Hon har även uttryckt en oro för det faktum att all deras data ligger i någon annans
händer.
“Alltså licensavtalet har vi inte tittat på alls. Så att jag har väldigt dålig koll på dels vilket
ansvar de tar och vad de garanterar eller så.” (Denise)
Vi frågade Beatrice om hon kände att det var något hon ville ändra i avtalsvillkoren som
erbjudits. Hennes svar var:
“Det var schysst, det var schysst. Vi känner oss trygga med vad de erbjuder. Så kan man
säga” (Beatrice)
Beatrice svar indikerar på att hon inte hade några invändningar på de villkor som
erbjöds. Hon verkar redan från början haft ett förtroende till sin leverantör vilket gjorde
att hon inte lade tid på att förhandla om avtalet.
Casper påpekar att just förhandling kring avtal är något som är av betydelse och
behöver lyftas upp mer. Citatet nedan antyder på att det som liten aktör är svårt att
förhandla kring avtalsvillkor.
“... det är ju lite svårt att som en liten aktör på marknaden att ändra på
standardprogramvara som det här egentligen. Då får man tyvärr välja att gilla läget… Det
här är ett område som är väldigt eftersatt, inte upplyft ska man säga. De små företagen är
ju i händerna på leverantörerna så att säga.” (Casper)
Casper berättar även om att avtalstexter överlag är svårtolkade. Han önskar att de
kunde vara enklare att förstå och att det är viktigt att försöka friskriva ansvar i den mån
det är möjligt.
“Sen kan man väl önska lite förenklade avtal... De är ganska komplicerade i sig och i och
med att jag själv sitter på ett IT-företag så är det jätteviktigt med de olika sakerna så att
man friskriver sig så mycket som möjligt, som det går. “ (Casper)
Adam berättar bland annat att han inte läst igenom avtalsvillkoren på grund av att han
inte orkade samt att han litar på sin leverantör.
“Jag litar på dem fullt och fast, orkade inte heller läsa igenom det.” (Adam)
Förhandling kring avtalsvillkor gällande affärssystem i molnet verkar inte vara
någonting som förekommer bland småföretag. Resultatet visar på att detta beror på
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olika orsaker. En anledning till att förhandling inte verkar förekomma är att
avtalstexterna inte läses igenom. En annan möjlig orsak kan vara att avtalen är
komplicerade och svårtolkade samt att de har ett förtroende för sin leverantör.

4.3.4 Ansvar
Ansvar är ett tema som framkom i vår jämförelse mellan checklista och avtalsvillkor (kapitel
4.2). Under temat ansvar diskuterades bland annat vem som är ansvarig om något händer
med data. Vi försökte här få en bild av hur våra respondenter såg att ansvar var reglerat att
avtalen. Vi kunde i detta tema urskilja ett tydligt mönster, ansvar kring säkerhet är viktigt,
men det saknas kunskap om hur bestämmelser kring det regleras i avtalen.
På frågan om vem som är ansvarig för om det händer något med kundens data svarar
Beatrice följande:
“… vår leverantör ska ju liksom säkerställa säkerheten. Det är någonting som ligger hos dem.”
(Beatrice)
Vår tolkning är även att Denise förutsätter att ansvaret för datasäkerheten ligger hos
leverantören. Tydligt är att Denise ser detta som en risk då all data hanteras och skyddas av
en extern part.
“Det farligaste med allting är ju att du lägger ut allting. Du lägger ut allt ansvar på någon
annan. “ (Denise)
Adam säger att “... ansvar är väl det största och viktigaste”. Det visar sig dock att Adam inte
har någon som helst koll på var ansvaret för datan egentligen ligger.
“Men just vad som händer om det går åt helvete vet jag inte.” (Adam)
Casper berättar att han inte vet hur ansvar kring säkerhet är reglerat i avtalet. Han påvisar
dock att det var två år sedan han köpte sina tjänster och att han för närvarande inte kommer
ihåg vad som stod i avtalet.
”Ärligt talat måste jag ha avtalet framför mig för att kunna uttala mig om det. Jag kommer
inte ihåg allt i och med att det var för ett tag sen. Det är ju saker som man normalt tittar på
när man signar kontraktet och har full koll men efter ett par år faller det där i glömska och är
det så att blir en förändring är det så att jag måste godkänna det. Och det är ju först då man
tittar på det igen” (Casper)
En annan del som vi valt att lägga under temat ansvar är personuppgifter. Att leverantören
behandlar kundens personuppgifter på ett lämpligt sätt är något som Adam påpekar är
viktigt.
“Att personuppgifter behandlas korrekt tycker jag definitivt är viktigt, vi betalar ju dem för
det.” (Adam)
Vi frågade vi detta tillfälle även om Adam visste om hans leverantör har rättigheter att lagra
företagets kunduppgifter utanför EU, något Adam inte hade koll på.
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“Nej, ingen aning” (Adam)
Trots att det i Adams avtal är tydligt att hans leverantör varken ansvarar för hanteringen av
personuppgifter eller att den garanterar att denna typ av information lagras inom EU så
verkar detta inte vara något som Adam är medveten om.

