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Sammanfattning 
 
Moln och molntjänster har de senaste åren varit på stark frammarsch och blivit ett 
kostnadsvänligt, effektivt alternativ till den klassiska IT-strukturen. Utvecklingen har 
knappast gått onoterat förbi någon men det finns oro och problematik med moln och 
molntjänster, det finns säkerhetsaspekter att beakta. Vården har börjat använda molntjänster i 
sin verksamhet då antalet äldre ökar och för att uppfylla behoven krävs effektivisering. 
Osäkerheten som finns med molnet har heller inte undgått vården utan det finns problematik 
med användningen. Den här studien belyser problematiken med upplevda faktiska risker. En 
faktisk risk är en dokumenterad risk inom molnet och frågan är då hur personal i vården 
upplever dessa faktiska risker. Det finns många typer av anställningar inom vården och 
studien tar hänsyn till det och undersöker problematiken från olika positioner. För att bemöta 
osäkerheten gäller det att kunna visa vad man kan göra för att minska upplevelsen av risker 
och syftet med uppsatsen är att identifiera hur faktiska risker upplevs hos 
molntjänstanvändare inom vården och hur man kan minska dessa upplevelser.  
 
Den teoretiska referensramen är uppbyggd på vetenskaplig forskning och annan litteratur för 
att beskriva vad en molntjänst är och vilka faktiska risker det finns. Teorin har sedan legat till 
grund för ett empiriskt material som samlats in genom djupa intervjuer med tre användare 
från vården på olika positioner. 
 
Resultatet av studien visar på hur faktiska risker upplevs inom vården och mycket tyder på 
oklarheter hur molntjänster fungerar är det som ligger till grund för upplevelserna. För att 
minska upplevda faktiska risker föreslås det att utbilda vårdpersonal i generella IT-kunskaper 
och molntjänster. Vidare rekommenderas det att visa på vilka säkerhetsaspekter som faktiskt 
redan finns och låta personalen vara delaktiga i införande av nya molntjänster. 
 
Nyckelord: moln, molntjänster, risk, faktiska risker, upplevda risker 
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1 Introduktion 
Cloud computing har under de senaste åren vuxit enormt och blivit ett konkurrenskraftigt 
alternativ till den klassiska IT-strukturen med intern hantering och underhåll av lagring. 
Cloud computing översatt till svenska betyder moln och molntjänster och involverar både 
molnet samt tjänsterna som körs därifrån. Molntjänster kan förekomma i olika former som 
definieras som tjänstemodeller och levereras från distributionsmodeller. För att kunna 
klassificeras som en molntjänst behöver tjänsten karaktäriseras av några särskilda egenskaper 
som bl.a. innebär flexibilitet och skalbarhet. Det är leverantören för molntjänsten som står för 
driften av applikationerna vilket innebär att kunden inte behöver ha någon driftavdelning som 
hanterar detta. Molnet innehåller dock orosmoment och i en artikel av Leonard (2012) 
beskrivs datasäkerhet som det största orosmomentet inom moln och molntjänster. Ett företags 
strategiska lagring av känslig data utanför deras räckhåll upplevs riskfyllt (Leonard, 2012). 
Moln och molntjänster innehåller dock betydligt fler risker. En studerad och dokumenterad 
risk som man vet kan inträffa kallar jag i denna studie för faktiska risker. Upplevelsen av 
dessa faktiska risker är det som uppsatsen behandlar. Upplevda risker har tidigare studeras 
utifrån en ekonomisk synpunkt sedan 1960-talet där konsumenter tror att deras köp av en 
produkt kan leda till konsekvenser som oftast upplevs som obehagliga. (Cheng, Liu and Wu, 
2013) För att förmildra effekten av upplevda risker brukar konsumenterna samla information 
om sitt köp innan och företag erbjuder olika garantier som exempelvis öppet köp. (Perceived 
risk, u.å.)  
 
Vården har börjat använda molntjänster för att öka effektiviteten och förbättra vården hemma 
hos vårdtagare. För att förenkla för personalen införs molntjänster som möjliggör 
dokumentation hemifrån vårdtagaren. Det är flera kommuner som inom hemtjänsten börjat 
införa olika system för detta ändamål. Antalet äldre människor i samhället har ökat och det 
har lett till att effektiviteten behöver höjas och IT-system används för att stödja en verksamhet 
och göra det lättare för medarbetare att utföra sina arbeten. Den generella IT-kunskapen inom 
vården är dock relativt låg och när det introduceras molntjänster skapas det oro. Oron ligger 
till grund med vilka risker det finns i molnet. Tanken med det här arbetet är att dokumentera 
hur dessa faktiska risker upplevs och hur man kan förmildra effekten av dem. 
 

1.2 Tidigare forskning 
Molnet är fortfarande mycket ungt och utvecklas i rask takt fortfarande. Vad jag har noterat är 
att Enisa (2012) skrivit om vilka risker som finns i molnet och vad de kan leda till för 
konsekvenser. Skillnaden med detta arbete är att det finns desto mindre skrivit om hur 
människor upplever riskerna, hur det helt enkelt känner för risker. Det finns inte mycket 
skrivit om hur människor tolkar risker i samband med molntjänster och inte hur man åtgärdar 
de problemen som finns. Det finns ett arbete skrivit av Teysir Hassan (2011) som heter 
”Molnet, upplevda kontra faktiska risker – vägen till ökad medvetenhet.” Han tar dock inte 
hänsyn vården utan väljer att fokusera på människor som utvecklar molntjänster. 
Fokuseringen ligger inte heller på hur användare upplever faktiska risker utan snarare 
upplevda risker med molntjänster. Hassan (2011) ger förslag på fortsatt forskning att man 
skall göra en ny studie med upplevda risker när molnet mognat ytterligare och användare har 
en större inblick med riskhantering i molnet. Jag har valt i min studie att undersöka vården 
snarare än användare generellt och hur användare inom vården upplever de risker som faktiskt 
finns i molnet. Varför vården är intressant är för det finns väldigt lite skrivit om området i 
anknytning till upplevda risker samtidigt som det finns väldigt mycket känslig information. 
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1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att identifiera hur faktiska risker upplevs hos molntjänstanvändare 
inom vården och hur man kan minska dessa upplevelser. 

1.4 Frågeställning 
 

1. Hur upplever vårdarbetare faktiska risker med molntjänster? 
 

2. Hur kan man minska upplevda faktiska risker? 
 

1.5 Avgränsning 
Eftersom studien kommer studera faktiska risker med moln skulle forskningen kunna bli hur 
bred som helst. För att avgränsa mig kommer jag endast fokusera på upplevda faktiska risker 
från användare inom vårdarbete. Beroende på intresse och arbetsroll kan kunskapsnivån inom 
moln och molntjänster hos intervjupersonerna variera. Studien kommer heller inte att påvisa 
fördelar eller nackdelar med molntjänst i allmänhet och inte heller varför företag eller 
organisation bör implementera sig i molnet. Ekonomiska aspekter samt beskrivningar och 
förklaringar av tekniska delar inom molntjänster, hur de praktiskt fungerar och är tekniskt 
uppbyggda är exempel på saker som inte kommer att behandlas i studien. 
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Disposition 
   
Kapitel 2 – Metod och genomförande 
Här beskrivs valet av metod för att genomföra studien, vilket arbetssätt som kommer att 
tillämpas, insamlingsmetoder samt valet av risker som ligger till grund för det empiriska 
materialet. 
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen beskrivs en introduktion till molnet och molntjänster. Utvalda 
faktiska risker. 
 
Kapitel 4 - Empiri  
Här redovisas den insamlade informationen från intervjuerna. 
 
Kapitel 5 – Analys och Diskussion 
Analysen påvisar vilka upplevda faktiska risker det finns och hur man kan minska inverkan av 
upplevda risker. Metoden utvärderas även under detta kapitel. 
 
Kapitel 6 – Sammanfattning och slutord 
Här redovisas det resultat som framkommit från analys och diskussionskapitlet och 
sammanfattas, kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 
 
Referenser 
Innehåller de referenser som används för att genomföra studien. 
 
Bilagor 
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2 Metod  
I detta avsnitt presenteras de metoder och tillvägagångssätt som användes för att skapa 
dokumenten.  

2.1 Val av vetenskaplig metod  
Jag har med studien valt att arbeta utifrån en kvalitativ forskning. Jag valde denna metod 
eftersom jag har arbetat med intervjupersoner från flera olika positioner som jag ansåg mest 
lämpade för att besvara forskningsfrågorna. Den här typen av intervjuer anses vara en mjuk 
insamlingsteknik och inriktas mot molntjänstanvändare inom vården. Studien grundar sig i 
hur intervjupersonerna upplever faktiska risker med molntjänster och för att besvara syftet 
med studien ” Syftet med uppsatsen är att identifiera hur faktiska risker upplevs hos 
molntjänstanvändare inom vården och hur man kan minska dessa upplevelser.” är att tolka 
tankarna som varje intervjuperson har med molntjänster. Tankar är något individuellt och är 
olika beroende på individ, därför är det väldigt svårt att kvantifiera. Enligt Bryman och Bell 
(2011) fokuserar en kvalitativ metod mer på vad intervjupersonen säger och hur de upplever 
verkligheten snarare än en objektiv sanning. Man utgår från att verkligenheten bland olika 
individer ser annorlunda ut och min uppgift blir att tolka det empiriska materialet. Eftersom 
jag själv tolkar vad intervjupersonerna säger blir forskningen mer subjektiv. (Hedin, 1996) 
För att verkligen uppfatta varje intervjupersons verklighet valde jag att arbeta med öppna 
intervjufrågor och varje deltagare fick uttryckligen spåna fritt och tolka frågan själv. 
Tolkningen och friheten varje intervjuperson hade gav mig idéer och perspektiv till 
kommande intervjuer. Jag ville med denna forskningsmetod verkligen fånga 
intervjupersonens egna tankar, känslor och idéer för att få ett djup i studien som en kvantitativ 
metod inte kunnat ge mig. En kvantitativ metod hade gett mig flera upplevda faktiska risker 
men jag hade inte kunnat förstå varför det finns och hade inte kunnat besvara 
forskningsfrågan ”Hur kan man minska upplevda faktiska risker?”  
 
Ett viktigt begrepp som jag använde mig av när jag utförde studien och framförallt i 
intervjuerna var förståelse. Jag har med intervjuerna i arbetet sökt förståelse för hur användare 
upplever faktiska risker inom molntjänster. Det var förståelsen av tankar och känslor som 
gjorde att jag valde att använda det interpretativistiska tolkningsperspektivet. Det 
interpretativistiska tolkningsperspektivet innebär att människor och naturvetenskapliga objekt 
inte är lika utan forskaren behöver tolka en personlig handling för att få en förståelse av 
innebörden (Bryman och Bell, 2011). Ytterligare ett argument varför jag valde det 
interpretativistiska tolkningsperspektivet är att jag under studiens gång arbetat med mjuk 
datainsamligt enligt den kvalitativa forskningsmetoden som passar ihop med 
interpretativistiska tolkningsperspektivet. 

2.3 Vetenskapligt tillvägagångssätt 
Jag har under studiet valt att arbeta deduktivt vilket innebär att jag anspelar på förhållandet 
mellan teori och empiri (Bryman och Bell, 2011). När jag började studien startade jag med en 
idé vilket var att undersöka hur människor upplever faktiska risker med molnet inom vården. 
Jag började med att genomföra en litteraturinsamligt och sammanställde det teoretiska 
underlaget för att skapa mig kunskap om vad molnet och molntjänster är och vilka faktiska 
risker som fanns inom området. Enligt Bryman och Bell (2011) har jag genomfört de stegen 
nödvändigt för att påvisa att studien är utformad enligt deduktivismens regler. Jag skulle även 
kunna argumentera för abduktivitet vilket innebär att jag hade utvecklat empiriskt underlagt 
först och sedan utvecklat teori för att ytterligare pröva den mot empirin (Bengtsson och 
Thörnell, 2009). Argumentationen existerar efter jag arbetat inom området jag undersökt, 
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dock bildade jag ingen uppfattning om studiens syfte i detta skedde utan jag arbetade snarare 
deduktivt under studiens gång. 
 

2.4 Litteraturinsamling 
Det teoretiska materialet som ingår i studien för att besvara frågeställningen och uppnå syftet 
har främst byggts upp med hjälp av vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna har 
hittats genom att utforska olika svenska universitet och högskolors hemsidor. Skolorna 
publicerar ofta referensgranskat material genom olika söktjänster oftast tillgängliga genom 
skolornas bibliotek. Biblioteken har varit en värdefull del av litteraturinsamling då jag ofta 
kunnat söka områdesrelaterad. Jag har nästan uteslutet sökt på artiklar och 
forskningspublikationer under området informatik. Det finns vissa inslag som hamnat under 
området psykologi då studien involverar tankar, känslor och upplevelser. Hemsidorna jag 
använt mig av har bl.a. varit http://www.diva-portal.org som tillhör Uppsala universitet, 
http://bada.hb.se/ som tillhör Högskolan i Borås, http://lnu.diva-portal.org/ som tillhör 
Kalmars universitet. Bibliotekssökningen har innehållt nyckelord som ”moln”, ”molntjänster” 
och ”risk”. När jag kände att svenska skolar inte räckte till utan jag ville bredda mig ännu mer 
vände jag blickar mot Googles sökmotor och Googles https://scholar.google.se/ som är ett 
sökverktyg där vetenskapliga artiklar är tillgängliga. Jag sökte främst internationellt genom 
Google och Google Scholar med nyckelord som ”cloud”, ”cloud computing” och ”risks”. När 
jag undersökt internationella sidor och publicerade artiklar fastnade jag för Enisa som är en 
organisation för Europeiska unionen som granskar nätverk- och informationssäkerhet. Enisa 
har gjort en studie med vanligt förekommande risker inom moln och reviderat arbetet med 
nya uppdateringar efterhand. Riskerna som Enisa tog upp ansåg jag som relevanta för min 
studie och jag valde att plocka dem därifrån. Riskerna är noggrant utvalda för att passa syftet 
till studien och området.  

2.4.1 Teoretiskt urval 
När jag arbetade inom vården uppmärksammade jag diskussioner om risker inom moln och 
molntjänster från olika medarbetare. När jag började utforma teorikapitlet märkte jag att 
studien hade blivit väldigt svårläst och inkonsekvent om jag tagit med alla risker jag kunde 
hitta med moln och molntjänster. Jag valde därför att välja ut de risker som jag uppfattade 
mest frekvent under min tid i vården och valde att kategorisera och dela in dessa risker i 
huvudrisker. Kraven för indelningen var att en eventuell konsekvens av risken skulle kunna 
leda till en övergripande huvudrisk på antingen kort eller lång sikt. Grunden till alla 
huvudriskerna är hämtade från Enisas (2012) lista ”Cloud Computing Benefits, risks and 
recommendations for information security” och det är denna lista som hela uppsatsen bygger 
på. Resultatet av kategorisering blev slående när jag utformade intervjuerna för då kunde jag 
fråga om huvudrisken och låta intervjupersonen spåna fritt inom det området och bidrog till 
en mer semi-strukturerad intervjuutformning. Tack vare kategorisering blev analysen mer 
sammanhängande som speglade en mer förstående slutsats. De huvudrisker som studien 
innehåller är: 
 
 Inlåsning 
 Fysisk säkerhet 
 Datasäkerhet 
 Tillgänglighet 
 Isolering 
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Utifrån Enisas (2012) lista analyserade jag flera olika textdokument och plockade ut dem som 
var mest relevant utifrån kategorierna och det teoretiska kapitlet. Nästa del startades när det 
teoretiska kapitlet var färdigskrivet och arbetet med empirin började. Intervjufrågor skapades 
utifrån teorin som var en nödvändighet för att kunna presentera de faktiska risker som jag 
ville fråga intervjupersonerna om. 
 

