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Abstrakt 

Idag väljer många företag och kommuner att placera data i molnet istället för på en lokal server, 
detta medför nya problem som tidigare inte varit aktuella. Datainspektionen har påpekat brister i 
hur två kommuner använder molntjänster för att lagra personlig data då de ställer sig tveksamma 
till molnleverantörernas hantering av data samt insynen till molnleverantörerena. 
 
I detta arbete kommer det undersökas hur den svenska personuppgiftslagen fungerar när data 
läggs ut i en molntjänst. Resultatet av uppsatsen kommer även visa på de olika säkerhetshoten 
som finns i molnet och se vad säkerhetsexperter säger för att ta reda på om kommuner och 
företag är medvetna om och uppmärksammar samma hot. För att ta reda på detta har intervjuer 
genomförts med en svensk molnleverantör, företag som utvecklar tjänster mot molnet, 
privatpersoner som nyttjar molnet och experter inom säkerhet från Blekinge Tekniska Högskola, 
BTH. 
 
Resultatet av studien visar att det är svårt att se om en amerikansk leverantör uppfyller de 
svenska lagarna för personuppgifter, det visar också att det är teoretiskt möjligt att anlita en 
svensk leverantör och uppfylla lagen. Det har även visat sig att den största oron gällande molnet 
är bristen på kontroll av data.  
 
Nyckelord: Säkerhet i moln, PuL, personlig integritet 
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Abstract 

Today many companies choose to put their data in the cloud instead of on a local server, this 
causes new problems that previously have not been present. The Swedish Data Inspection Board 
have pointed out deficiencies in two municipalities that use cloud services to store personal data. 
The Swedish Data Inspection Board expresses doubts regarding cloud providers' data 
management and transparency by the cloud providers. 
 
This thesis will look closely at how the Swedish Personal Data Act works when you put data in a 
cloud service. The result of the thesis will also show the various security threats that there are in 
the cloud and see what security experts say to determine if municipalities and companies are 
aware of and pay attention to the same threats. To do this, interviews were conducted with a 
Swedish cloud provider, companies developing services for the cloud, private individuals who 
use the cloud and experts knowledgeable in security from Blekinge Institute of Technology, 
BTH. 
 
The results of the study show that it is difficult to see if a U.S. supplier meets the Swedish laws 
on personal integrity, it also show that it is theoretically possible to use a Swedish cloud provider 
and comply with the current laws. It has also been shown that the major concern regarding the 
cloud is the lack of control of data. 
 
Keywords: Security in the cloud, Personal Data Act, personal integrity 
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1. Introduktion 
Idag väljer fler och fler myndigheter och företag att använda molnet för att lagra data istället för 
att nyttja en lokal server för lagring då de har insett att det är mer kostnadseffektivt [5]. När 
känslig data som omfattas av personuppgiftslagen hanteras är det ytterst viktigt att datan lagras 
säkert. Det är även viktigt att personen vars data det avser känner sig trygga och att uppgifterna 
inte skall användas på ett felaktigt sätt[19]. 
 
I Sverige måste lagar så som PuL[18] tas hänsyn till och PuL kräver att uppgifterna skall vara 
säkra och skyddade mot oönskad spridning. Spridningen skulle exempelvis kunna ske genom 
hackning eller att uppgifterna delas till personer utan behörighet. 

1.1 Problemformulering  

Varför har inte molntjänster slagit stort? 
Många känner en osäkerhet för att spara personuppgifter och annan personlig data i molntjänster, 
detta på grund av att det har upptäckts många säkerhetsbrister i dessa typer av tjänster som gör 
att användarna inte litar på hur tjänsterna som finns på marknaden idag fungerar.  
 
Det har skrivits mycket om problem och säkerhetshål som finns med molnleverantörer som 
Google, Microsoft och Dropbox. Exempel på det tas upp i artiklarna [2] och [1], där tar 
författarna upp ett flertal problem som kan ge användare åtkomst till andras data. Vissa av dessa 
säkerhetsbrister tycks vara åtgärdade men det visar på att det har funnits och mycket möjligt kan 
finnas fler brister gällande säkerheten. 
 