Utifrån resultatet kan vi konstatera att respondenterna anser att ansvar är viktigt.
Tydligt är dock att hur bestämmelser för ansvar kring deras molntjänst är reglerade är
någonting de saknar medvetenhet om.
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5 Diskussion
I detta kapitel kommer en diskussion att föras utifrån resultatet och analysen.
Diskussionen jämför det empiriska resultatet mot den litteraturöversikt som tagits fram.

5.1 Datasäkerhet
Att börja använda molntjänster innebär att ett flertal olika risker uppkommer att ta
hänsyn till. Nai-Wen et al. (2012) skriver att ett av de viktigaste problemen i molnet är
skyddande av data. Vidare påvisar de även att datasäkerhet är en nyckelkomponent
inom molnmarknaden och att den har en framstående roll i att säkerställa marknadens
populäritet. Just datasäkerhet inkluderat skyddande av data var något som våra
respondenter ansåg vara bland det viktigaste att tänka på innan de väljer leverantör och
skriver på ett avtal. De pekade bland annat på att de måste kunna ge sina egna kunder
en trygghet och att det var upp till leverantören att säkerställa den. Exempel på en viktig
del inom datasäkerhet är skyddande av personuppgifter vilket enligt Pearson (2009) har
en betydande roll inom datasäkerhet då denna information ägs av privatpersonerna
själva. Även om respondenterna ansåg att säkerhet var viktigt så verkade de inte tycka
att det var ett problem. Endast en (Casper) av våra fyra respondenter anser sig sett över
tjänstens säkerhet. Det enda Casper hade tittat på var dock att det skulle vara säker
inloggning samt att ingen utomstående skulle kunna få tillgång till datan.
Att småföretag inte undersöker och jämför molntjänsters säkerhet beror på olika saker.
Utifrån resultatet av vår empiriska datainsamling verkar detta grunda sig i okunskap, i
kombination med förtroende. Småföretag innehar kanske inte den kunskap och
kompetens som krävs för att kunna undersöka molnleverantörer utifrån ett
säkerhetsperspektiv. Finns dessutom ett förtroende för leverantören redan innan
avtalet accepteras minskar förmodligen motivation till att undersöka säkerhet ännu
mer. Att förtroendet för leverantören i detta fall spelar stor roll visas tydligt i resultatet.
Kan leverantören skapa ett förtroende minskar också kunders krav på olika information
om hur de arbetar med säkerhet.
Precis som Nai-Wen et al (2012) skriver är datasäkerhet en nyckelkomponent inom
Cloud Computing. Hur data lagras, behandlas och bevakas ser olika ut mellan
leverantörer och är enligt Pearson (2009) betydelsefullt för företag som behandlar
företagskänslig information i molnet. Vi tror att jämförelser mellan leverantörer utifrån
ett säkerhetsperspektiv bidrar till högre medvetenhet om styrkor och svagheter
gällande dess säkerhet. Känner kunden till vilka styrkor och svagheter leverantörerna
har angående säkerhet kan den också skaffa vetskap om vilka klausuler i avtalet som är
extra viktigt att titta på. Granska därför hur leverantörens arbete med datasäkerhet ser
ut, vilka åtgärder som vidtas vid problem och hur deras historik ser ut. Det finns
konsulter som arbetar med att kritiskt granska molnleverantörers säkerhetsarbete och
även om detta kan innebära extra kostnader så är det viktigt att säkerställa
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leverantörens säkerhet. Som kund bör du eftersträva öppenhet och transparens från
leverantörens sida för att på så sätt kunna få ta del av den information du behöver.
Utifrån detta kan vi dra följande slutsats: Att undersöka molnleverantörens säkerhet kan
bidra till att en förståelse kring vilka säkerhetsklausuler som är extra viktiga att titta på
ökar.