2.4.2 Källkritisk analys 
Jag under studiens litteraturinsamlig att genomföra källkritiska analyser på de källor som 
används i studien. För att få en uppfattning hur man skall gå tillväga för att analysera källor 
tog jag hjälp av Lennart Hellspongs artikel ”Källkritisk analys”. I Hellspongs arbete hittade 
jag tips och inspiration för hur jag skulle säkerhetsställa källans trovärdighet. Jag har utifrån 
ett antal frågor som Hellspong föreslog granskat källorna. Frågorna jag använt mig i studiens 
källkritiska analys är: 
 
Källval  
Vilken information söker författaren och finns det några alternativ källa till texten? 
(Hellspong, u.å.) 
 
Källtyp  
Vilken källtyp rör det sig om? (Hellspong, u.å.) 
 
Ursprung  
Var kommer texten ifrån och ur vilket ursprung skapades texten? Är texten sann, falsk eller 
förvriden? (Hellspong, u.å.) 
 
Funktion  
Vilken funktion fyller texten, kan det ifrågasätta trovärdigheten i information? Kan 
funktionen påverka textens sanning? (Hellspong, u.å.) 
 
Yttre stöd och inre konsistens  
Har texten någon samhörighet med tidigare kända förhållande och med andra dokument från 
samma tid? (Hellspong, u.å.) 
 
Utöver dessa frågor använde jag mig även av mångfald. Jag har helt enkelt undersökt om flera 
källor syftar till samma sak och har på det viset kunna påvisa trovärdighet. Ett exempel som 
användes i denna studie är klassificeringen av moln och molntjänster som är hämtade från 
NIST. Denna klassificering förekommer ofta i många typer av vetenskapliga artiklar och 
författaren anser därför som källan som trovärdig. 

2.5 Intervjuer 
Svenska akademiens ordbok översätter ordet intervju till ett samtal med avsikt att publicera 
uttalande om en persons liv, intresse eller arbete (Saob, 1933). Intervjuer kan klassificeras 
som en insamlingsteknik som ofta görs genom samtal. En intervju består av en intervjuare 
vilket i denna studie var jag och en intervjuperson som svarade på frågor relaterade till 
forskningsområdet. Jag ansåg att intervjuer var det bästa sättet för att uppfylla studiens syfte  
”Syftet med min studie är undersöka hur molntjänstanvändare inom vården på olika 
positioner upplever faktiska risker med molntjänster och hur man kan minska upplevelsen.” 
eftersom jag är ute efter upplevelser dvs. känslor och tankar som är individuella. Intervjuer 
var det bästa sättet för mig att nå ett djup och skapa förståelse för användares tankar och 
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känslor. Varje intervju utökade min förståelse för ämnet och jag kunde utvärdera mig själv 
efter varje intervju och förbättra intervjun till nästa användare. Frågorna kunde på så sätt 
förändras och ge en tydligare bild för intervjupersonen att besvara frågan. 
 
Intervjuerna har strukturerats genom den ofta kvalitativa semi-strukturen. Det semi-
strukturerade innebär enligt Bryman och Bell (2011) att intervjufrågorna utgår från en 
intervjuguide eller en mall. Intervjupersonerna får stor frihet i själva svaret och varje fråga får 
tolkas enskilt av varje individ, de olika frågorna behöver heller inte ställas i korrekt ordning. 
Jag har under studiens gång agerat intervjuare och styrt intervjun mot studiens syfte men har 
inte påverkat svaret i någon utsträckning för att undvika ett kvantitativt svar. Man kan kalla en 
sådan intervjuprocess flexibel och den har i uppgift att lokalisera mönster och beteenden. 
(Bryman och Bell, 2011) Det är mönstret hela tiden ville åt för att kunna dokumentera det.  
 
Intervjufrågorna skapas efter jag gjorde litteraturinsamlingen för att jag skulle kunna ha en 
teoretisk grund att stå på helt enligt den deduktiva ansatsen, frågorna som skapades finns att 
läsa i Bilaga 1. När frågorna var klara började jag intervjua personer inom vården. Jag valde 
att intervjua tre stycken människor på tre olika positioner. De tekniker jag använde mig av för 
att genomföra intervjuerna har varit olika. Två stycken intervjuer var personliga dvs. att jag 
träffade intervjupersonerna. Den tredje intervjupersonen intervjuade jag på telefon. 
 
För att skall förhindra att studien blir problematisk utifrån en etisk synpunkt har utformade jag 
intervjuerna efter ett antal krav. Kraven jag valt för studien är hämtade från Vetenskapsrådet i 
Stockholm.  
 
Informationskrav  
Personerna som intervjuats har informerats om deras uppgift inom ramen för studien och 
säkerhetsställts att intervjuerna är helt frivilliga. Enskilda frågor är frivilliga och varje individ 
får låta bli att svara. (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning, 2015)  
 
Samtyckeskrav  
Endast individer som accepterat att bli intervjuade har blivit intervjuade under denna studie. 
Varje individ har fått valet att avbryta intervjun när som helst och i det fallen har intervjun 
inte används inom studien. (Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, 2015) 
 
Konfidentialitetskrav  
Varje individ har fått valet att vara intervju under studien och i de fallen har känslig 
information som kan knytas till den personen ej publicerats. (Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2015) 
 
Nyttjandekrav 
Personuppgifterna som samlats in under studiens förlopp kommer endast användas under 
denna studie och har heller inte delats med någon utanför studien. (Forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2015) 

2.5.1 Empiriskt Urval  
För att genomföra intervjuerna inom studien använde jag ett s.k. icke-sannolikhetsurval då det 
praktiskt är omöjligt att inom tidsramen för studien att kontakta samtliga individer som 
arbetar med moln och molntjänster inom organisationen. Det finns ett antal olika tekniker för 
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icke-sannolikhetsval bl.a. Bekvämlighetsurval, Snöbollsurval och Kvoturval (Sallnäs, u.å., 
Bryman och Bell, 2011). Jag har under denna studie arbetat efter ett bekvämlighetsval. Jag 
valde ut tre stycken vårdanställda på olika positioner för att få en överblick hur faktiska risker 
upplevs. Jag valde en koordinator eftersom de arbetar inom många olika system samtidigt. En 
undersköterska valdes ut för att de är oftast dem som utför själva arbetet hos vårdtagaren. 
Slutligen valde jag även den som var ansvarig för molntjänsten som undersköterskorna 
använder för att få en bild över hur personen ser på molntjänsten. 

2.6 Analysmetod 

2.6.1 Dataanalys 
För att analysera det insamlade materialet så använde jag en kvalitativ dataanalys. Efter varje 
intervju transkriberade jag den informationen varje intervjuperson gav mig eftersom annars 
hade det blivit alldeles för mycket data. Transkribering är ett måste för överhuvudtaget kunna 
analysera sin data (Bryman och Bell, 2011). Det transkriberade materialet låg sedan till grund 
för det Bryman och Bell (2011) kallar för kodning. Kodning inom den kvalitativa metoden 
innebär att data bryts ner i mindre delar och sedan benämns i kategorier. (Bryman och Bell, 
2011) När transkriberingen var färdig togs den mest relevanta informationen ut i syfte med att 
besvara forskningsfrågorna. Jag hade i arbetet redan valt ut kategorier som finns att läsa om i 
avsnitt 2.4.1 Teoretiskt urval och tog den kodade informationen och placerade i varje 
kategori. Det var viktigt att koppla materialet precist till varje kategori på ett korrekt sätt för 
att studien skulle vara överblickbar.  
 
När det empiriska materialet hade delats upp i dessa kategorier jämförde jag materialet med 
den teoretiska referensramen för att undersöka hur de förhöll sig till varandra. Arbetet 
avslutades sedan med en sammanfattning om vad jag fick fram av min analys. 
 
Den kvalitativa dataanalysen var mycket värdefull för mitt arbete i studien för att ens kunna 
utföra en analys. Det hade inte gått att analysera det empiriska materialet utan den. 

2.7 Förförståelse 
Jag har tidigare jobbat inom vården och under min arbetstid introducerades molntjänster i 
yrket som möttes både av positiva idéer men också oro över risker. Mina observationer under 
arbetstiden har skapat några av de frågor som jag kommer fråga intervjurespondenterna och 
har lett till djupare litteraturforskningar för att upptäcka grundproblematiken bakom varje 
risk.  

2.8 Utvärderingsmetod 
När man skall säkerhetsställa kvalitén på en forskning används ofta validitet och reliabilitet 
som bedömningsmetoder. Det finns ett bekymmer när man försöker tillämpa den typen av 
bedömningen och det är att det endast finns en social verklighet.  Kvalitativa och kvantitativa 
forskningsmetoder skiljer sig avsevärt i det avseendet och kvalitativa forskare menar att det 
finns flera olika sociala verkligheter. Guba och Lincoln menar på att det behövs alternativa 
metoder för att göra bedömningen på kvalitativ forskning. Dessa alternativa metoder 
presenteras nedan. (Bryman och Bell, 2011) 

2.8.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet innebär enligt Bryman och Bell (2011) att det är forskarens uppgift att beskriva 
den sociala verkligheten på ett sådant sätt att andra människor kan uppleva den som verklig. 
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För att skapa tillförlitlighet i en forskning är det viktigt att forskaren följt de regler som finns 
och att det resultatet man kommit fram till skickas till deltagarna i arbetet som får bedöma om 
forskaren uppfattat verkligheten på korrekt sätt. (Bryman och Bell, 2011) 
 
För att göra studien mer tillförlitlig har jag under intervjuernas skede återkommit till samma 
fråga ytterligare en gång, för att se om intervjupersonen uppfattade frågan på korrekt sätt eller 
fått nya upplevelser. Alla intervjuer spelades in för att jag skulle kunna transkribera de mer 
tillförlitligt. När intervjun var transkriberad skickade jag tillbaka resultatet till 
intervjupersonen som för godkänna eller förändra innehåller för att lättare passa deras 
verklighet. 

2.8.2 Överförbarhet 
Överförbarhet handlar om hur väl det går att överföra teorier och resultat till andra studier och 
omgivningar. Överförbarhet är komplicerat inom ramen för kvalitativ forskning eftersom 
tolkning är en viktig del av metoden. Man väljer en smal grupp individer och fokuserar 
således på en djupare forskning. Det är i slutändan upp till läsaren om teorierna och resultatet 
är överförbara. (Bryman och Bell, 2011) 
 
Jag har skrivit om upplevda faktiska risker i molntjänster inom vården i mitt arbete. Både 
molntjänster och riskhantering är ett väldigt utbrett område och används redan i flera olika 
branscher. Det skulle vara möjligt att överföra resultatet av denna studie till dem och testa det 
i deras omgivning. Som tidigare nämnt ovan är det upp till läsaren att avgöra om den vill 
använda mitt resultat i en annan studie. (Bryman och Bell, 2011) 

2.8.3 Pålitlighet 
För att göra en kvalitativ forskning pålitlig säger Bryman och Bell (2011) att forskaren skapar 
en fullständig och tillgänglig redovisning av alla forskningsprocesser. Utanstående kan sedan 
granska dessa forskningsprocesser och bedöma kvalitén samt hur de har använts för att göra 
forskningen mer pålitlig. (Bryman och Bell, 2011) 
 
Jag har till min hjälp under studien haft tillgång till en handledare och även blivit granskad ett 
flertal gånger under olika seminarium av opponenter. Både handledaren och opponenterna har 
kommit med goda råd och granskat mina forskningsprocedurer för att säkerhetsställa att 
arbetet är pålitligt. 

2.8.4 Konfirmering eller bekräftelse 
Konfirmering inom kvalitativ forskning är när forskaren inte låter sina egna värderingar eller 
verkligheter påverka studiens utförande eller resultat. Det är viktigt att forskaren agerar i god 
tro och gör en objektiv studie. Det är granskaren uppgift att kontrollera att detta styrks i 
resultatet. (Bryman och Bell, 2011) 
 
Mina intervjuer är strukturerade utifrån öppna frågor där intervjupersonen får tolka frågan hur 
den vill och svara helt öppet och fritt. Jag har inte lett intervjupersonen i någon särskilt 
riktning utan endast styrt i intervjun för att kunna få empiriskt material som kan täcka hela 
studien. Det teoretiska kapitlet i studien ligger till grund för intervjuerna och för analysen men 
har inte påverkat arbetet i någon annan utsträckning.    
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3 Teoretiskt ramverk 
3.1 Introduktion till moln och molntjänster 

Cloud computing är en relativ ungt och det finns ingen riktigt definition för hur man skall 
förklara begreppet. En av den vanligaste definitionen är gjort av NIST (2011) som definierar 
Cloud computing som en modell som möjliggör åtkomst till delade konfigurerbara resurser i 
form av servrar, lagring, applikationer och olika tjänster. Ett av det viktigaste attributet inom 
definitionen är att tjänsterna inom Cloud computing skall snabbt kunnas sättas in och sedan 
slutas, vilket innebär att tjänsterna skall vara dynamiska. (NIST, 2011) Det finns ingen riktigt 
bra översättning för Cloud computing till svenska men betyder ungefär moln och 
molntjänster. Molnet är själva lagringen och där tjänsterna körs ifrån och molntjänsterna är 
det användaren ser och använder. För att karaktärisera moln och molntjänster säger NIST 
(2011) att de måste innehålla följade fem egenskaper.  

 
 On-demand self-service 
En användare skall kunna på egen hand och efter behov styra lagring samt servertid utan att 
konsultera molntjänstleverantören. (NIST, 2011) 
 
 Broad network access 
De funktioner som finns tillgängliga genom nätverket skall nås via standardiserade 
mekanismer som främjar användning av olika typer av klienter. (NIST, 2011) 
 
 Resource pooling 
Molntjänstleverantörens resurser är samlade så att många användare skall kunna utnyttja dem 
när en tjänst används. (NIST, 2011) 
 
 Rapid elasticity 
Datakapacitet skall på begäran snabbt kunna sättas in och slutas. (NIST, 2011) 
 
 Measured service 
Molnsystemet skall själv automatisk styra och optimera resursanvändning. Både användaren 
och leverantören skall kunna övervaka och kontrollera processerna. (NIST, 2011) 
 
En av de ursprungliga idéerna med moln och moltjänster är att kunna flytta ut data som en 
resurs på internet. Inom ramen för moln och molntjänster ingår både den bakomliggande 
hårdvaran som driver tjänsten och tjänsten i sig. Hårdvaran körs från en server som oftast 
finns i ett datacenter. Det är servrarna som innehåller tjänsternas mjukvara och utför 
virtualisering och uppdelningen av användare som kallas Multi-tenancy. Virtualisering 
innebär att man skapar en virtuell kopia av mjukvara som ser ut att köras från en egen 
hårdvara (Baker, 2007, Virtualisering och Multi-tenancy arkitektur). Applikationerna från 
servrarna kan köras på flera olika plattformar och blir till stor hjälp för verksamheter som vill 
undvika en kostsam IT-infrastruktur. (Armbrust et al., 2009). Molnet är en smidig modell för 
mindre företag som inte har möjlighet att utnyttja egen IT-personal. En övergång till moln och 
molntjänster innebär långsiktigt lägre kostnader för hårdvara, applikationer och program. 
Skalbarhet är en viktig egenskap som molntjänster innehar och används ofta som 
argumentation för och innebär att användaren av molntjänsten endast använder de resurser 
som behövs. När en molntjänst inte används betalar heller inte användaren för den och 
möjliggör för mindre organisationer att nå samma IT-möjligheter som större organisationer 
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genom att undvika det fysiska underhållet. (Armbrust et al., 2009) Många stora företag verkar 
idag inom molnet och några populära företag som erbjuder molntjänster är bl.a. Microsoft och 
Google. 