Med detta arbete kommer det visas hur olika grupper i samhället ser på molntjänster och om det 
finns lösningar så att användare eller organistationer på ett säkert sätt kan nyttja molntjänster för 
att spara personlig data. Hur ställer företag och myndigheter sig till dessa lagar och 
bestämmelser, känner de att de kan anlita molnleverantörer och överge sin egna server och 
istället använda molnlagring? Kommer de människor vars uppgifter blir lagrade att känna sig 
säkra med att uppgifterna ligger ute i molnet. Hur skall de veta att ingen obehörig har tillgång till 
uppgifterna? 

1.2 Varför detta ämne är viktigt 

Idag finns det en misstro mot att lagra känslig data i molnet. Datainspektionen har påpekat brister 
i hur kommuner använder vissa molntjänster[20], i ett fall anser Datainspektionen att kommunen 
hade bristande avtal med molnleverantören. Det tycks finnas en vilja att på ett lagligt och säkert 
sätt hantera och lagra information på annat än lokal server. Flera källor säger att säkerhet är det 
största problemet för molntjänster, bland annat [11], eftersom det är svårt att bekräfta att datan är 
säker. 
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Då det visat sig att det kan vara kostnadseffektivt[3] för företag att välja molnet framför egen 
server uppkommer problemet med att få allmänheten att känna sig trygga med denna typ av 
tjänst då molnleverantörer ofta inte kan direkt visa vart datan lagras, hur det lagras och vilka som 
har tillgång till uppgifterna som lagras. 

1.3 Mål 

Målet med detta arbete är att identifiera de hot kommuner, företag, privatpersoner, experter inom 
säkerhet och molnleverantörer ser med molnet samt jämföra dessa med hot som hittas genom 
litteraturstudien för att se om de överrensstämmer samt: 

● Hitta alternativ som kan förbättra säkerheten vid lagring av personliga uppgifter i molnet. 
● Se vilka för och nackdelar olika grupper ser med molnlagring. 
● Se om Google, City Cloud och den intervjuade anonyma molnleverantören uppfyller 

PuL. 
 
Genom denna uppsats kommer både företag, kommuner och dess kunder få en ökad förståelse 
för de begränsningar och hot som bör fokuseras på vid eventuell flytt till molnet. Detta leder till 
att företaget kan ge en större trygghetslösning för kunden. 
 
Arbetet kommer vara intressant för utvecklare som skall strukturera tjänster för att lagra i moln. 
Med hjälp av denna uppsats kommer företag och utvecklare att få en gemensam översikt över 
vilken säkerhet som krävs för att bevara den personliga integriteten och därmed får de en 
utgångspunkt för sina projekt. 
 
Arbetet kommer även till gagn för kommuner som vill flytta till molnet, eftersom de med hjälp 
av detta arbete tydligt kommer kunna se de största hot som finns när de skall flytta till molnet 
och även se eventuella lösningar på problem. 

1.4 Undersökningsmetod 

Litteraturstudien kommer ske strukturerad. Data kommer även samlas genom intervjuer med 
olika grupper. Grupperna som skall intervjuas är företag som utvecklar molntjänster, kommuner 
som vill nyttja molntjänster, privatpersoner som använder molntjänster, experter inom säkerhet 
samt en molnleverantör. Intervjuerna kommer bestå av både öppna och slutna frågor. De olika 
grupperna kommer få något olika intervjuer, dock kommer vissa delar vara samma för alla. 
 
I arbetet kommer det undersökas om det är tillåtet enligt svensk lag att lagra personlig data i 
molntjänster och vilka säkerhetshot som finns i molnet. Genom att kombinera detta med 
intervjuer kommer arbetet uppmärksamma om de personer och företag som intervjuas ser samma 
hot samt få en bild av vad de anser är begränsningarna med molnlagring. 
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Genom litteraturen, användaravtal, PuL och Datainspektionen kommer arbetet visa de reella 
hoten som finns med datalagring i molnet. Dessa kommer användas för att se vad företag, 
kommuner, privatpersoner, molnleverantören och experter inom säkerhet anser om dem och om 
de ser samma hot med samma typ av lagring. Med hjälp av detta kommer det undersökas om de 
olika grupperna uppfattar hoten på samma eller liknande sätt. 