5.2 Förtroende
Att undersöka molnleverantörers affärsmässiga situation, kundreferenser och historia
är absolut inget vi avråder. Precis som Khan & Malluhi (2010) säger så verkar dessa
komponenter höra ihop med kundens förtroende till sin leverantör. Dessa delar är
således viktiga att titta på innan valet av leverantör görs. Vad vi vill påpeka är dock att
ett förtroende som bygger på exempelvis kundreferenser och historia inte får bidra till
att kunden inte läser avtalsvillkoren. Även om du har ett stort förtroende för din
kommande molnleverantör är det alltså viktigt att inte förlita sig helt och hållet på det.
Tre av fyra respondenter berättade att företagets affärsmässiga situation var den stora
anledningen till att faktiskt kunna lita på dem. Den fjärde berättar å andra sidan att
leverantörens kundreferenser är betydande för förtroendet. Detta går att koppla mot det
Khan & Malluhi (2010) menar att kunder strävar efter, nämligen trovärdighet och
stabilitet vilket även går i linje med vad Pearson & Benameuer (2010) skriver. Vi har
kommit fram till att förtroende är en betydelsefull anledning som påverkar småföretags
medvetenhet om avtalsvillkor i molnet.
Utifrån detta kan vi dra följande slutsats: Ett stort förtroende för leverantören tenderar
till att avtalstexten inte läses igenom.

5.3 Förhandling om avtalsvillkor
Nelson-Bülow (2007) skriver att avtalstexter bör vara tydliga och lättförstådda. Uppstår
en tvist om avtalsinnehåll så bidrar ett tydligt avtal till att kostnader blir lägre för båda
parter. En respondent berättade om svårigheterna med att förstå vad som egentligen
står i avtalen. Han pekade på att de var för juridiskt skrivna och komplicerade att förstå
sig på. Han påstod även att det är ett problem som är viktigt att ta tag i, för att som kund,
kunna friskriva sig så mycket som möjligt. Även Ion et al. (2011) är inne på samma spår
och skriver att användaravtalen är ofta väldigt långa och med mindre typsnitt, vilket gör
att användare inte vill läsa igenom det.
Genomgående bland de småföretag vi intervjuat är att det saknas kunskap om den
avtalstext som godkänts och skrivits på. En anledning till att våra respondenter saknade
medvetenhet om vad avtalen innehöll berodde i vissa fall på att de helt enkelt inte ens
läst det. Även om avtalstexten är lång och svårläst kan det finnas mycket att vinna om
den noggrant gås igenom innan köpet genomförs. Oavsett förtroende för leverantören
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bör tid läggas till att grundligt studera och försöka förstå vad som döljer sig i
avtalstexten.
Nelson-Bülow (2007) skriver “Att komma förberedd till förhandlingsbordet är A och O”
(Nelson-Bülow, 2007, s.59). Vad vi kan konstatera är att våra respondenter inte i förtid
tänkt över vilka delar i avtalsvillkoren som är extra viktiga för dem. Till grund för detta
kan upplevelsen av att som ett litet företag inte kunna påverka en stor leverantörs
avtalsvillkor ligga. På så sätt föds en ond cirkel där kunden varken förbereder sig eller
läser igenom avtalet, vilket i sin tur också bidrar till att medvetenheten om
avtalsvillkoren minskar. Att inte läsa igenom avtalsvillkoren tror vi bidrar till mindre
möjlighet att förhandla om dem. Har kunden ingen aning om vad som står i dem så vet
de heller inte vad den skall förhandla om.
Utifrån detta kan vi dra följande slutsats: Att ge tid till att läsa igenom avtalet kan bidra
till en större förståelse för hur avtalsklausulerna är utformade. På så sätt kan kunden
påverka möjlighet till förhandling.