3.2 Molnets historia 
Molnet är på kraftigt uppsving idag och den nordiska molnmarknaden har vuxit med över 30 
% bara på de senaste åren. (Westberg, 2014) Historian bakom molnet startar redan på 1960-
talet med idén om att centralisera datorresurser och dela dem mellan många användare i form 
av multi-tasking. Den här idén lades sedan på is och istället valde företag att fokusera på 
enskilda persondatorer. Fram tills 2000-talet använde företag egna servrar där applikationer 
installerades och data hämtades intern i nätverket. Den här typen av servrar var kostsamma, 
svåra att installera och uppgradera. För att utnyttja applikationerna på servern installerade 
man operativsystem enskilt på varje persondator och utnyttja protokoll för att kommunicera 
mellan varje applikation. (Gorelik, 2013) 
 
Förändringen kom när virtualiseringstekniker utvecklades. Virtualisering är en teknologi som 
möjliggör virtuell fördelning av en fysisk servers hårdvara till flera virtuella operativsystem, 
för vidare läsning se kapitel 3.3 Virtualisering och Multi-tenancy arkitektur 
Virtualiseringstekniken kan således effektivsera en fysisk server och förminska administration 
och kravet på uppdaterad hårdvara. (Nilsson och Nilsson, 2015) Det var 
virtualiseringstekniker som var det stora steget mot molnet men det saknades ett 
administrationsverktyg. Det är administrationsverktyget som användaren kan använda som 
skapar det flexibla och abstrakta med molnet. Det finns många olika typer av 
administrationsverktyg och molntjänstleverantör utnyttjar olika typer. Några exempel är 
management dashboard och programmerings APIs.(Gorelik, 2013) 

3.3 Virtualisering och Multi-tenancy arkitektur 
Virtualisering är en av de absolut viktigaste komponenterna inom moln och molntjänster och 
de var virtualiseringen som blev det stora språnget för molnet (3.2 Molnets Historia). 
Virtualisering är en teknik som förbättrar applikationers kostnadseffektivitet genom att 
imitera en fysisk dator som kan köra applikationer och operativsystem. En virtualiserad 
maskin (VM) som kör ett operativsystem kallas för gäst operativsystem och styrs av en virtual 
machine monitor(VMM) som är ett lager som kontrollerar alla VM:s i sin miljö.  
 
En vanligt förekommande teknik är hypervisor som tillåter och hanterar flera operativsystem 
på en fysisk dator som kan köras samtidigt. (Sabahi, 2012) Hypervisorn kan styra och fördela 
den fysiska datorns resurser mellan varje operativsystem och dessutom se till att de inte kan 
störa varandra. (Baker, 2007) 
 
En användare i molnet kallas för tenant och delar på de resurser som leverantören erbjuder 
med andra tenants. Leverantörens resurser är anpassade för att kunna hantera många olika 
tenants isolerat från varandra på samma resurs. Arkitekturen som möjliggör detta kallas för 
Multi-tenancy. Multi-tenancy arkitektur innebär helt enkelt att flera användare kan använda 
en gemensam resurspool och detta anges vara den viktigaste fördelen med molnet. 

3.4 Tjänstemodeller 
Molnet liknar i grunden en traditionell IT-struktur men den stora skillnaden är att varje del i 
en molninfrastruktur kan erbjudas som tjänst. Tjänsterna inom molninfrastrukturen kan 
struktureras likt en modell med flera olika lager. Lagren är server, infrastruktur, plattform, 
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tillämpning och klienter. Det nedersta lagret server är hårdvara och program som genom 
nätverk är sammanslutna och driver tjänsten. Infrastrukturen(IaaS) levererar datorkapacitet till 
kunden som därmed inte har några behov att införskaffa egen infrastruktur. Det tredje lagret 
Platform as a Service(PaaS) inkluderar exempelvis operativsystem eller annan hård-/mjukvara 
som krävs för att utföra tjänster till applikationer. Tillämpning inom molnet betyder att 
programvara kan köras direkt från molnet och kallas Software as a Service(SaaS). Det sista 
lagret är klienter kan vara en särskilt enhet som mobiltelefoner, surfplattor eller en användare. 
De olika enheterna åtskils genom uttrycken hårda eller mjuka klienter.(Söderlind, 2010) Det 
finns olika typer av molntjänster tillgängliga för att passa olika behov. 

3.4.1 Software-as-a-Service 
Saas innebär att programvara kan köras direkt från molnet, genom att hyra tjänster istället för 
att för att fysiskt äga programvaran kan man istället prenumerera på tillgängligheten och 
rättigheten att utnyttja den. Applikationen och hårdvaran som driver den hanteras helt av 
leverantören som sköter uppgraderingar och underhåll. (Luoma, 2013) Det kostar därför 
ingenting att” äga” en SaaS tjänst utan man betalar för att använda tjänsten.(Gil, u.å.) 
Varje användare som betalar för att använda SaaS tjänsten kallas för tenant. När flera 
hyresgäster är kopplade mot en tjänst kallas det multi-tenant arkitektur. Multi-tenancy är 
viktigt del i moln och tjänsterna hade inte varit ekonomiskt försvarbara utan. Leverantören 
erbjuder servrar som är virtuellt uppdelade så att varje användare får sin egen instans av 
servern. (Rouse, 2014) 
 
Det vanligaste sättet en användare når denna typ av tjänstemodell är genom en webbsida eller 
applikation. (NIST, 2011) Hela den bakomliggande processen styrs av leverantören som med 
en server levererar tjänstemodellen till användarna. Tjänsterna som SaaS modellen erbjuder är 
ofta anpassningsbara och kan till viss del vara personligt utformade, men eftersom hårdvaran 
och serverhanteringen ligger hos leverantören finns det klara begränsningar som kan betraktas 
negativt. (MacVittie, 2010) Ett exempel på en negativ begränsning är Facebook där 
användaren inte kan frångå strukturen på själva hemsidan utan det är Facebook som utvecklat 
den och användare måste använda den. 
 
Några kända exempel av denna tjänstemodell är Facebook, Gmail, YouTube och LinkedIn. 
 

3.4.2 Platform-as-a-Service 
PaaS tillåter användaren åtkomst till en hel plattform att utveckla och implementera egna och 
köpta applikationer genom ett API (NIST, 2011). PaaS uppgift blir således att hantera 
kommunikationen och organiseringen mellan användaren och den bakomliggande hårdvaran. 
PaaS ansvarar även för den slutgiltiga rollen att virtualisera hårdvaran fram till användaren 
(Marks och Lozano, 2010). Det finns ett antal fördelar med att använda PaaS tjänster. 
Eftersom man hyr en plattform kan leverantören även erbjuda extra tjänster och moduler som 
är kompatibla med den plattformen och därmed användarens applikation. Det kan vara 
användaridentifiering, betalfunktioner om man bedriver exempelvis en E-handel. Dessa 
tjänster kan beskrivas som byggnadsblock för att utveckla den egna applikation och det sparas 
mycket tid genom att använda ett färdigutvecklat block. (Buyya, Broberg och Gościński , 
2011) Leverantören äger och hanterar den bakomliggande infrastrukturen vilket anses både 
som möjlighet och problematik. Möjligheten är att användaren kan spara flera miljoner tack 
var enkelheten och snabbheten med att skapa och lansera applikationer. Problematiken är 
dock inlåsning då applikationerna ofta inte går att förflytta till en ny plattform, andra 
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bekymmer är att användaren måste knyta sig till leverantören under väldigt lång tid. PaaS är 
den yngsta av alla tjänstemodeller men man har sett tydlig expansion under senare tid. 
(Jackson and Landis, 2012) 
 
Ett känt exempel av denna tjänstemodell är Google App Engine. 

 

3.4.3 Infrastructure-as-a-Service 
Enligt NIST(2011) innehåller en IaaS modell tjänster såsom lagring, processorkraft och 
liknande resurser som tillåter användaren att köra mjukvara i molnet. Konceptet med IaaS 
modellen är att leverera en hel infrastruktur som underhålls av molntjänstleverantören som 
användaren kan utnyttja utanför sin verksamhetsradie. Tanken med IaaS likt alla molntjänster 
att skapa ett elastiskt alternativ som snabbt kan sättas in och slutas. Kostnader uppstår bara 
när användaren använder resurserna och vid behov kan de slutas och snabbt sättas in igen. 
(NIST, 2011) Vanligtvis levereras modellen som pay-per-use och on-demand. Användaren 
kontrollerar inte hårdvaran men kontrollerar operativsystem, lagring och applikationer vilket 
klassificeras som en begränsning (NIST, 2011). Virtualiseringen av tjänsten sköts av 
användaren och liknar en vanlig server där användaren får tillstånd att stoppa servern, 
installera applikationer, lägga till och hantera behörigheter. (Buyya, Broberg och Gościński , 
2011) 
 

3.5 Distributionsmodeller 
Moln och molntjänster fick sitt stora genombrott när internet blir mer åtkomligt för gemene 
man. För att leverera molntjänster använder sig leverantörer av olika distributionsmodeller 
som har olika egenskaper. Oavsett tjänstemodell levereras tjänsterna genom någon av 
distributionsmodellerna. De distributionsmodeller som behandlas i detta forskningsarbete är 
privata moln, publika moln, hybrida moln, community moln. Det finns ekonomisk nytta med 
att använda rätt distribuerings modell men även problematik i form av säkerhetsfrågor där de 
olika modellerna skiljer sig, speciellt i öppenhet mot omvärlden. Den vanligaste typen av 
distributionsmodell är privata moln (Metha, 2012). 

3.5.1 Privata moln  
Det privata molnet är en typ av distributionsmodell som är till för en enda organisationen, en 
privat miljö som ingen annan utnyttjar. Privata moln är likt en intern infrastruktur och har 
ungefär samma kostnadsmodell. Säkerheten inom privata moln är oerhört hög eftersom den 
limiterade miljön bidrar med en ökad säkerhetskontroll över data och applikation som lagras. 
(Hajdarevic och Frimanson, 2014) Eftersom privata moln är en miljö utan andra användare 
angränsas resursen till en enda tenant som innebär att organisationen själv kan styra över 
resursen, detta kan dock skiljas beroende på typ av privat moln. (2.4 Virtualisering & Multi-
tenancy arkitektur, Grispos, Storer och Glisson, 2012)  
 
Enligt Hajdarevic och Frimanson (2014) finns det tre olika typer av privata moln (dedicated, 
Community och managed). 
 
 Dedicated 
Är ett privat moln som administreras av internera IT-avdelningar som utnyttjar multi-tenant 
datacenter. (Hajdarevic och Frimanson, 2014) 
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 Community 
Privata Community moln kontrolleras och levereras av molntjänstleverantörer i motsats till att 
användaren själv äger och driver sitt egna moln. Säkerhet och kontroll utgår från SLA 
kontrakt. (Hajdarevic och Frimanson, 2014) 
 
 Managed 
När organisationen äger sitt egna privata moln men som underhålls och kontrolleras av en 
utomstående molntjänstleverantör. (Hajdarevic och Frimanson, 2014) 

3.5.2 Publikt moln  
I motsats till privata moln är publika moln mer öppet för människor utanför en särskild 
organisation. Normalt nås tjänsterna som finns inom det publika molnet genom 
webbapplikationer eller genom en webbläsare. Publika moln bedrivs vanligtvis av företag, 
universitet eller en annan typ av tredje-part exempelvis Google (NIST, 2011).  
Det publika molnet kallas för den sanna moln distributionsmodellen med tanke på dess 
utformning. Det publika molnet lämpar sig bäst för att hantera SaaS applikationer som företag 
annars hade behövt spendera stora pengar på sin egen infrastruktur. (Metha, 2012) 

3.5.3 Hybrid Cloud  
Hybridmolnet är en blandning av publika och privata moln som kan ses i Figur 2 och 
tillsammans blir en distributionsmodell. Modellen möjliggör för användarna att kunna utnyttja 
den ökade säkerhetskontrollen från ett privat moln och den stora infrastrukturen som ligger 
bakom det publika molnet. Data som lagras i det hybrida molnet skickas mellan den privata 
och publika delen av molnet. Det är ofta PaaS leverantörer som arbetar och utnyttjar den 
hybrida distributionsmodellen, där API:n ligger på den publika delen och 
säkerhetskontrollerna för API:erna dem ligger i den privata delen. (Metha, 2012) 
 

 
Figur 1: Visar vad hybrid cloud är(HP, 2014) 
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3.5.4 Community Cloud  
I likhet med ett publikt moln arbetar community cloud med flera användaren men skillnaden 
är att användarna inom community cloud samarbetar och kan vara organisationer med 
liknande mål, strategier och säkerhetskrav. I likhet med det publika molnet kan molnet drivas 
av tredjepart eller enskilt. (NIST, 2011) 
 
Resurspooling är en av grundegenskaperna som moln karaktäriseras av och är viktigt för 
modellen.  (Jilk, 2011, Introduktion till molnet) 
 

3.6 Risker inom molntjänster 
En risk definieras som en kombination av sannolikheten att någonting kan inträffa och vad 
den händelsen kan ha för konsekvens.(IRM, 2002)  

3.6.1 Inlåsning 
Molntjänster är fortfarande i ett tidigt skede och har bara påbörjat sin utvecklingskurva. 
Tidigare under de gamla IT-idealen utvecklades standarder och protokoll med ett 
bakomliggande tänk att teknik skall kunna operera och samarbeta oberoende av leverantör. 
(McKendrick, 2011) Den här metodiken kallas för Service-oriented architecture (SOA) och 
arkitekturen ser IT som autonoma tjänster som tillsammans kan bygga ett helt IT-system. 
Utvecklingen av SOA har pågått under väldigt lång tid och startade redan på 80-talet. 
(Microsoft, u.å.) Det finns många positiva aspekter med SOA och uppmanar till 
återanvändning av redan befintliga system och det finns möjlighet att enkelt byta system.  
Problematiken med molnet är att dessa standarder och protokoll inte riktigt existerar ännu då 
molnet fortfarande är ungt. Avsaknaden av standarder har lett till att olika 
molntjänstleverantörer nu utnyttjar olika typer av API:er eller administrationsverktyg vilket 
leder till svårigheter när data skall plockas ut och flyttas mellan molntjänster. (Armbrust et al., 
2009) Den här svårigheten med migration mellan molntjänster kan leda till katastrofala följder 
om molntjänstleverantören exempelvis skulle gå i konkurs. Om molntjänstleverantören blir 
uppköpt av ett annat bolag kan det leda till förändringar i användarvillkor som inte är 
bindande. (Enisa, 2012) Molnet har skapat nya typer av inlåsningar som inte existerade innan 
och en av dessa är att molntjänstleverantörer kontrollerar API:er och 
administrationsverktygen för underhåll av applikationerna. Det här kan upplevas som en stor 
risk då plötsliga förändringar av verktygen kan leda till bekymmer för användaren. 
(McKendrick, 2011) 
 