1.5 Förväntat resultat 

Resultatet kommer visa på hur företag och kommuner känner inför denna typ av datalagring, 
samt visa åtgärder kring säkerhet som bör tas för att kunna ge en lika säker lagring som på vanlig 
server. 
 
Litteraturstudien kommer visa på de hot som finns med datalagring på molnet som har 
publicerats. Vid jämförelse mellan dessa och vad de intervjuade personerna i de olika 
kategorierna anser kommer det märkas en skillnad.  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer bakgrunden att beskrivas, här kommer problem samt lite om de olika 
molnleverantörerna och tidigare problem som uppstått när en kommun försökt nyttja molnlagring. 

Befintliga molntjänster 

Molntjänster är en relativt ny företeelse som bara växer. Idag kan en person lagra allt från 
anteckningar i molnet till att köra virtuella servrar, det kan på så vis bli mer kostnadseffektivt 
och möjliggör för skalbarhet och flexibilitet. Några av de vanligaste tjänsterna idag för 
privatpersoner är Dropbox[1, 2, 4, 5], Google Drive[1, 5, 6, 8, 9, 11] och iCloud[5]. Det finns 
även molntjänster som är mer inriktade för företag till exempel Google Apps[7], Amazon[2, 3, 6, 
7, 11], Microsoft Azure[1, 7] och Microsoft Office 365. Det finns även svenska aktörer så som 
City Cloud[15,17], Storegate och Family Cloud. 

Personuppgiftslagen 

Personuppgiftslagen[18] är en lag som frekvent uppmärksammas på internet i Sverige, lagen är 
till för att skydda medborgarnas personuppgifter. Det finns många restriktioner i hur den typ av 
data som omfattas av PuL får behandlas. Detta skapar problem när data lagras utanför Sverige 
eller hos företag utan tillräcklig insyn i verksamheten. 

Salem kommun 

Sedan 2011 har Datainspektionen[20] nekat Salem kommun att använda Googles molntjänst 
Google Apps for Education därför att de ansåg att molntjänsten inte var tillräcklig för att 
uppfylla personuppgiftslagen. Datainspektionen har i sina beslut bland annat uppgett att avtalen 
inte utesluter att Google använder datan för egna syften[27]. Det finns mer än hundra kommuner 
som idag valt att prova molntjänster enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL. 

Datainspektionen 

Innan ett företag eller kommun kan nyttja en molntjänst för att lagra data måste de upprätta en 
personuppgiftsansvarig vars roll är att se till att  riktlinjer från datainspektionen följs. Enligt 
Datainspektionen[19] skall den personuppgiftsansvarige göra följande:  

● Tillämpa svensk lagstiftning i behandlingen av personuppgifter. 
● Vidta lämpliga säkerhetsåtgärder enligt personuppgiftslagen.  
● Se till att personuppgiftsbiträden endast behandlar personuppgifter i enlighet med den 

personuppgiftsansvariges instruktioner så att uppgifterna inte behandlas på annat sätt än 
personuppgiftsbiträdet anlitats att göra. 

● Säkerställa att personuppgiftsansvarige vet vilka personuppgiftsbiträden som kommer att 
hantera personuppgifterna. 
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● Se till att lämpliga säkerhetsåtgärder levs upp till.  
● Se till att det finns praktiska förutsättningar för att utreda misstankar om obehörig 

åtkomst. 
● Se till så att vid avtalets upphörande neka åtkomst till personuppgifterna för 

personuppgiftsbiträdet. 
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3. Forskningsfrågor 
I detta kapitel kommer de forskningsfrågor som skall besvaras i uppsatsen att tas upp, samt hur de 
kommer besvaras.  
 

1. Vilka möjligheter och begränsningar finns när man flyttar personlig information till 
molnet? 

2. Uppfyller leverantörer de krav på säkerhet och lagar som finns? 
3. Ser företag, kommuner, molnleverantörer och privatpersoner samma hot med att flytta till 

molnet som experterna inom säkerhet? 
 