5.4 Ansvar
I inledningen nämns en undersökning (Ponemon, 2011) som visar på att 64 % av de
tillfrågade molnkunderna menar att leverantören ansvarar för den övergripande
säkerheten. Golden (2011) påpekar i sin tur att detta är en av branschens största
missuppfattningar. I jämförelsen mellan checklista och avtalsvillkor kunde det
konstateras att molnleverantörer i vissa fall tar avstånd från att ansvara för förlust av
data, trots att det är leverantören som hanterar och lagrar den. Enligt Marston et al.
(2007) bör kunden grundligt se över de villkor som leverantören erbjuder och därmed
skaffa förståelse och medvetenhet för vilket ansvar kunden själv bär.
Ion et al (2011) skriver om att skillnaden mellan vad kunder tror ingår och vad som
faktiskt ingår i avtalen gällande ansvar är anmärkningsvärd, något som tydligt kunde
urskiljas i intervjuerna. Kundernas uppfattning om att leverantörer har allt ansvar för
hantering och lagring av data stämmer för det mesta inte alls. I avtalen finns punkter där
leverantören hänvisar till kundens ansvar vid exempelvis förlust av data, som även
påvisats i jämförelsen mellan checklista och avtalsvillkor. Därför bör kunden söka upp
punkter som berör ansvar, förstå dem och slutligen lyfta fram ens åsikter för
leverantören. Vetskap om hur ansvar är fördelat i avtalet tror vi kan bidra till att kunden
noggrannare tänker över vilken typ av data den låter sin leverantör hantera. Att veta
vilket ansvar du som kund har bidrar också till att eventuella tvister blir lättare och
billigare att lösa, något som även Nelson-Bülow (2007) konstaterar. Småföretags
medvetenhet om hur ansvar är reglerat i molnavtalet är precis som Golden (2011) säger,
en missuppfattning som är viktig att ta itu med.
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Utifrån detta kan vi dra följande slutsats: Att skapa en förståelse för de villkor som
reglerar bestämmelser för ansvar kan ge en ökad kunskap för ens skyldig- och
rättigheter vilket i sin tur kan leda till att eventuella tvister blir enklare att lösa.