Eftersom molnet kan erbjudas i olika former s.k. tjänstemodeller skiljer sig inlåsningen 
beroende på den tjänsten som används. Nedan följer några exempel för olika typer av 
inlåsning beroende på tjänstemodell. (Enisa, 2012) 
 
 SaaS inlåsning 
Användarens data är sparad i leverantörens egen databas som är utformad efter deras egna 
behov. Vill användaren flytta sin data mellan olika leverantörer kan det behövas ett program 
som läser in data och konverterar den att passa den nya databasen. Ibland så erbjuder 
molntjänstleverantörer den här tjänsten men skulle användaren istället vilja flytta sin data till 
ett in-house system behövs det överväldigande planer för hur mappningen skall gå tillväga. 
(Enisa, 2012) 
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Applikationsinlåsning kan uppstå när användaren utvecklat egna program som kommunicerar 
med en molntjänst hos en särskild leverantör och vid ett leverantörsbyte behöver den 
programvaran göras om för att kunna kommunicera med den nya leverantörens API. 
Applikationsinlåsning involverar även träning för personalen då det behövs om ett nytt system 
introduceras. Det är dock inte endast molntjänster som lider av detta. (Enisa, 2012) 
 
 PaaS inlåsning 
PaaS inlåsning involverar likt SaaS inlåsning API men på ett större djup. Utnyttjar en 
användarens en PaaS back-end lagring behöver den utveckla kod för att lagra data i 
leverantörens API. Problemtiken uppstår då när användaren vill byta leverantör och den nya 
leverantören inte använder samma typ av lagringsmodell. Användaren behöver då utveckla en 
ny kod för att utnyttja lagringsmöjligheten. Skillnaden från IaaS är att leverantören inte 
hjälper till med detta med tanke på hur PaaS-modellen är utformad. (Enisa, 2012) 
 
 IaaS inlåsning 
Inom IaaS erbjuds ofta virtuella lösningar och de här lösningarna levereras ofta i packet med 
metadata och mjukvara i ett. Problemet ligger i att olika leverantörer använder olika typer av 
mjukvara och metadata då som tidigare nämnt att det inte finns en standard. Att lämna en 
molntjänstleverantör blir därför inte helt självklart enkelt. Ju mer data en användare skickar in 
i molnet hos en leverantör desto större problem blir det när data skall exporteras, speciellt om 
leverantören inte erbjuder stöd för exportering. (Enisa, 2012) 
 
Inlåsning är en stor risk med molnet och det finns en stor osäkerhet med det. Det finns många 
exempel på vad som han hända och är det svårt att exportera sin data kan det leda till 
förödande konsekvenser. Inlåsning är därför en risk som måste beaktas varsamt om man 
funderar på att flytta ut i molnet. (Enisa, 2012) 

3.6.2 Fysisk säkerhet 
Fysisk säkerhet i molnet innebär att obehöriga inte skall få tillgång till servrarna och 
datacentret. Skulle en obehörig på något sätt få tillgång till servrar kan de få katastrofala. 
Inom molnet är det leverantören som skyddar servrarna. Leverantörerna har anpassat sin 
säkerhet och den klassificeras som oerhört hög. (Taber, 2015) Det här avsnittet påvisar också 
den fysiska risken till klienten som hanterar en molntjänst. En mobiltelefon som har en aktiv 
molntjänst igång som kanske tappas eller förloras på annat sätt och klassificeras i studien som 
en fysisk säkerhetsrisk.  
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Figur 2: Påvisar hur lagringsansvaret skiljer sig mellan de olika tjänstemodellerna (Panda, 

2012) 
Vad Figur 2 visar är att lagringsansvaret aldrig skiftar från leverantören och det är viktigt att 
förstå utifrån fysiska risker. Det är dock upp till användaren att hantera säkerheten mellan 
enheten som är kopplat till leverantörens servrar. För att skydda molnet dvs. datacenter och 
servrar använder leverantörerna strikta processer. Ett bra exempel på hur dessa processer kan 
se ut är Amazon som är världens största IaaS leverantör. Delen av företaget som använder 
molntjänster heter Amazon Web Services eller AWS. Amazons fysiska säkerhet är noga 
kontrollerad för att obehöriga ej skall få tillträde till servrarna. Inom datacentren finns det 
flera typer av säkerhetsåtgärder som exempelvis övervakningssystem med kameror och 
säkerhetsvakter. Eventuella besökare måste alltid eskorteras av auktoriserad personal. 
Personalen måste genomgå minst två olika typer av identifieringsprocesser för att ens få 
tillträde till centren. När personal inte längre behöver att tillgång till centren tas deras 
behörighet bort. Allting som hanteras inom datacentren loggas och sparas. Det finns även 
restriktioner för hur man kasserar utrustningen och Amazon övervakar några livscykeln på 
komponenter och skulle en behöva bytas ut måste den förstöras även om den är tom på data. 
(Amazon web services, 2015) Amazon erbjuder även privata moln som skyddas på liknande 
sätt men är begränsat till en användare till skillnad från deras publika moln som utnyttjar 
multi-tenancy.  
 
Det är användaren som får hantera fysiska risker med deras egna enheter som används till 
molntjänsterna. Det finns många olika tekniker för att skydda enheter och leverantörerna 
erbjuder olika API:er till IaaS och PaaS tjänster. SaaS inom mobila enheter är lite annorlunda 
för användaren måste skydda själva enheten så den inte tappas bort eller liknande. Innehåller 
en mobil enhet företagskänslig information och tappas bort kan de skada företaget allvarligt. 
Det finns olika typer av skydd emot detta exempelvis fingeravläsare och lösenord. Det finns 
även Multi-factor authentication(MFA) som är ett enkelt sätt att skydda data och fungerar 
genom att användare behöver två enheter för att logga in. Användaren loggar först in på sin 
hemsida och skriver in sitt användarnamn och lösenord samt en autentiseringskod som skapas 
på deras andra enhet. En andra enhet kan vara en mobiltelefon eller surfplatta. (Amazon Web 
Services, Inc., u.å.) 
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 Vissa molntjänster loggar automatisk ut en inaktiv användare efter en viss tid. Hur de olika 
tjänstemodellerna och distributionsmodellerna upplever fysiska risker skiljer sig något.  
 

3.6.3 Datasäkerhet 
Ett av det största problemområdet som diskuteras inom moln och moltjänster är säkerhet. 
Anledningen är att molntjänster involverar många komponenter som krävs för att kunna 
bygga helheten och skapa de fördelar som molntjänster innebär. (Sen, u.å.) 
Eftersom molnet bygger på att användare delar på samma infrastruktur ökar riskerna med att 
obehöriga kan få åtkomst till data i lagring. (Takabi, Joshi och Ahn, 2010) Andra 
problematiska komponenter är operativsystem, nätverk och virtualisering. För att lyckas skapa 
effektiv säkerhet krävs det att alla komponenter tas hänsyn till och faktiskt skyddas. 
Bergström och Johansson (2012) menar på att information som skickas över internet är alltid 
en säkerhetsrisk. 
 
Det finns som sagt många områden som behöver skyddas på och man pekar på att sex 
specifika områden. Dessa områden är enligt Sen (u.å): 
 
 Skydda data i lagring 
 Skydda data i rörelse 
 Autentiseringsprocesser 
 Multi-tenant 
 Juridiska aspekter 
 Handlingsplan vid incidenter  

 
Det finns många olika tillvägagångssätt för att skydda de sex områdena men det finns några 
grundläggande principer. För att skydda data i lagring används självkrypterande hårddiskar 
som är utformade efter standarder. När data transporteras är det viktigt att den är krypterad för 
att undvika läckage, det finns olika protokoll för detta bl.a. IPsec, SSL och TSL. (Kaufman 
och Venkatapathy, 2010) Takabi, Joshi och Ahn (2010) syftar på att en annan viktigt 
säkerhetsaspekt som behöver belysas är spårbarhet. Det skall gå att se vem som gör vad i en 
molntjänst för att öka säkerheten. Det är viktigt att som användare se över sitt egna 
sekretessbehov och utifrån de se över att molntjänstleverantören kan uppfylla de kraven som 
finns. (Rome, 2013) Om någonting av de ovanstående inträffar behövs det tydliga 
instruktioner för hur man skall gå tillväga för att undvika att situationen förvärras. Dessa 
instruktioner kallas för handlingsplaner, det är viktigt att handlingsplaner följs för att 
undersöka hur resultatet av planen blev. Lyckas man finna ett bra resultat tidigt med en 
handlingsplan kan konsekvenserna av risken minskas. 
 
Autentiseringsprocesser är viktigt och olika molntjänstleverantörer använder olika typer av 
processer och administrationsverktyg (3.2 Molnets historia). Några vanliga inslag hos större 
molntjänstleverantörer exempelvis Amazon, Microsoft, Google är Identity and Access 
Management. Det är viktigt att autentiserings är enkelt och effektivt, det skall gå snabbt att 
förändra en användare privilegier eller ge personen nya. (Takabi, Joshi och Ahn, 2010)  
 
Datasäkerhet är alltid väldigt viktigt inom moln och appliceras på alla typer av tjänste- och 
distributionsmodeller. Det privata molnet är lite annorlunda då det inte använder en multi-
tenant arkitektur. Dessa sex områden gäller i övrigt för alla typer av moln och molntjänster. 
Privata moln är den mest säkra typen av moln då den är mer isolerad än exempelvis publika 
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moln. Användning av privata moln minskar datasäkerhetsrisker eftersom obehörigas åtkomst 
till molnet minskar då det ofta är det egna företaget som själva äger infrastrukturen. 
 

3.6.4 Tillgänglighet  
En stor risk med moln och molntjänster är tillgänglighet och begreppet syftar på att som 
användare kunna nå sin data (Rome, 2013). När en användare inte kan nå sin data innebär det 
brist på tillgänglighet och är ett stort orosmoment inom molndiskussioner. Det finns vissa 
SaaS tjänster som innehar höga standarder för tillgänglighet exempelvis om Googles 
sökmotor skulle vara otillgängligt skulle folk tro att hela internet var nere. Google har genom 
sin popularitet skapat ett rykte och användare förväntar sig samma tillgänglighet av nya 
molntjänstleverantörer. (Armbrust et al., 2009). 
 
För att lyckas skapa hög tillgänglighet rekommenderar Armbrust et al. (2009) att använda sig 
av flera molntjänstleverantörer. Eftersom molntjänstleverantörer skulle teoretiskt sätt kunna 
gå i plötslig konkurs hjälper inte redundans i flera datacenter. Samma molntjänstleverantör 
använder ofta samma typ av mjukvara i alla sina datacenters och det skulle kunna påverka 
tillgängligheten till tjänsten. (Armbrust et al., 2009). 
 
Distributed Denial of Service (DDoS) 
Idag har internet ungefär en miljard användare med fler och fler tjänster blir tillgängliga över 
internet. Sociala medier har blivit ett stort marknadsföringsområde där företag kan visa upp 
sina produkter och samtala med sina kunder. Internet har blivit ett behov för människor idag 
och därför är det också känsligt mot otillgänglighet. En cyberattack med mål att störa en 
hemsida kallas för ”DOS” och kan genomföras genom att överbelasta hemsidan. När en sådan 
attack är organiserad och flera datorer samverkar för att slå ut ett objekt kallas det DDoS och 
är ett stort hot mot tillgänglighet på internet och involverar även molntjänster. (Radware, 
2013) 

3.6.5 Isolering  
För att få en bild över riskerna med isolering behöver man förstå innebörden av virtualisering 
och multi-tenancy arkitektur. Jag rekommenderar att läsa 3.4 Virtualisering och Multi-tenancy 
arkitektur. 
 
Grundidén med moln och molntjänster är för användare att resursdela och tillsammans skapa 
större serverkapacitet och därmed en bättre IT-infrastruktur. Isoleringsrisker innebär risker 
inom den virtuella miljön på servern. Om routing, lagringsdelning och liknande processer inte 
fungerar kan en enda fallerande länk påverka alla användaren på den servern. SQL injektioner 
kan exempelvis läcka information och data hos alla användare på en specifik server om en 
enda användare blir drabbad. Konsekvenserna av isoleringsrisker kan vara förödande och 
användare kan förlora data, tillgänglighet och skada både användaren och leverantörens rykte. 
Resursdelningen kan även sprida virus och annan skadlig kod mellan användare om en enda 
blir drabbad. (Enisa, 2012) 
 
Isoleringsrisker kan även drabba enskilda användare inom en organisation som utnyttjar en 
molntjänst. Om en användare kan komma åt en annan användares data kan det leda till 
integritetsproblem (Enisa, 2012) och även praktiska bekymmer om fel användare får tillgång 
till fel system och kan således skada företag pga. bristande kompetens inom området. Om 

19 
 



användaren inte uppmärksammar att den inte är inne inom sitt område kan det leda till 
personliga bekymmer om fel saker ändras. 
 
Publika moln har många olika användare och delar på hårdvara och isoleringsrisken ser 
annorlunda ut där en på ett privat moln. I ett publikt moln kan en utomstående användare 
påverka data om isoleringen inte är hanterad på ett korrekt sätt. Det privata molnet skiljer sig 
från det publika men grundförutsättningarna för isolering är densamma. En användare ser det 
nog mer kritiskt om en utomstående får tillgång till data snarare än fel innanstående får det. 
Liktväl är det viktigt att isoleringen tas på allvar inom privata moln eftersom skadlig kod kan 
verka på samma sätt som i ett publikt moln och sprida sig mellan användare. 

3.6.6 Förhindra upplevda risker 
Tabell 1 nedan sammanställer hur det teoretiska materialet vill förhindra upplevda risker. 
 

Tabell 1: Hur teorin förhindrar upplevda faktiska risker 
Intervjuperson Teori 

Inlåsning  Gemensamma standarder (Armbrust et al., 2009) 
 Införa SOA metodik (McKendrick, 2011) 

Fysisk säkerhet  Rutiner (Amazon web services, 2015) 
 MFA (Amazon Web Services, Inc., u.å.) 

Datasäkerhet  Transportprotokoll (Kaufman och Venkatapathy, 2010) 
 Autentiseringsprocesser (Sen, u.å) 
 Handlingsplaner (Sen, u.å) 

Tillgänglighet  Använd flera molntjänstleverantörer (Armbrust et al., 2009). 
Isolering  Behörighetshantering (Enisa, 2012) 

 
 

3.7 Ett sammanfattande modell av molntjänster 
När man skall förstå risker med molntjänster måste man förstå hur de fungerar och ser ut. En 
molntjänst kan förekomma på olika sätt med olika egenskaper. Dessa egenskaper definierar 
en molntjänst. En molntjänst kan erbjudas på olika sätt och varje sätt är unikt dessa kallas för 
tjänstemodeller och dessa är SaaS, IaaS och PaaS. För att leverera en tjänstemodell behövs en 
distributionsmodell och även de har olika egenskaper och det kan leda till stor ekonomisk 
framgång att använda sig av rätt distributionsmodell. Det är distributionsmodellen som är 
själva molnet medan SaaS, IaaS och PaaS är molntjänster. För att få en förståelse för riskerna 
som studien innehåller behöver läsaren förstå vad en molntjänst är, hur den verkar och 
fungerar. Riskerna som sedan presenteras kan i stort sett appliceras på alla typer av 
tjänstemodeller och distributionsmodeller även om sannolikheten att vissa modeller drabbas 
hårdare än andra beroende på risk. I studien har jag valt att använda fem olika riskgrupper 
(2.4 Teoretiskt urval). Dessa är: 
 
Inlåsning 
Eftersom molntjänster är en så pass ung teknik finns det inga färdiga standarder för 
kommunikation och uppbyggnad. Det har lett till att olika molntjänstleverantörer använder 
olika typer av API:er som kan leda till bekymmer när data skall plockas ut och flyttas mellan 
molntjänster. Skulle en molntjänstleverantör gå i konkurs kan det bli katastrof och mycket 
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tidskrävande att flytta den data som finns i molnet till en annan leverantör. Molnet har även 
skapat nya typer av inlåsningar med sina olika API:er och administrationsverktygen. Det här 
kan upplevas som en stor risk då plötsliga förändringar av verktygen kan leda till bekymmer 
för användaren. Inlåsning skiljer sig beroende på vilken tjänstmodell som används. 
 