 
 

3.1 Förklaring 

Forskningsfrågorna kommer att besvaras genom litteraturstudien samt intervjuer med företag 
som utvecklar molntjänster, kommuner som vill eller idag nyttjar molntjänster, privatpersoner 
som använder molntjänster och som har en viss kunskap inom IT, experter inom säkerhet vid 
Blekinge Tekniska Högskola samt en anonym molnleverantör som finns i Sverige. 
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4. Litteraturstudie 
Här kommer litteraturstudiens design att presenteras. Det framgår var artiklarna har hittats, vilka 
nyckelorden är, databaser och söksträngar som använts samt vilka kriterier artiklarna var tvungna att 
uppfylla för att anses aktuella. Detta kapitel kommer även ta upp resultat och analys.  

4.1 Litteraturstudiens design 
Arbetet inleddes med att läsa på om de olika lagar som rör personuppgiftslagring i molnet, 
däribland delar av Datainspektionens[19] riktlinjer samt lagar[18] som dessa riktlinjer baseras 
på. Den har även gjorts genom läsning av artiklar om säkerhet i moln och vilka möjligheter det 
finns för att skydda data i molnet.  

Artiklarna har hämtats via: 

● Engineering Village 

 Nyckelorden i våra sökningar: 

● Cloud 
● Personal integrity 
● Personal information 
● Personal safety 
● Trust 
● Moln / Cloud 
● PuL 
● Encryption / Kryptering 
● Säkerhet i moln 
● Security in the colud 

Databaser: 

● Compendex 
● Inspec 
● IEEE 

Söksträngar       

● (cloud) AND ((“personal security”) OR (“personal information”) OR (“Personal 
integrity”)) 

● (cloud) AND (google) AND (security) AND (integrity) 
● ("cloud" OR "clouds") AND (("privacy issues") OR ("personal integrity")) 
● ("cloud" OR "clouds") AND (("security") OR ("encryption") OR ("cloud security") OR 

("personal saftey") OR ("personal integrity")) 
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● (cloud) AND (("personal integrity") OR ("personal security") OR ("personal privacy")) 
● (("cloud security") OR ("clouds security")) OR (("safe cloud") OR ("safe clouds")) 
● (cloud) AND (("personal integrity") OR ("personal security") OR ("personal privacy") 

OR ("privacy issues")) 
● ("cloud") AND (("personal integrity") OR ("personal security") OR ("personal privacy") 

OR ("privacy issues")) NOT ("cloud computing") 
● ("cloud") AND (("google drive") OR ("skydrive") OR ("amazon") OR ("personal 

integrity") OR ("personal security") OR ("personal privacy") OR ("privacy issues")) NOT 
("cloud computing")  

● (“cloud provider” OR “cloud providers” AND (“law”) OR (“privacy”)) 
 

Kriterier för identifiering av relevant litteratur 

För att ingå i vår studie bör referenserna ta upp datasäkerhet i moln och hur personlig integritet 
kan bevaras i moln.  
  
Litteraturen som väljs ut kommer enbart lämpa sig om: 

● Artikeln / källan är granskad med en ansvarig utgivare eller författare. 
● Artikeln / källan inte är äldre än 2008. 
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4.2 Resultat från litteraturstudie 
I denna del kommer resultaten från litteraturstudien att presenteras med hjälp av tabeller och text. 
 

 
Fig 1. Tabellen visar de artiklar som har visat sig vara aktuella, t.ex. [1] är skriven av bl.a 
Chen-Kang. Den behandlar molnet samt säkerhet och nämner molntjänster så som Dropbox, 
Google Drive och Microsoft Azure, denna artikel hjälper oss att svara på forskningsfråga 1.  

Resultat av sekundär litteratur 

Utöver vetenskapliga publicerade artiklar har även andra källor använts.  
 

 
Fig 2. Tabellen ovan visar aktuella referenser som inte klassas som vetenskapliga artiklar, de 
har i första hand använts för få svara på forskningsfråga nummer 2. 
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Begränsningar 

I litteraturen har det framkommit vissa hot och begränsningar som kan komplicera en möjlig 
övergång till molntjänster.  
 

 
Fig 3. Tabellen visar en överblick över huvudlitteraturen, den visar på de begränsningar och problem 
som kan uppstå när data ska lagras på molnet. Referens [1] tar upp att fel personer kan få tillgång till 
data samt att för svag autentisering kan medföra problem.  
 