5.5 Sammanfattning av diskussion
I diskussionen har vi identifierat vad som kan påverka småföretags medvetenhet
gällande molnavtal. Vad som framkommit är att förtroende är den största anledningen
till varför småföretags medvetenhet är bristfällig. Förtroende är en viktig del för att
molnbranschen ska fortsätta växa. Vad som visats i studien är att de våra respondenter
kallar för förtroende har varit en vanlig anledning till att de inte läst igenom
avtalstexten. Förtroendet som våra respondenter påvisat att de har för sin leverantör
har i samtliga fall grundat sig i leverantörens affärsmässiga situation, referenser
och/eller historik. Vi menar inte att detta ska förbises, men att inte läsa igenom ett avtal
när en extern part ska hantera kritisk affärsdata för att leverantören har en stabil
affärsmässig situation anser vi vara helt ologiskt.
Målet med denna studie inte att belysa att molnet är osäkert. Det kan i många fall vara
säkrare att lagra data externt än in-house. Vad vi däremot vill belysa är att en analys av
molnleverantörens säkerhetsarbete bör genomföras. Att till exempel ansvara för privata
personers personuppgifter utan att ha någon aning om var eller hur de lagras är enligt
oss underligt. Vad gäller ansvar råder det, precis som Golden (2011) skriver, en tydlig
missuppfattning. Samtliga personer vi talat med säger att deras leverantör har ansvarar
för skyddandet av deras data, samtidigt som det klart och tydligt i avtalet står att
kunden, till viss del, själv innehar ansvaret. Att skaffa kunskap och förståelse kring hur
ansvar i molnet ser vi som viktigt, då ansvar blir en väldigt avgörande bit med tanke på
att kunden själv inte har kontroll över sina egna data.
Två av de fyra personer vi pratat med berättade att de inte läst igenom avtalet över
huvud taget. De andra två som sa att de läst avtalet kunde inte ge oss några konkreta
korrekta svar på de frågor vi ställde kring specifika villkor i avtalet. Kunskapen kring
det avtal våra respondenter skrivit under är alltså genomgående låg. Två av våra
respondenter var noga med att påpeka att enklare avtalstexter är att önska, medan en av
dem berättade att ork inte fanns. Precis som Nelson-Bülow (2007) skriver, kan vi utifrån
våra intervjuer, konstatera att avtal är otydliga och svårlästa. Detta har en negativ
inverkan på småföretags medvetenhet kring avtal och är idag ett problem.
Så länge småföretag inte förbereder sig inför en avtalsförhandling tror inte vi
möjligheter för den kommer att finnas. Leverantörerna trivs troligtvis bra i den situation
de befinner sig i idag, då kunderna godkänner deras standardavtal. Ett mer kritiskt tänk
från småföretag där de genomför säkerhetsanalyser och noggrannare går igenom avtalet
kan bidra till att de sätter sig i en bättre förhandlingssituation. Utifrån den undersökning
vi har gjort verkar förhandling kring avtalsvillkor inte förekomma. Vi tycker därför att
det är viktigt att småföretag vågar påpeka vad de vill ändra i avtalsvillkoren. Även om
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det idag som litet företag är svårt att förhandla kring molnavtal, kan fler påtryckningar
kring detta bidra till att förhandlingsläget inom några år kan se betydligt ljusare ut.
För att påvisa vad vi kommit fram till att vara den största orsaken till småföretagens
brist på medvetenhet kring molnavtal vill vi återkoppla till förtroende. Vi menar att
förtroende har en påverkan på samtliga orsaker. Så länge småföretaget har ett
förtroende för sin leverantör förbises övriga viktiga delar som bör tas hänsyn till.
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6 Slutsats
Genom denna undersökning har vi kunnat konstatera att småföretags medvetenhet om de
molnavtal som accepterats är låg. Vidare har olika anledningar till detta identifierats.
Därmed har vi uppfyllt våra två syften. Svaret på studiens fråga ”Vad bör småföretag beakta
innan de skriver på ett molnavtal?” har resonerats fram i vår diskussion. Vi föreslår att
småföretag beaktar följande innan ett molnavtal skrivs på:






Undersök molnleverantörens säkerhet för att förstå vilka säkerhetsklausuler som
är extra viktiga att titta på.
Låt inte ett förtroende bidra till att avtalstexten inte läses igenom.
Ta tid till att läsa igenom avtalet för att förstå hur avtalsklausulerna är
utformade.
Skapa förståelse för villkor som reglerar bestämmelser för ansvar.

6.1 Förslag till fortsatt forskning
Då vi har undersökt småföretags medvetenhet kring molnavtal tror vi att en studie om
hur medvenhet skiljer sig mellan olika storlekar av företag skulle vara intressant att
genomföra. Större organisationer ser annorlunda ut och förmodligen kan fler resurser
tillsättas till dessa typer av köp. Vi kan även tänka oss att större företag har längre
beslutsprocesser där flera nivåer är inblandade och tas i beaktning.
Vi har konstaterat att ett högt förtroende bidrar till låg medvetenhet om molnavtal. Med
tanke på det skulle det även vara intressant att se huruvida ett lågt förtroende påverkar
graden av medvetenhet.
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Bilagor
Bilaga A: Intervjuguide
Fråga
Vilken är din roll på företaget?