Fysiska säkerhetsrisker 
Fysisk säkerhet innebär att molnets hårdvara är säker från obehöriga. Det lagras mycket 
känslig data i servrar och skulle en obehörig få till tillgång till servrar kan de bli förödande 
konsekvenser. Inom molnet är det leverantören som skyddar servrarna. Leverantörerna har 
anpassat sin säkerhet och den klassificeras som oerhört hög. (Taber, 2015) I detta arbetet 
innebär fysiska säkerhetsrisker även om mobila enheter som har en molntjänst igång tappas 
bort och hur man kan skydda sig i det fallet. 
 
Datasäkerhetsrisker 
För att skydda data i moln och molntjänster behöver man skydda sex specifika områden vila 
är enligt Sen (u.å): 
 
 Skydda data i lagring 
 Skydda data i rörelse 
 Autentiseringsprocesser 
 Multi-tenant 
 Juridiska aspekter 
 Handlingsplan vid incidenter 

 
Det finns olika hjälpmedel för att skydda data bland annat olika typer av protokoll exempelvis 
SSL. 

 
Tillgänglighetsrisker 
Tillgänglighet syftar på att som användare kunna nå sin data (Rome, 2013). När en användare 
inte kan nå sin data innebär det brist på tillgänglighet och är ett stort orosmoment inom 
molndiskussioner. 
 
Isoleringsrisker 
Isoleringsrisker innebär risker inom den virtuella miljön på servern. Konsekvenserna av 
isoleringsrisker kan vara förödande och användare kan förlora data, tillgänglighet och skada 
både användaren och leverantörens rykte. Resursdelningen kan även sprida virus och annan 
skadlig kod mellan användare om en enda blir drabbad. (Enisa, 2012) 
 
Eftersom de användarna jag intervjuar i studien jobbar inom olika områden har de olika 
molntjänster till sitt förfogande och använder dem på olika sätt. När jag diskuterar risker 
tillsammans med användarna behöver jag en större inblick över vilka risker som kan tänkas 
finnas i vilken molntjänst och inom vilket område. En intervjuperson kanske upplever 
tillgänglighetsrisken som det absolut största och för att förstå varför intervjupersonen gör det 
behöver jag förstå hur molntjänsten används inom det området personen arbetar i. Jag hade 
inte kunnat få den förståelsen och inte heller kunnat utforma intervjufrågorna om jag inte hade 
vetat vad en molntjänst var. Jag hade heller inte kunnat fråga intervjupersonerna om risker om 
jag inte visste vilka risker som finns. Tillsammans bildar dessa två en helhet som jag vill så 
som förståelse. Vad en molntjänst är ligger till grund för vilka säkerhetsrisker det kan finnas 
med den. Slutligen kan de två delarna bidra till varför det är så. 
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Figur 3: Visar hur teorin hänger ihop i en sammanfattad modell 
 

 
 
Figur 3 påvisar hur teorin hänger ihop. Vi har molnet och molntjänsterna som körs därifrån 
och modellen visar på hur och vilka tjänster som levereras. Även vilka risker som inträffar i 
själva molnet och vilka risker som inträffar hos användarna visas i modellen.  
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4 Empiri 
4.1 Allmänt 
Intervjuperson A arbetar som koordinator och har övergripande ansvar för att sammanställa 
information som övriga medarbetare tar fram för att rapportera den vidare. Intervjuperson A 
ser även till att vårdtagare får sin planerade hjälp inlagt in i molntjänster samt sköter 
kopplingen mellan olika molntjänster för att ingen information skall gå förlorad. 
Intervjuperson B arbetar som undersköterska och är en av medarbetare i organisationen som 
står för själva utförandet av den inplanerade hjälpen till varje vårdtagare. Intervjuperson C 
arbetar som metodutvecklar och supporttekniker inom organisationen och har det 
övergripande ansvar för en av de molntjänster som används. C löser problem som övriga 
anställda inom organisationen kan ha och sköter kommunikationen till leverantören och 
upplyser om problem. Intervjuperson C har börjat utveckla manualer för molntjänsten som C 
fokuserar på för att undvika hanteringsproblem och kunna ge anställda tydliga instruktioner 
hur molntjänsten fungerar. 
 
Intervjuperson C beskriver moln och molntjänster som en typ av lagring där en applikation 
körs i molnet. Varken A eller B kunde beskriva moln eller molntjänster och visste inte riktigt 
hur de fungerar. Däremot använder samtliga intervjupersoner molntjänster inom yrket 
dagligen.  
 
”Jag har hållit på med molntjänster i ca 7-8 år nu och man märker att det ökar hela tiden 
mer och mer” - Intervjuperson A 
 
Det finns många olika typer av molntjänster inom organisationen som samarbetar med 
varandra och även molntjänster som kommunicerar med vanliga IT-program. I det dagliga 
arbetet används dessa molntjänster för att se till att de anställda utför det som skall göras hos 
varje vårdtagare. Det är viktigt att vårdtagarna får den hjälp de skall få och de anställda kan 
sedan styrka det genom dokumentering som utförs i molntjänsten på plats hemma hos 
vårdtagaren. Informationen är viktigt för att påvisa att arbetet har utförs om anhöriga skulle 
undra. Intervjuperson A använder molntjänster för att para ihop medarbetare i ett team då de 
arbetar två och två, om någon skulle vara sjuk och en vikarie kommer in behöver det 
administreras och registreras i systemet. Varje team behöver sedan paras ihop med den raden 
de skall arbeta på. Intervjuperson A agerar likt en spindel i nätet och samverkar mellan allt. 
Intervjuperson B är en av medarbetarna som utför den hjälpen varje vårdtagare får och 
använder främst två olika typer av system. Ett system för dokumentation och journaler samt 
ett mobilt system som används hemma hos vårdtagaren där B kan dokumentera och registrera 
besöken. Intervjuperson C använder olika typer av molntjänster men arbetar främst med det 
mobila systemet som B använder utöver det använder C bl.a. Skype, journalsystem och tre-
fyra ytterligare system som finns i organisationen.     
 
Molntjänster infördes i organisationen för att effektivisera och underlätta arbetet med 
dokumentation och för att kunna bevisa att vårdtagare får den hjälp de skall få. Intervjuperson 
B tror att molntjänster infördes för att lättare kontrollera ekonomi och att vårdtagaren skall 
betala för den tid personalen är där. Det är viktigt att både anhöriga och vårdtagare får en 
överblick på personalen för att se till att arbetet utförs korrekt. Intervjuperson C tror att 
molntjänster infördes för att digitalisera information och ett on-premise system troligtvis hade 
fungerat på liknande sätt som molntjänsterna i organisationen gör idag. Samtliga 
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intervjupersoner uppfattar molntjänster som någonting positivt som hjälper organisationen 
men de påpekar att det även finns problematik med det. 
 

4.2 Risker 
Huvudsakliga upplevda risker 
De huvudsakliga riskerna som upplevs i organisationen är något spridda beroende på vilken 
position intervjupersonerna arbetar, som går att se i Tabell 2. För de administrativa 
intervjupersonerna A och C upplevs kommunikation mellan system som en stor risk. 
Kommunikation mellan system sträcker sig från hur väl de olika systemen i verksamheten 
kommunicerar med varandra till hur säker den information som skickas mellan systemen är. 
Ett problem som finns i organisationen med kommunikation mellan system är att när en annan 
del inom organisationen använder samma system men med olika behörigheter, visas inte alltid 
förändringar och då behövs erfarenhet för att märka förändringen. Den mänskliga faktorn 
påverkar kommunikationen mellan system om en användare inte riktigt vet hur 
kommunikationen sker mellan varje system kan det på det sättet försvinna information på 
vägen som leder till ytterligare arbete med att övervaka processen så inget fel inträffar . 
Intervjuperson A säger att återkoppling med molntjänster är viktigt om någonting skulle 
fallera så man vet vad blivit fel. Det finns brist på kunskap inom molntjänster och ibland blir 
det fel, då får man manuellt ändra i systemet och det blir mer invecklat och tar lång tid. 
 
Tillgänglighet är ytterligare ett bekymmer som existerar med molntjänster och förlitar 
organisationen sig endast på teknik kan uppstå problem när tjänsten är nere, då vet inte 
medarbetare vem man skall åka till på vilken tid. Erfarenhet är någonting viktigt för att 
förhindra detta men det händer att det tillkommer nya vårdtagare så organisationen använder 
fortfarande papperslistor för säkerhets skull. Intervjuperson B har arbetat i branschen många 
år och därför är konsekvensen inte lika förödande men ibland arbetar vikarier och då blir det 
svårare säger B. 
 
En annan risk som upplevs är behörighetshantering inom datasäkerhet som innebär att rätt 
person skall endast se den informationen personen behöver se. Det är viktigt med 
välutformade rutiner för att säkerhetsställa att behörighet försvinner om en anställd inte längre 
behöver se information om exempelvis en vårdtagare. 
 
Slutligen upplevs den fysiska säkerheten som en risk inom organisationen när en mobiltelefon 
skulle tappas bort kan det läcka känslig information om vårdtagare. Det är viktigt med 
tvåfaktorslås säger Intervjuperson C. 
 
 

Tabell 2: Visar huvudsakliga upplevda risker med molnet 

 
 

Intervjuperson A B C 
 
 

Kommunikation 
mellan system 

Behörighetshantering Kommunikation 
mellan system 

 Tillgänglighet Tillgänglighet Behörighetshantering 
 Den mänskliga 

faktorn 
 Fysisk säkerhet 
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Inlåsning 
Det finns ett bekymmer med inlåsning som involverar när information behöver flyttas från ett 
gammalt system till ett nytt. Det krävs då mycket planering och det ofta lång tid att införa ett 
nytt system och få ingång det. Några ovisheter som existerar är att man inte riktigt vet hur 
systemet kommer att kommunicera med övriga system i organisationen och eftersom alla 
medarbetare lärt sig det gamla systemet blir det automatiskt en inlåsning då alla måste lära sig 
det nya systemet istället. Det skapar frustration för alla och bristen på kunskap om 
molntjänster skapar automatiskt upplevda risker eftersom någonting inte känns rätt säger 
Intervjuperson A. Det tar lång tid för alla att lära sig det nya systemet och det blir en jobbig 
period för personalen. Intervjuperson B upplever mer stress under dessa perioder. Det finns 
system i organisationen som inte kan kommunicera fram och tillbaka utan det nyaste systemet 
kan bara skriva till det gamla system och inte tvärtom vilket blir jobbigare när man väl 
behöver det gamla systemet. Delaktighet är viktigt när man inför nya system.  
 
När man pratar om flera system i en organisation är det faktiskt positivt utifrån ett 
inlåsningsperspektiv eftersom systemen kan kommunicera med varandra hyfsat. När man 
byter ut ett system ser man till att de kan kommunicera med det som redan finns i 
organisationen säger Intervjuperson C. Den molntjänsten som används mest i organisationen 
är inte särskilt inlåst menar C. Tabell 3 sammanställer intervjupersonernas upplevda risker 
inom inlåsning. 
 

Tabell 3: Visar upplevda risker med inlåsning 

 
  

Intervjuperson A B C 
Upplevs som: Kommunikation 

mellan system 
Inlärningstiden för 

nya system 
Kommunikation 
mellan system 

 Inlärningstiden för 
nya system 

  

 Ovishet om nya 
system 
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Fysisk säkerhet 
Intervjupersonerna är något kluvna när vi diskuterade fysiska säkerhetsrisker. Intervjuperson 
C såg fysiska säkerhetsrisker som de mest kritiska och menar att de finns mycket känsligt data 
i systemen. Om en mobiltelefon skulle tappas bort öppnar det upp för andra typer av risker 
och det är viktigt med tvåfaktorslås. Molntjänsterna som finns på mobiltelefonerna loggar 
automatiskt ut efter en viss tid och det behövs en personlig kod för att komma in i tjänsten 
igen. Det är många moment som behövs för att logga in exempelvis skärmlås och det kan vara 
lite frustrerade men det känns säkert menar Intervjuperson B. Fingeravläsare är någonting 
som intervjupersonerna gärna skulle vilja se i framtiden. Varken A eller B upplever några 
fysiska säkerhetsrisker med molntjänsterna inom organisationen som finns att läsa i Tabell 4. 
 
”Jag har aldrig varit med om att någon tappat en telefon under arbetstid”- Intervjuperson A 
 

Tabell 4: Visar upplevda risker inom fysiska säkerhetsrisker 

 
Datasäkerhet 
Datasäkerhetsrisker skiljer sig beroende på vilket system som används inom organisation. 
Vissa av systemen kräver att du befinner dig på plats eller nås genom en VPN och desto fler 
inloggningar som finns desto säkrare är systemen. Molntjänsterna skiljer sig säger 
Intervjuperson C eftersom du kan få åtkomst hemifrån eller var som helst. Datasäkerheten är 
ett större orosmoment inom molntjänsterna än för övriga system i organisationen. För att 
hantera den typen av upplevelser är det viktigt med bra behörighetskontroller eftersom det 
fortfarande måste gå att arbeta utanför organisationen exempelvis hemma hos en vårdtagare. 
Många medarbetare tror dock att det är upp till cheferna att ordna behörigheterna men det 
ansvaret ligger faktiskt på medarbetarna säger C. Behörigheter för att använda molntjänsterna 
är ett måste och kan inte en medarbetare logga in i systemen kan den heller inte arbeta.  
 
”Behörighetshantering är väldigt viktigt och att den hela tiden uppdateras” – Intervjuperson 
B 
 
Om medarbetare i organisationen skulle få tillgång till en annans grupps information spelar 
inte det så stor eftersom alla som arbetar i vården har tystnadsplikt och skrivit på ett avtal om 
sekretess. Intervjuperson A säger dock om andra delar organisationen får tillgång till 
molntjänster som bara A använder ses det som ett större problem, därför är spårning någon 
väldigt bra och viktigt. Behörighetshantering är således väldigt viktigt för IT-system generellt. 
Intervjuperson B säger att behörighetshantering är viktigt för att avgränsa andra medarbetare i 
organisationen eftersom alla som arbetar i organisationen behöver inte se allt. Det är viktigt 
med rutiner för behörighetshantering inom vården eftersom behörigheter kan förändras över 
veckor, vissa veckor kanske en vårdtagare inte är hemma och då skall heller inte personal ha 
behörighet att se informationen tills vårdtagaren är hemma igen. Rutinerna för behörighet 
skall verkligen följas och genomföras säger Intervjuperson B. 
 
Det skickas mycket känsligt data mellan systemen i vården och det är alltid ett upplevt 
riskmoment när det sker. Data måste kontrolleras när det sker och därför är välutvecklade 
rutiner för datasäkerhet väldigt viktigt menar Intervjuperson C. Intervjuperson C upplevda 
risker inom datasäkerhet presenteras med övriga intervjupersoners i Tabell 5. 
 

Intervjuperson A B C 
Upplevs som: Upplevs inte Upplevs inte Upplevs högt 
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”Rutiner för datasäkerhet kan alltid utvecklas speciellt när information flyttas mellan olika 
system” – Intervjuperson C  
 

Tabell 5: Visar upplevda risker inom datasäkerhetsrisker 

 
 
Upplevda tillgänglighetsrisker 
Tabell 6 sammanställer hur intervjupersonerna upplever tillgänglighetsrisker. En av de 
molntjänster som används i organisationen är utvecklade med internetuppkoppling i baktanke 
och kan användas offline. Molntjänsten är s.k. mobile-only och sparar informationen tills 
mobiltelefonen får täckning igen. Det är en väldigt bra funktion men vårdtagare kan 
registreras flera gånger men det är en del av den mänskliga faktorn för att personalen 
glömmer bort att tjänsten fungerar offline. Att vårdtagare registreras flera gånger är dock 
ingenting som påverkar dokumentationen i slutändan säger Intervjuperson A. Det är större 
problem med de systemen som inte är mobile-only eftersom de kräver konstant 
internetuppkoppling för att vara kopplade till servern. Om servern skulle vara nere kan 
personalen inte arbeta inom det systemet. Uppdateringar sker oftast kväll eller nattetid men 
eftersom vården arbetar dygnet runt blir det problematiskt ändå. Den mänskliga faktorn 
påverkar tillgängligheten i större utsträckning inom molntjänster, om man glömmer bort sina 
koder kan man plötsligt inte arbeta alls. Det är annorlunda med traditionell IT menar 
Intervjuperson A.  
 
”En väl utvecklad offline-funktion är viktigt och att mobiltelefonerna är optimerade för att 
fungera i offline läge också” – Intervjuperson C 
 
Är systemen nere får personalen återgå till papperslistor så de vet vad som skall göras och det 
blir ytterligare arbete. Tillgängligheten är inte ett lika stort bekymmer för de personerna som 
har bättre kunskaper inom molntjänster och generell IT då kan de ofta fixa det själva om det 
inte är leverantören som har problemet. Finns rutiner vid tillgänglighetsbrister och att 
medarbetarna följer dem minskar också upplevelsen av dem. 
 

Tabell 6: Visar hur mycket tillgänglighetsrisker upplevs 

 
 
Upplevda isoleringsrisker 
Isoleringsrisker upplevs inte särskilt högt från någon av intervjupersonerna, som kan ses i 
Tabell 7. Det finns ett mindre störningsmoment och det är om en medarbetare försöker skriva 
in sin personliga kod i molntjänsten har det hänt att de har kommit in på en annan 

Intervjuperson A B C 
Upplevs som: Upplevs inte Behörighetsrisker Behörighetsrisker 

   Kommunikation 
mellan system 

    

Intervjuperson A B C 
Upplevs som: Upplevs något Upplevs högt Upplevs inte  
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medarbetare som har snarlikt kod. Det finns dock tystnadsplikt säger Intervjupersonerna A 
och B. Behörighet är ett viktigt moment för att förhindra isoleringens risker att inträffa. 
 

Tabell 7: Visar hur mycket isoleringsrisker upplevs 

 
 
Förhindra upplevda risker 
För att förhindra att risker inträffar är samtliga intervjupersoner överens om att erfarenhet är 
viktigt. Även kunskap och rutiner bidrar till att minska upplevda risker, människor är lite 
rädda att göra fel och är oroliga vad andra skall tycka om deras IT kunskap och istället ogillar 
de systemen istället. Det är viktigt med inställningen till molntjänster och att utbildningen kan 
förbättra inställningen och vända negativitet till något positivt. Inställning är också bra för att 
få medarbetare att förstå att vi nu skall använda system inom organisationen och det får 
anpassa sig till att göra det, systemen behövs och finns för en anledning. 
 
”Det är viktigt att visa de små funktionerna och visa att de är väldigt bra, då upplevs helheten 
som bättre” – Intervjuperson C 
 
En sorts grundutbildning inom IT och molntjänster är väldigt bra för att skapa teknisk 
förståelse och då kan man införa bättre testgrupper så man kan hitta funktioner som faktiskt 
behövs i nya system. Det minskar upplevda risker innan systemet ens har gått igång på riktigt 
i organisationen. Det är viktigt att medarbetare blir delaktiga i system tidigt så de kan förslå 
funktioner och liknande som behövs för att bättra inställning till nya system och de kan 
minska riskerna med molntjänster. Vidare så anses feedback vara viktigt i detta skede så 
personalen fortsätter ge kritik och förslag på ändringar och tycker det är viktigt att visa att det 
faktiskt händer någonting.  
 
”Jag vill se mer teknik i vården för att effektivisera och hjälpa fler vårdtagare” – 
Intervjuperson B 
 
Intervjuperson C ansvarar för en molntjänst i organisationen och pratar om bra stödsystem för 
att förbättra IT-systemen exempelvis ett statistikprogram. Behövs det anställa en ny 
systemansvarig blir det bekymmer om det inte finns stödsystem för då är informationen om 
systemet låst till den gamla systemansvariga. Det blir jobbigare för nya människor att sätta sig 
och de måste börja om från början igen för att för att förbättra systemen. Slutligen vill 
samtliga intervjupersoner se standardiseringar för teknik och mindre funktioner att falla 
tillbaka på om en huvudfunktion inte skulle fungera. Personalen blir mer eniga på det sättet 
och vårdtagaren får bättre vård. Tabell 8 nedan sammanställer hur intervjupersonerna vill 
förhindra upplevda risker. 
  

Intervjuperson A B C 
Upplevs som: Fel data till fel 

användare 
Upplevs inte Upplevs inte 
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Tabell 8: Sammanställer hur intervjupersonerna vill förhindra upplevda risker 
 
Risk Empiri 
Inlåsning  Utbildning 

 Planering 
 Delaktighet och Feedback 
 Använd flera molntjänstleverantörer 

Fysisk säkerhet  Tvåfaktorslås 
 Fingeravläsare 

Datasäkerhet  Autentiseringsprocesser 
 Behörighetshantering 
 Rutiner 
 Utbildning 
 Avtal 

Tillgänglighet  Offline läge 
 Utbildning 
 Rutiner 

Isolering  Avtal 
 

4.3 Övrigt 
Den mänskliga faktorn menar Intervjuperson A som förståelsen för vad molnet och 
molntjänster innebär och om det finns inte tillräcklig erfarenhet och kunskap upplevs risker 
och kan även leda till faktiska risker. Intervjuperson A säger i övrigt att systemet fungerar bra 
och bättre än förväntat när man bryter ner de olika molntjänsterna i delar verkar de mer 
komplext än vad det är. Det är den uppfattade komplexiteten som gör att riskerna känns stora. 
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5 Analys och Diskussion 
5.1 Användning av molntjänster 
Alla medverkande intervjupersoner använder molntjänster på ett eller annat sätt. Det som är 
intressant är att olika personer beskriver det på olika sätt men faktiskt har samma mål med 
användningen av molntjänsten. Organisationen har haft molntjänster i flera år tidigare men 
molntjänsten som undersköterskorna använder implementerades nyligen. Intervjuperson A 
använder flera olika molntjänster inom administrativa syftet och sköter planeringen av 
molntjänsten som Intervjuperson B använder. B använder molntjänsten för dokumentation om 
varje vårdtagare B besöker. De skriver bland annat att de utför det vårdtagaren fått bistånd att 
få utfört som exempelvis medicin och vändningar. Utöver dokumenteras även avvikande 
händelser om brukaren mår dåligt eller är orolig.  Intervjuperson C arbetar som administratör 
för IT systemen i organisationen. C:s uppgift är att implementera molntjänsterna i 
organisationen, se till att de fungerar och flytta data mellan gamla och nya molntjänster. 
Intervjuperson C arbetar även som länken mellan organisationen och molntjänstleverantören. 
 
Det finns vissa aspekter som varierar på beskrivningarna hur varje intervjuperson använder 
molntjänster vilket inte är så konstigt eftersom de arbetar inom olika områden. Vad som är 
intressant är att inställningen till molntjänsten påverkade hur väl man faktiskt försöker lära sig 
hur den fungerar och därmed kan utöka sin beskrivning av hur man använder den. Det påvisar 
även att man kan hitta fler möjligheter om man är positivt inställt till molntjänsten. När varje 
intervjuperson även försökte förklara sin syn på vad en molntjänst syntes en varierad 
kunskapsnivå inom området. Kunskap öppnar möjligheter för kreativitet om hur molntjänster 
kan användas och var någonstans man kan använda dem. Kreativiteten och förståelsen för hur 
moln och molntjänst används    
 

5.2 Inlåsning 
Enligt Enisa (2012) och Armbrust et al., (2009) är inlåsning ett stort riskområde då molnet 
fortfarande är relativt ungt och det finns inga utformade standarder. Inlåsnings upplevdes av 
båda de administrativa intervjupersonerna där kommunikationen mellan system var en 
upplevd risk. Eftersom det inte finns några utformade standarder är det svårare att byta system 
och få systemen att kommunicera med varandra (McKendrick, 2011) Intervjuperson A 
upplever att det finns ovishet när man diskuterar kommunikation mellan system, att man helt 
enkelt inte vet hur nya systemen kommer att kommunicera med de gamla vilket styrks av 
intervjuperson B som berättar att gamla system ibland inte kan skriva till nya system men de 
nya systemen kan skriva till det gamla. Vilket beror på att systemen följer olika API:er där ett 
av systemen är betydligt äldre än ett annat vilket leder till svårigheter när data skall plockas ut 
och flyttas mellan molntjänster.(Armbrust et al., (2009). Inlåsning är en stor risk just för att 
det finns stor osäkerhet kring ämnet (Enisa, 2012). 
 
Användare av molntjänst som vill byta leverantörer behöver ibland utveckla kod och träna 
personalen i de nya systemen för att ens göra det möjligt att byta leverantör (Enisa, 2012) 
vilket kan ses som generella IT-kunskaper. Generella IT-kunskaper är någonting som 
påverkar inlåsningsupplevelser och desto högre kunskap en användare har desto lättare är det 
att sätta sig in i nya system och flytta information från det gamla till det nya. Vilkets styrks av 
att Intervjuperson C inte ser samma problematik som varken A eller B med inlåsning eftersom 
C har högre generella kunskaper om IT och molntjänster. 
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Desto fler system en organisation har desto lättare är det för organisationen att undvika 
inlåsning. När organisationen skall köpa in en ny molntjänst från en ny leverantör måste 
leverantören anpassa tjänsten så den kan kommunicera med de gamla molntjänsterna annars 
hade organisationen inte köpt in just den tjänsten. Genom att använda flera IT-system tvingas 
leverantören att applicera en SOA metodik och anpassa standarder till övriga system 
(McKendrick, 2011). Molntjänstleverantörerna vill troligtvis inte applicera SOA metodiken 
eftersom de vill binda kunderna till sig själva under lång tid. Lyckas man ändå få 
leverantörerna att anpassa sin tjänst efter flera system skapas gemensamma standarder som i 
sin tur kan minska upplevda risker med inlåsning och ovisheten om att molntjänster inte 
kommer att fungera med varandra försvinner. 
 
Det huvudsakliga sättet för att minska upplevda inlåsningsrisker är generella IT-utbildningar 
och utbildningar inom molntjänster som jag tog upp tidigare i avsnittet. Får användare IT-
utbildningar kan de snabbare sätta sig in i nya IT-system genom att få en bredare förståelse 
över hur system är uppbyggda och fungerar, ovisheten försvinner. Intervjupersonerna A och B 
nämnde att inlärningstiden på nya system skall betraktas som en inlåsning i sig, vilket är 
korrekt enligt Enisa (2012) men genom utbildning förkortas inlärningstiden avsevärt och 
upplevda inlåsningsrisker försvinner. 
 

5.3 Fysisk säkerhet 
De fysiska säkerhetsriskerna upplevs olika i organisationen och de upplevda riskerna är 
väldigt spridda. Intervjuperson A och B upplever inte några säkerhetsrisker och anser att det 
finns tillräckliga säkerhetsåtgärder för att undvika problem. C däremot upplever de fysiska 
säkerhetsriskerna som en av det absolut största. Intervjuperson C är den personen som sitter 
närmast själva lagringen eftersom C sköter kontakten med leverantören och inom 
molntjänster skiftar aldrig lagringsansvaret från leverantören (Panda, 2012). Eftersom C sitter 
närmast lagringen påverkar troligtvis den fysiska säkerheten C högre än övriga. 
 
Den fysiska säkerheten involverar också mobiltelefoner med en aktiv molntjänst och skulle en 
sådan mobiltelefon tappas bort och hamna i orätta händer kan den personen plötsligen få 
åtkomst direkt till leverantörens server. En av grundegenskaperna för en molntjänst är 
resource pooling vilket innebär att många användare delar på resurser dvs. multi-tenancy (3.4 
Virtualisering och Multi-tenancy arkitektur). Den borttappade telefonen skulle plötsligt kunna 
påverka väldigt mycket data och inte bara användarens egna data utan alla tenants som 
leverantör har med skadlig kod (Enisa, 2012; Isoleringsrisker).  
 
Själva borttappningen av mobiltelefonen klassificeras som en fysisk risk men vad som sker 
om den tappas bort är att den plötsligt kan påverka andra riskområden. En fysisk säkerhetsrisk 
kan det påverka datasäkerhetsrisker eftersom man enligt Sen (u.å) behöver skydda data i 
lagring och isoleringsrisker eftersom molntjänster utnyttjar resource pooling (NIST, 2011). 
 
När man bryter ner den fysiska säkerhetsrisken i mindre delar kan man se hur de hänger ihop 
och kan plötsligt leda till att risker som upplevs av andra intervjupersoner beror helt på en 
annan risk. Det kan därmed ses som ytters kritisk att förstå helheten med varje risk eftersom 
de kan leda till en kedjereaktion. Därför är det viktigt att utbilda personalen för att kunna 
uppnå denna förståelse och därefter låta personalen vara delaktigt i utformningen av rutiner 
för säkerhetshantering. Det är först när helheten av personalen kan se bekymret som man kan 
hantera helheten med riskerna och förhindra kedjereaktionen med fysiska säkerhetsrisker. 
Amazon som är världens största leverantör av IaaS har strikta rutiner och använder rutinerna 
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som reklam för att fler användare skall utnyttja deras moln (Amazon web services, 2015), de 
har upptäckt att rutiner är någonting väldigt viktigt för att ta bort upplevelser om fysiska 
säkerhetsrisker. Rutiner är till stort hjälp för att förhindra kedjereaktionen inom just fysiska 
säkerhetsrisker och det är viktigt att hela tiden prata och visa att dessa rutiner finns för då 
minskar upplevelsen att någonting skulle vara osäkert. 
 

5.4 Datasäkerhet 
Datasäkerhet är ett stort riskområde och involverar många olika aspekter, som jag påvisade i 
tidigare stycke fysisk säkerhet är helheten viktigt för hur man kan minska uppleva faktiska 
risker. Enligt (Sen, u.å.) behövs sex specifika områden skyddas och utföras för att minska 
upplevelsen av datasäkerhetsrisker.  
 