Referens

Vilka moduler använder företaget?
Kan du berätta lite om orsakerna till varför ni valde
att använda ett affärssystem i molnet?

Baltzan & Phillips (2009)
Meixner & Buettner (2012)
Santos et al. (2009)

Kände du till din leverantör innan du valde den?

Meixner & Buettner (2012)
Radut et al. (2012)

Hur valde ni leverantör? Vilka faktorer var viktiga
vid valet?

Khan & Malluhi (2010).
Meixner & Buettner (2012)
Radut et al. (2012)

Har ni genomfört en säkerhetsanalys? Hur gick den
till?
Om nej: Hur kommer det sig?

Chow et al. (2009)
Ion et al. (2011)
Nai-Wen et al. (2012)
Pearson (2009)
Santos et al. (2008)
Wang et al. (2010)
Yilek et al. (2008)

Kan du berätta lite om villkoren i avtalet med er
molnleverantör? Vad tycker du om dem?

Ion et al. (2011)
Marston et al. (2011)
Nelson-Bülow (2007)

Hur diskuterade ni kring villkoren i avtalet?
Ändrades något? Varför, varför inte?

Marston et al. (2011)
Nelson-Bülow (2007)

Kan du berätta om hur leverantörens datalagring
fungerar? Är det något som oroar dig?

Chow (2009)
Wang et al. (2010)

Framgår det i avtalet vad som händer med er data
om ni avslutar tjänsten?

Marston et al (2011)
Nelson-Bülow (2007)
Resultat av jämförelse mellan
checklista och molnavtal, kapitel 4.2
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Fråga
Vem som är ansvarig om det händer något med er
data? Framgår det i avtalet?

Referens
Nelson-Bülow (2007)
Resultat av jämförelse mellan
checklista och molnavtal, kapitel 4.2

Av de data ni lagrar i molnet, vilken anser du vara
mest kritisk?

Pearson (2009)

Hur ser villkoren i avtalet ut gällande hantering av
personuppgifter?

Pearson (2009)
Resultat av jämförelse mellan
checklista och molnavtal, kapitel 4.2

Har din leverantör rätt att hantera personuppgifter
utanför EU?
Finns en SLA-del (Service-Level Agreement) i
avtalet? Hur ser den ut? Vad tycker du om den?

Nelson-Bülow (2007)
Ion et al. (2011)
Patel et al. (2009)

Framgår det i avtalet vad som händer med er data
om ni avslutar tjänsten?

Marston et al (2011)
Nelson-Bülow (2007)
Resultat av jämförelse mellan
checklista och molnavtal, kapitel 4.2

Vilka punkter i ett molnavtal tycker du är viktigast
för er som är ett litet företag?

Nelson-Bülow (2007)
Marston et al. (2011)
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Bilaga B: Tematiska matriser
Respondent

Datasäkerhet

Förtroende

Adam

”Säkerhet går först.”

“... det är samma person som
har utvecklat vårt förra
affärssystem också tror jag. Så
gjorde han detta, lite bättre
och lite mindre.”

“Ärligt talat, om det slog mig när
jag köpte affärssystemet? Nej!”
“Nu har jag en sådan modul som
heter arkivplats, där jag scannar in
dokument, t.ex. fakturor och andra
saker. Man kan scanna in precis
vad som helst och det kan vara
känsliga grejer också ju. Och det
vet man ju inte var det kan hamna.
Så man får ju vara lite försiktig när
man scannar in saker.“

“Det är stabilt, de får fler och
fler kunder hela tiden.”