 Skydda data i lagring 
 Skydda data i rörelse 
 Autentiseringsprocesser 
 Multi-tenant 
 Juridiska aspekter 
 Handlingsplan vid incidenter  

 
Lagringsansvaret aldrig skiftar från leverantören (Panda, 2012), behöver fokusering ligga på 
att skydda åtkomsten snarare än data i sig. Behörighetshantering är därför en viktig del för att 
hantera datasäkerhetsrisker och det krävs goda autentiseringsprocesser. De två är direkt 
beroende av varandra för att autentiseringsprocesserna behöver styra behörigheten så 
molntjänsten vet vem som har loggat in. En välutvecklad autentiseringsprocess är helt 
avgörande för att skydda åtkomsten och som styrks genom att stora molntjänstleverantörer 
som Amazon, Google och Microsoft infört någon form av Multi-factor authentication (MFA) 
dvs. att det minst behövs två stycken faktorer för att kunna logga in. Tvåfaktorslås tas upp av 
Intervjuperson C flera gånger som anser att det är det bästa sättet att skydda åtkomsten. En 
bra autentiseringsprocess kan skydda multi-tenancy miljön genom att som jag tog i kapitel 5.3 
Fysisk säkerhet om en mobiltelefon skulle hamna i orätta händer förhindras åtkomst till multi-
tenancy arkitekturen. Behörigheterna måste hela tiden uppdateras och kontrolleras så rätt 
person har rätt behörighet hela tiden, det är inte alltid lätt att ständigt uppdatera detta men då 
finns det inom organisationen avtal för tystnadsplikt vilket har minskat upplevda risker inom 
datasäkerhet. 
 
Kommunikation mellan system förekommer även inom ramen för datasäkerhet eftersom när 
system kommunicerar utbyts information. Organisationen har mycket känslig information 
exempelvis personuppgifter och det gäller att den skyddas i rörelse. (Sen, u.å.) För att skydda 
data i rörelse finns det olika protokoll exempelvis IPsec och SSL (Kaufman och 
Venkatapathy, 2010). Berättar organisationen att dessa protokoll tillämpas kan molntjänsterna 
uppfattas som säkrare i informationsutbytesskedet och minska upplevelsen om problematiken 
med känslig data i rörelse, ovisheten försvinner helt enkelt. Skulle någonting ändå fallera är 
spårbarhet är viktigt för att se hur informationen har skickats menar Intervjuperson A något 
som försvaras av Takabi, Joshi och Ahn (2010). Vad som är intressant med kommunikation 
mellan system är att risken förekommer även i inlåsning vilket tyder på att risker kan 
förekomma i olika former. När vi diskuterar inlåsning handlar kommunikation mellan system 
snarare hur väl systemen kommunicerar med varandra och inom datasäkerhet hur säker den 
information som kommuniceras är. Enligt IRM (2002) definieras en risk som en kombination 
av sannolikheten att någonting kan inträffa och vad den händelsen kan ha för konsekvens och 
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vad som är intressant med kommunikation mellan system är att konsekvensen skiljer sig 
beroende på om det är inlåsningsrisken eller datasäkerhetsrisken som berörs. Därför är det 
viktigt att ha överseende på helheten och verkligen förstå var någonstans man behöver agera 
för att minska upplevelser. 
 
Sen (u.å.) tar upp handlingsplaner som någonting för att minska datasäkerhetsrisker och det 
håller samtliga intervjuperson med om, de använder dock ordet rutin istället. Finns det tydliga 
rutiner för hur datasäkerhet skall hanteras och användarna är eniga i att följa rutinerna kan de 
upplevda riskerna minskas eftersom konsekvensen av risken minskar.  

5.5 Tillgänglighet 
När en molntjänst inte går att nå kan heller inte användaren nå sin data och är någonting som 
ses som allvarligt. Organisationen upplever risker med tillgängligheten och beroende på 
vilken position användaren arbetar på desto mer kritisk är risken. Intervjuperson B kan inte 
arbeta med molntjänster om det inte finns tillgänglighet. Enligt Armbrust et al., (2009) kan 
tillgänglighets risker minska om man använder flera molntjänstleverantörer vilket kan likna 
metoden för att förhindra inlåsning. Eftersom intervjuperson B använder färre molntjänster än 
A och C kan det visa på varför B upplever tillgänglighetsproblem som den största risken. 
 
Det finns andra faktorer som kan påverka upplevelsen inom tillgänglighet och en av dem är 
den generella IT-kunskapen eftersom C är den person som upplever lägst tillgänglighetsrisk.  
Innefattar ett tillgänglighetsproblem att det är något fel på klienten har varken A eller B den 
kunskapen att ordna det själv utan behöver fråga någon annan och därför upplever de risken 
som betydligt större. Om Google var nere kanske A och B skulle tro att hela internet är nere 
(Armbrust et al., 2009) medan C kan göra större efterforskningar var problemet ligger 
någonstans och själva åtgärda dem. Eftersom C arbetar med att lösa problem med 
molntjänster som andra har kan C fortfarande arbeta om tillgängligheten inte finns och detta 
styrker min teori om skillnader på upplevda risker beroende på positioner. 
 

5.6 Isolering 
Ingen av intervjupersonerna upplever isoleringsrisker som något större problem. 
Resursdelningen kan sprida virus och annan skadlig kod mellan användare om en enda blir 
drabbad. (Enisa, 2012) Intervjuperson A nämnde lite kort om skadligt kod men upplever inte 
det som en större risk.  

 
Det som är intressant dock är utifrån den fysiska säkerheten som upplevdes kan det därifrån 
härleda risker till isoleringen. Skadlig kod skulle snabbt kunna spridas om en mobiltelefon 
skulle hamna i orätta händer. Riskerna upplevs troligen inte pga. själva isoleringen inte sker i 
närområdet utan hos leverantören som har lagringsansvaret.  
 
Om fel data kommer tillbaka till fel användare upplevs det inte som ett större problem 
eftersom organisationen använder avtal för tystnadsplikt. Denna risk påvisar att risker har en 
koppling till varandra. Det är isoleringsrisken som skapar möjligheten för någon annan att få 
fel data och detta skyddas genom avtal som tas upp i datasäkerhet (Sen, u.å.).  
 

5.7 Diskussion av upplevda risker i vården 
De risker som vårdarbetare upplever sammanställs i Tabell 9. 
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Tabell 9: Vilka risker upplever vårdarbetare på olika positioner? 
 
Intervjuperson A - Koordinator B - Undersköterska C – supporttekniker 
Inlåsning  Kommunikation 

mellan system 
 Inlärningstid för 

nya system 
 Ovishet om nya 

system 

 Inlärningstid för nya 
system 

 Kommunikation 
mellan system 

Fysisk säkerhet    Upplevs väldigt 
högt 

Datasäkerhet  Mänskliga faktorn  Behörighetsrisker  Behörighetsrisker 
 Kommunikation 

mellan system 
Tillgänglighet  Upplevs högt  Upplevs väldigt högt  
Isolering  Fel data till fel 

användare 
  

 
Alla medverkande intervjuperson som jag intervjuade använde någon form av molntjänst på 
ett eller annat vis. De upplevda riskerna skiljer sig beroende på vilken position 
intervjupersonen arbetar på och vilka tidigare kunskaper som existerar. Varför riskerna skiljer 
sig beroende på position är inte särskilt underligt utan det handlar om förutsättningar och 
arbetsuppgifter exempelvis de administrativa intervjupersonerna A och C inom Inlåsning 
upplever samma risk med kommunikation mellan system men intervjuperson B upplever inte 
denna risk. Intervjuperson B upplever inte risken med kommunikation mellan system 
eftersom B inte använder lika många system som A och C så eventuella problem blir inte lika 
omständiga. Inlärningstiden för nya system upplevs av A och B men inte för Intervjuperson C 
eftersom C arbetar med IT support och förståelse för IT, C:s har stora kunskaper inom IT dvs. 
C har bättre förutsättningar för att snabbare sätta sig in i nya system.  
 
Endast Intervjuperson C upplever fysiska säkerhetsrisker som något väldigt kritiskt och det 
beror på att C är den personen som arbetar närmast lagringhanteringen då C sköter 
kommunikationen från organisationen till leverantören. Lagringsansvaret inom moln skiftar 
aldrig från leverantören och varken A eller B har kontakten med leverantören och upplever 
därmed inte riskerna på samma sätt dvs. det ingår inte i deras arbetsuppgifter. Hamnar en 
mobiltelefon i orätta händer upplever Intervju C det som en stor risk eftersom C har denna 
förutsättning med utbildning för att förstå vad som skulle kunna hända om inom andra 
säkerhetsområden. Risker hänger ihop och den fysiska säkerheten fungerar som en inkörsport 
till övriga delar i systemet och det är först när riskerna är inne i systemet som A och B 
påverkas av dem och upplever därför risker först i det skedet. Det som är intressant med risker 
är att de hänger ihop och kan gå åt båda hållen om exempelvis datasäkerhet skulle inträffa och 
någon obehörig skulle komma igenom autentiseringsprocesserna skulle det kunna påverka 
den fysiska säkerheten och då skulle en risk som A och B upplever påverka C:s upplevelse. 
 
Datasäkerheten är utsprid och upplevs på olika sätt och även detta är påverkat av 
förutsättningar och position. Intervjuperson A har flera medarbetar under sig och 
sammanställer deras information och skickar den vidare och därför upplever A den mänskliga 
faktorn dvs. dess medarbetares handhavning som en säkerhetsrisk. Intervjuperson A 
arbetsuppgift påverkas av andra och därför upplevs denna risk. Både B och C upplever att 
behörighet är någonting kritiskt men ser det från olika håll. B ser behörighet som någonting 
att rätt person skall få se rätt information då B arbetar med vårdtagare vill B inte att vem som 
helst kan få läsa vårdtagarnas känsliga information. C däremot ser behörighet som någonting 
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anknutet till autentisering vilket snarare än vem som skall få se vad. Det är indirekt samma 
sak dock efter som jag i analysen kom fram till att autentiseringen styr behörigheten. B och C 
beskriver det här på olika sätt men i slutändan upplever samma typ av risk och därför kan jag 
påvisa att upplevda risker är någonting komplext och uppfattas olika beroende på vad du 
arbetar med.  
 
Både A och B upplever tillgänglighet som en risk men B upplever den som kritisk. Enligt 
Armbrust et al., (2009) kan tillgänglighets risker minska om man använder flera 
molntjänstleverantörer. Eftersom Intervjuperson B använder färre molntjänster än A kan det 
visa på varför B upplever tillgänglighetsproblem som den största risken. Varför inte C 
uppfattar risken handlar om att två saker dels att som jag tidigare kommit fram till har C 
större kunskap inom IT och molntjänster och har därmed bättre förutsättningar att ordna till 
problemet själv om det skulle inträffa. Det andra är att Intervjuperson C arbetar med att lösa 
eventuella problem med molntjänst så A och B kommer till C med de problemen de har. 
Intervjuperson C kan därför fortfarande arbeta även om tillgänglighet till molntjänsten inte 
finns. 
 
Isolering är ingenting som upplevs särskilt av någon av intervjupersonerna eftersom 
lagringsansvaret ligger hos leverantören och det är där isoleringsrisken ofta inträffar. Det 
finns ett problem menar Intervjuperson A och det är om fel användare får fel data. 
Vårdanställda har dock tystnadsplikt och det förhindrar att någon upplever isoleringen som en 
problematiskt område och ser det mer som ett störningsmoment.   
 
Vad man kan se här är att risker upplevs olika beroende på vilken position och vilken 
förutsättning användaren har för att uppleva risken. Samma risker upplevs på olika sätt och 
det beror på att en risk definieras som en kombination av sannolikheten att någonting kan 
inträffa och vad den händelsen kan ha för konsekvens (IRM, 2002) Risken sannolikhet och 
konsekvens är helt enkelt olika beroende på din position och därför skiljer sig de upplevda 
riskerna så pass mycket och de upplevs inom olika områden. 
 
Vad man kan få ut av det här är att risker hänger ihop i ett sorts nät där någonting hela tiden 
kan leda till någonting annat. För att kunna hantera risker behöver man förstå helheten och för 
att kunna minska upplevelsen av risker behöver användare förstå helheten så upplevelsen är 
där den egentliga risken finns snarare än att bry sig om någonting som knappast kommer 
inträffa eller är oroad över någonting som inträffar först om något annat inträffar.   

35 
 



5.8 Minska upplevda faktiska risker 
En sammanställning av det teorietiska och det empiriska materialet för hur man kan minska 
upplevda risker. Informationen sammanställs i Tabell 10.  
 

Tabell 10: Hur skall man förhindra upplevda risker 
Intervjuperson Teori Empiri 

Inlåsning  Gemensamma standarder (Armbrust et 
al., 2009) 

 Införa SOA metodik (McKendrick, 
2011) 

 Utbildning 
 Planering 
 Delaktighet och 

Feedback 
 Använd flera 

molntjänstleverantörer 
Fysisk 
säkerhet 

 Rutiner (Amazon web services, 2015) 
 MFA (Amazon Web Services, Inc., 

u.å.) 

 Tvåfaktorslås 
 Fingeravläsare 

Datasäkerhet  Transportprotokoll (Kaufman och 
Venkatapathy, 2010) 

 Autentiseringsprocesser (Sen, u.å) 
 Handlingsplaner (Sen, u.å) 

 Autentiseringsprocesser 
 Behörighetshantering 
 Rutiner 
 Utbildning 
 Avtal 

Tillgänglighet  Använd flera molntjänstleverantörer 
(Armbrust et al., 2009). 

 Offline läge 
 Utbildning 
 Rutiner 

Isolering  Behörighetshantering (Enisa, 2012)  Avtal 

 
 
För att kunna bemöta och minska upplevda faktiska risker behöver man förstå vad moln och 
molntjänster är för någonting och hur de fungerar. Generella IT-utbildningar och molntjänst 
utbildningar inom molntjänster skapar förståelse och kunskap inom det området och är ett 
första viktigt steg i att minska upplevda faktiska risker. 
  
Inlåsning 
Utbildningar skapar möjligheter för att snabbare sätta sin in i nya molntjänster och förstå hur 
de nya molntjänsterna kommer att fungera och deras plats i organisationen och ta bort ovishet. 
Man kan på så sätt lättare integrera nya system i organisationen och minska inlåsning. Det 
teoretiska materialet förslår däremot att gemensamma standarder är en effektiv lösning för att 
förhindra inlåsning (Armbrust et al., 2009) vilket är väldigt bra men samtidigt problematiskt 
eftersom användaren inom vården inte kan göra så mycket åt det utanför sina egna system. 
Använder man dock flera molntjänstleverantörer och olika system minskar det dock 
inlåsningen och man tvingar leverantörerna att anpassa sitt system efter verksamheten istället 
för tvärtom. Detta leder till att leverantören tvingas att införa en SOA metodik (McKendrick, 
2011) eftersom då kan de leverera samma system till många olika användare och få en bredare 
kundbas. När man inför ett nytt system anser intervjupersonerna att det är viktigt med en 
tydligen planering på vad som kommer att ske och få alla medarbetare delaktiga i införandet. 
Blir medarbetarna mer delaktiga och känner att de kan påverka kan det leda till en bättre 
inställning till molntjänsterna och systemet uppfattas mer positivt och då kan man förhindra 
inlåsning eftersom medarbetarna vill lära sig det nya systemet. 
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Fysisk säkerhet 
För att minska upplevda fysiska säkerhetsrisker trycker teorin på att det är viktigt med rutiner 
(Amazon web services, 2015) och det håller jag med om men det är också viktigt att visa på 
att dessa rutiner finns. Vet medarbetarna om att rutinerna finns och följs minskar det 
upplevelsen. Eftersom vården använder molntjänster i mobiltelefoner hemma hos vårdtagare 
behövs olika typer av autentiseringsprocesser och de bör vara tvåfaktorslås. Tvåfaktorslås är 
betydligt mer säkert än en vanlig inloggning och visar på att molntjänsten är säker kan 
därmed minska upplevelsen inom fysiska säkerhetsrisker. Tekniken går ständigt framåt även 
inom säkerhetsområden och idag finns bl.a. Fingeravläsare som kan användas som lås, 
problematiken är det finns många olika medarbetare som använder mobiltelefonerna och 
därför behöver tekniken utvecklas något så alla kan få tillgång till tjänsterna med sitt 
fingeravtryck. 
 
Datasäkerhet 
Det som teorin tar upp när det gäller datasäkerhet är att data skall skyddas av protokoll 
(Kaufman och Venkatapathy, 2010) vilket jag håller med däremot behöver man påvisa att 
dessa protokoll faktiskt används så upplevelsen om att data är säker faktiskt skapas. Det är 
inte en särskilt svår sak att genomföra och kan minska upplevda risker drastiskt. Både teorin 
och empirin vill ha välutvecklade autentiseringsprocesser (Sen, u.å). Behörighetshanteringen 
skall finnas och det skall finnas tydliga rutiner för hur den skall genomföras, medarbetare 
skall endast få se den information den behöver se för att utföra sitt arbete. Rutinerna behöver 
hela tiden följas och det är viktigt att behörigheten uppdateras efterhand. Om någonting skulle 
gå fel påvisar teorin att handlingsplaner är viktiga så man vet vad som skall göras 
Handlingsplaner (Sen, u.å), det empiriska materialet visar samma sak men intervjupersonerna 
har valt att kalla det för rutiner. Slutligen rekommenderar intervjupersonerna avtal mellan 
arbetsgivaren och medarbetaren för tystnadsplikt. Skulle en medarbetare få fel information så 
spelar det inte så stor roll eftersom de har tystnadsplikt och det är emot lagen att bryta mot 
den. 
 
Tillgänglighet 
Teorin förslår att använda flera molntjänstleverantörer för att öka tillgängligheten (Armbrust 
et al., 2009), vilket empirin faktiskt stödjer då den intervjupersonen som använder minst antal 
molntjänster upplever tillgänglighetsrisker mest kritiskt. Används molntjänster i 
mobiltelefoner behöver molntjänsten ha ett offline läge så man fortfarande kan arbeta med 
den även om man tappar täckning. Generella IT-utbildningar och molntjänst utbildningar 
skapar förståelse för hur man löser problem med tillgänglighet om felet ligger hos användaren 
snarare än leverantören. Uppstår ett tillgänglighetsproblem kan användaren kanske själv 
ordna till dem om den har fått utbildning, rätt utbildning kan även förhindra att problem 
uppstår från början. Vet medarbetarna vad som skall göras om det skulle inträffa minskar det 
upplevelsen av risken, därför att det viktigt med rutiner i arbetet. 
 
Isolering 
Det bästa sättet att minska isoleringsrisker är att ha en välutvecklad behörighetshantering 
(Enisa, 2012), skulle dock läckage förekomma trycker empirin ytterligare på avtal om 
tystnadsplikter. 
 

En viktig del som alltid dyker upp i stort sett alla riskområden är förståelse och kunskap. Inte 
bara förståelse en särskilt upplevd risk utan för alla risker som finns. För man kan se tydligt 
att riskerna hänger ihop med varandra och kan påverka varandra. Konsekvensen av riskerna är 
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flyttbara och därför måste man förstå helheten för att kunna minska upplevda risker. Man 
måste påvisa användare helheten så att den upplevda risken upplevs på rätt ställe och är 
varsam när man arbetar inom just det riskområdet, snarare än vara oroligt för en risk som 
inträffar först när en annan gör det. Samtliga intervjupersoner ser gärna ytterligare utbildning 
om IT och teknik inom vården och det är väldigt viktigt för då kan de börja lösa konsekvenser 
av risker själva. Då minskar de upplevda riskerna. 

5.9 Utvärdering av metod  
Eftersom jag valde att använda en kvalitativ forskningsansats är arbetet uppbyggt utifrån det. 
Studien bygger på empiriskt insamlat material som samlats in genom intervjuer. För att ha 
utforma frågorna till intervjuerna startade arbetet med en litterarturinsamling vilket var direkt 
nödvändigt för att ha något att stå på. Intervjuerna skedde semi-strukturerat och tack vare 
litteraturinsamlingen kunde jag ställa följfrågor som var grundad i teori och få ut djupare 
empiri. Då jag syftade till att tolka och skapa en djup förståelse inom ämnet ansåg jag att den 
valda metoden var mest lämpad. Jag hade önskat att jag hade ett lite större omfång av 
intervjupersoner och det kanske hade varit intressant att se hur många upplevda risker det 
faktiskt finns inom vården. Skulle jag göra en enkät undersökning hade jag sannolikt fått 
betydligt fler risker att arbeta med. Problemet är då att jag inte hade kunnat undersöka varför 
de uppstår. Jag tror att en mixad metodutformning med en del kvalitativ och en del 
kvantitativt hade varit det mest optimala för denna studie. Man tar helt enkelt det bästa från 
båda delarna med bredden från den kvantitativa metoden och djupet från den kvalitativa 
metoden. Jag hade troligtvis inte hunnit genomföra det ensam men hade man istället arbetat 
två stycken kanske det hade varit möjligt. Det är alltid roligare att jobba i grupp och det är till 
stor hjälp om kör fast då kan man bolla idéer mellan varandra och förhoppningsvis snabbare 
lösa problem. 
 
Det interpretativistiska tolkningsperspektivet har varit till stor hjälp under intervjuerna och 
analysen då jag fick en större förståelse för hur risker upplevdes. Jag tror inte att ett annat 
tolkningsperspektiv hade varit bättre. 
 
Studien bygger på tre stycken molntjänstanvändare inom vården med olika positioner för att 
jag skulle få ut en helhetsbild över upplevda faktiska risker. Eftersom jag använde användare 
från olika positioner kunde jag få en verklighetstrognare bild. Urvalet av intervjupersoner 
beskrivs i kapitel 2.5.1 Empiriskt urval. Alla intervjupersoner har informerats om de 
forskningsetiska kraven studien har beskrivits i kapitel 2.5 Intervjuer och därför klassificerar 
jag studien som forskningsetisk. 
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6 Sammanfattning och slutord 
6.1 Hur upplever vårdarbetare faktiska risker med molntjänster på 
olika positioner? 
Alla medverkande intervjupersoner jag intervjuade använder molntjänster på ett eller annat 
sätt. Varje intervjuperson beskriver hur de använder molntjänster på olika sätt men även 
samma molntjänst beskrivs annorlunda vilket har lett till att de olika intervjupersonerna 
upplever faktiska risker på olika sätt. Alla intervjupersoner arbetar på olika positioner i 
organisationen och är en faktor varför riskerna upplevs på olika sätt. En risk definieras som en 
kombination av sannolikheten att någonting kan inträffa och vad den händelsen kan få för 
konsekvens. Sannolikheten och konsekvensen eller kombinationen kan vara annorlunda 
beroende på vilken position och förutsättning användaren har inom organisationen eftersom 
molntjänster används på annorlunda sätt.  
 
Inlåsning 
De administrativa intervjupersonerna upplever kommunikation mellan system som ett 
problem eftersom till skillnad från övriga medarbetare använder de flera olika system. De 
generella IT-kunskaperna och kunskaper om molnet påverkar hur vårdarbetare upplever 
inlärningstiden för nya system och har användare lägre kunskaper upplever de det som en 
risk. Kunskaper påverkar också hur vårdarbetare ser på nya system och vissa vet inte riktigt 
hur det kommer att fungera ihop med andra system. 
 
Fysisk säkerhet 
Fysiska säkerhetsrisker ses olika och Intervjuperson C ser dem som de mest kritiska. Den 
främsta anledningen beror på hur inloggningssystem såg ut och att Intervjuperson C har den 
yttersta kontakten med leverantör och sitter närmare risken.  
 
Datasäkerhet 
Intervjuperson A har flera medarbetar under sig och sammanställer deras information och skickar 
den vidare och därför upplever A den mänskliga faktorn dvs. medarbetarnas hantering som en 
säkerhetsrisk. Både B och C upplever att behörighet är en risk men ser de lite olika. B ser 
behörighet som att rätt person skall få se rätt information då B arbetar med vårdtagare vill B inte 
att vem som helst kan få läsa vårdtagarnas känsliga information. C däremot ser behörighet som 
någonting anknutet till autentisering vilket snarare än vem som skall få se vad. 
 
Tillgänglighet 
A och B upplever tillgänglighet men B upplever den mer kritiskt. B använder färre molntjänster 
och då blir tillgänglighet ett större problem för om det skulle inträffa kan B inte arbeta alls. C 
uppfattar inte risken på liknande sätt som övriga då C har större kunskaper inom IT och 
molntjänster och kan därmed lösa problem själv om de så krävs. 
 
Isolering 
Isolering är ingenting som upplevs särskilt av någon av intervjupersonerna eftersom 
lagringsansvaret ligger hos leverantören och det är där isoleringsrisken ofta inträffar. Det finns ett 
problem menar Intervjuperson A och det är om fel användare får fel data. Vårdanställda har dock 
tystnadsplikt och det förhindrar att någon upplever isoleringen som ett problematiskt område och 
ser det mer som ett störningsmoment. 
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6.2 Hur kan man minska upplevda faktiska risker? 

Inlåsning 
Utbildning är viktigt för att det skapar en generell förståelse över IT och molntjänster, det är 
många problem som kan undvikas framförallt inom tillgänglighet bara användare har en 
förståelse på vad det är som kan hända. När man skall införa nya system är planering viktigt 
och få alla medarbetare delaktiga i införandet. Detta leder till en bättre inställning till 
molntjänster och risker upplevs mindre. Samtidigt är det viktigt att medarbetarna får feedback 
på sin delaktighet så de fortsätter vara delaktiga. Använd flera molntjänstleverantörer för att 
undvika inlåsning samtidigt som det tvingar molntjänstleverantörer att anpassa nya system till 
redan befintliga system. 
 
Fysisk säkerhet 
Risker kan påverka varandra och konsekvensen av en risk kan flyttas omkring och påverka 
något annat. Fysiska säkerhetsrisker har möjligheter att leda till stora konsekvenser inom 
många riskområden. Genom en fysisk säkerhetsbrist i form av en förlorad mobiltelefon kan 
det leda till brister inom isolering och datasäkerhet. Det är viktigt med ett tvåfaktorslås 
eftersom de höjer säkerheten markant och den fysiska säkerheten upplevs högre. En annan 
viktigt del i att minska upplevda risker är att informera användare om vilka säkerhetsåtagande 
det finns i ett särskilt riskområde. 
 
Datasäkerhet 
Som sagt riskers konsekvens kan flyttas omkring och bara inte mellan riskområden utan även 
bland människor. En administrativ person kan därmed påverkas beroende på vad andra 
medarbetare gör och för att förhindra den upplevelsen är utbildning bra. En väl utformad 
behörighetshantering med tydliga riktlinjer och rutiner är effektiv för att minska upplevelsen 
av datasäkerhetsrisker. Det är viktigt att följa rutinerna och ofta uppdatera behörigheter och 
helt enkelt ta bort dem när de inte behövs mer. 
 
Tillgänglighet 
Tillgänglighet är någonting väldigt svårt att göra någonting åt, oftast är det leverantörer som 
orsakar bekymmer. Är det inte leverantören som orsakat tillgänglighetsproblemet är det bra 
att följa upp med de generella IT-utbildningarna så man kan felsöka problem. Även 
handlingsplaner är ett bra verktyg för att hantera tillgänglighetsbrister och vet alla användare 
vad som skall göras i ett sådant skede kan upplevelsen av risken minskas. 
 
Isolering 
Avtal är ett stort hjälpmedel om fel data skulle nå fel användare i form av isoleringsrisker, 
avtal skyddar genom att det faktiskt är brottsligt att bryta mot dem. Avtal finns som skydd 
inom datasäkerhet och genom att risker hör ihop anses det som passande även för att minska 
upplevelser med isolering. 
 
Vad som är väldigt intressant med risker är att de hör ihop och är kopplade till varandra, så 
vissa upplevda risker inom ett särskilt område kan endast finnas om en annan risk inträffar 
inom ett annat område först. Så det egentligen sättet för att minska upplevda risker är att 
förstå helheten med alla risker. Var uppstår risken egentligen? Kan jag göra någonting åt det? 
Åtgärdar man källan blir slutligen resultatet att upplevda risker minskar. För att förstå 
helheten behövs utbildning och erfarenhet. Pennan är mäktigare än svärdet. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Jag rekommenderar att göra en liknande studie med mixad metod. Det hade varit intressant att 
se hur resultatet hade blivit om man hade en kvantitativ undersökning tillsammans med de 
fördjupade intervjuerna. Jag tror man hade upptäckt betydligt fler risker och man skulle 
rangorda vilka risker som är mest kritiska beroende på det anställas position. 
 
Det hade också varit intressant att undersöka andra områden än vården exempelvis privata 
företags upplevda risker. Jag tror att de upplevda riskerna hade skiljt sig från denna uppsatsen 
och det hade varit intressant att se hur. 
 
Slutligen tror jag det hade gett mycket att göra en större heltäckande studie över hela 
branschen. Helt enkelt att involvera betydligt fler intervjupersoner. Det har varit intressant att 
läsa för att se om det blir någon förändring om omfånget är större.  
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Bilaga 1 
Inledande frågor 
Får jag spela in intervjun? 
 
Vad har du för tjänst inom företaget/organisationen? 
 

Allmänt om molnet 
Hur skulle du beskriva moln och molntjänster? 

- Få en bild över intervjupersonens kunskap och förståelse om ämnet. 
 
Hur använder du molntjänster i ditt yrke? 

- Förståelse för hur intervjupersonen använder molntjänsten. 
 

Varför tror du din arbetsgivare valde att använda molntjänster inom företaget/organisationen? 
- Få en bakgrund varför intervjupersonen började med molntjänster och 

varför. 

Risker 
 Vilka upplever du som de huvudsakliga riskerna med de molntjänster som du 

använder inom ditt arbete? 
 
 Kan du beskriva ett exempel på när du upplevde en risk med molntjänsten du 

använder? 
 
 Hur upplever du inlåsning inom molntjänsten du använder? 

 
 Hur upplever du fysisk säkerhet inom molntjänsten du använder? 

 
 Hur upplever du datasäkerhet inom molntjänsten du använder? 

 
 Hur upplever du tillgängligheten inom molntjänsten du använder? 

 
 Hur upplever du isoleringen inom molntjänsten du använder? 
 

Efter denna del av intervjun frågar jag om de tre översta frågorna i detta avsnitt för att 
undersöka om intervjupersonen fått ytterliga insikter inom risker med molnet. 
 
 
 Hur skulle du förhindra upplevda risker i molntjänsten du använder? 

Avslutande frågor 
 Är det någonting du vill tillägga? 

 
 Får jag lov att kontakta dig ytterligare om det skulle vara nödvändigt? 
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