”Tillgängligheten är det bästa... till
exempel så scannar jag in fakturor
här, och sen kan jag sitta i
Frankrike och jobba om jag vill,
eller hemma. Skitsmidigt”

Beatrice

”... det är bara ett knapptryck så
ligger den där i min fina lilla meny”
“Det är viktigt för oss att det är
säkert. Just för att vi måste ge en
trygghet till vår kund.”
“Det är ju sekretessbelagda
uppgifter och man får helt enkelt
förlita sig till att informationen är
lika säker som om du skulle ha den
hos dig. Jag tror inte att det finns
någon risk att det kan bli fel, vår
leverantör är ju ett stort bolag”

”De som har startat vårt
nuvarande affärssystem har vi
haft arbete med tidigare i
andra program, så vi känner
att vi hade förtroende för det.”
“Jag tror inte att det finns
någon risk att det kan bli
fel utifrån att vår leverantör är
ju ett stort bolag.”
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Respondent Datasäkerhet
Beatrice

Casper

Denise

Förtroende

”Det som är bra med vårt
affärssystem är att det är
internetbaserat. När man är ute
som konsult och jobbar, vilket jag
gör, jag har många andra företag
också. Så kan man egentligen bara
komma dit egentligen, så har man
allt man behöver.”
“När småföretag går in o köper
affärsystem i molnet så kan jag
tänka mig att de tittar på tre saker:
pris, enkelhet och tillgänglighet. Vad
som ligger bakom det, det tittar man
nog inte på speciellt noga.“
Ja, vi tittade igenom säkerheten, nu
kommer jag inte ihåg exakt
detaljerna runt omkring om jag ska
vara ärlig. Men vi tittade ju på, det
är ju vi som äger data, och alla de
bitarna men ärligt talat var det inget
jättefokus på de bitarna mer än att
det skulle vara säker inloggning och
ingen utomstående skulle ha access
till våran data.“
”… så att om de skulle få en allvarlig
krasch och ligga nere en vecka så
skulle inte vi stå och falla med det.”

“... leverantörer lever ju på sina
kunder och det finns ju både
seriösa och mindre seriösa och
därför är det viktigt att som
kund använda sig av
leverantörer som har bra
referenser att komma med och
har funnits på marknaden en
längre period och har en stor
trovärdighet.“
“Vi tittade på deras senaste
årsredovisning för att se om de
är ett stabilt företag och
kommer finnas kvar på
marknaden de närmaste 10
åren, typ. Det såg bra ut så vi
valde att gå vidare.”
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Respondent Förhandling om avtalsvillkor

Ansvar

Adam

Men just vad som händer om
det går åt helvete vet jag inte.”

“Alltså det såg ut som ett
standardavtal, där var inget rum för
förhandling över huvud taget. Det är
dem priserna där, så och så. Väldigt
smidigt och enkelt.”
“Jag litar på dem fullt och fast,
orkade inte heller läsa igenom det.”

Beatrice

“Det var schysst, det var schysst. Vi
känner oss trygga med vad de
erbjuder. Så kan man säga”

Casper

“...det är ju lite svårt att som en liten
aktör på marknaden att ändra på
standardprogramvara som det här
egentligen. Då får man tyvärr välja
att gilla läget… Det här är ett
område som är väldigt eftersatt, inte
upplyft ska man säga. De små
företagen är ju i händerna på
leverantörerna så att säga.”

Denise

“Sen kan man väl önska lite
förenklade avtal... De är ganska
komplicerade i sig och i och med att
jag själv sitter på ett IT-företag så är
det jätteviktigt med de olika sakerna
så att man friskriver sig så mycket
som möjligt, som det går. “
“Alltså licensavtalet har vi inte tittat
på alls. Så att jag har väldigt dålig
koll på dels vilket ansvar de tar och
vad de garanterar eller så.”

“Att personuppgifter
behandlas korrekt tycker jag
definitivt är viktigt, vi betalar
ju dem för det.”
“Nej, ingen aning”
“… vår leverantör ska ju liksom
säkerställa säkerheten. Det är
någonting som ligger hos
dem.”
”Ärligt talat måste jag ha
avtalet framför mig för att
kunna uttala mig om det. Jag
kommer inte ihåg allt i och
med att det var för ett tag sen.
Det är ju saker som man
normalt tittar på när man
signar kontraktet och har full
koll men efter ett par år faller
det där i glömska och är det så
att blir en förändring är det så
att jag måste godkänna det.
Och det är ju först då man
tittar på det igen”

“Det farligaste med allting är ju
att du lägger ut allting. Du
lägger ut allt ansvar på någon
annan. “
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