 
Fig 4. Tabellen visar de begränsningarna som framkommit med hjälp av den sekundära litteraturen. 
Läses på samma sätt som tabellen ovan. 
 
Begränsning 1: Data hackas. 
Både [11] och [13] tar upp att det inte bara är personen som blir hackad som kan råka ut för att få 
sin data stulen. Eftersom olika användares data sparas på samma disk kan även andra användares 
data vara i riskzonen, det kan bland annat gälla vid tillfällen då en person blir hackad genom ett 
virus. Om en användares data blir smittad kan det sprida sig till andra som lagrar på samma disk. 
 
[2] säger att risken för att bli hackad ökar när användare flyttar till molnet, medan [8] anser 
hackning är ett av de mindre problemen inom molntjänster. Vad detta beror på är svårt att säga 
för tillfället, det kommer diskuteras senare tillsammans med intervjun.  
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I artikel [6] nämner de andra typer av hackning så som tjuvlyssnande och liknande 
sekretessattacker. De berättar att även om datan lagras krypterad kan den vara utsatt under 
transporteringen, under den tiden kan någon hinna läsa av den känsliga informationen som 
förflyttar sig. 
 
Begränsning 2: Data lämnas ut till tredje part  
Patric J Walsh påvisar i [8] att vid flytt till molnet måste användaren förstå att hen placerar all 
tillit hos leverantören och dess anställda. 
 
Datainspektionen skriver: “om personuppgifter kommer att behandlas av personuppgiftsbiträden 
i ett land utanför EU/EES måste den personuppgiftsansvarige se till att något av undantagen från 
förbudet mot överföring till tredje land kan tillämpas, till exempel samtycke, 
standardavtalsklausuler eller anslutande till Safe Harbor-principerna.” [19] 
 
Begränsning 3: Fel personer har tillgång till data 
I artiklarna [6], [7] och [8] nämner de risken med att lägga ut saker i molnet då detta ger 
möjlighet för molnleverantörerena att komma åt det som lagras och eventuellt sälja det vidare. 
Det kan bland annat gälla affärshemligheter och personuppgifter eller att molnleverantören kan 
kontrollera innehållet i ett debugging-syfte. Det berättas i [6] om att visst material skannas efter 
olagligheter och i och med detta kränks den personliga integriteten. 
 
I artikel [1] nämner de att data kan läckas utan att användaren vet om det. De tar upp ett problem 
från dropbox att då användare delar en fil med en person och sedan raderar den och skapar en ny 
fil med samma namn kommer den andra personen kunna se den nya filen. De nämner även att 
Google Drive har haft liknande problem, om en användare delar en fil och sedan raderar den 
lägger den sig i papperskorgen, personerna som har blivit indelade till den kan fortfarande 
komma åt den trots att den ligger i papperskorgen. 
 
Begränsning 4: Vet inte vart det fysiskt lagras 
I artikel [11] tar författaren upp att Google har över en miljon maskiner placerade över hela 
världen. Detta gör det svårt att veta exakt vart all data sparas och om det sparas på samma ställe 
eller på multipla platser. 
 
I artiklarna [11] och [7] tas det upp om datan sparas i ett annat land kommer dess lagar att utövas 
på datan. Sparas datan inom europa så gäller europeiska lagar och lagras informationen i Kina 
tillämpas deras lagar. Det kan betyda att andra länder har obegränsad tillgång till den privata 
informationen. 
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Begränsning 5: Vet inte att det raderas korrekt 
Datainspektionen [20] har vid tillsynen av Salems kommun i fråga om användandet av Google 
Apps, epost, kalender och chatt påpekat att Google inte kan garantera att personuppgifterna 
raderas. 
 
I artikel [6] och [7] tar det upp problemet med radering av data, hur ska organisationerna veta om 
deras data verkligen har tagits bort. De nämner även att personer med rätt kompetens kan 
återskapa data från enheter som inte lyckats radera all information korrekt. 
 
Begränsning 6: Brist på autentisering  
I [1] nämner författarna att google drive har en säkerhetsbrist när det gäller delning av filer. 
Skickas en fil ut till en mailadress som inte har ett google-konto så kommer användaren få en 
möjligheten att skapa ett konto med access till den delade filen. Länken som skickas ut till 
mailadressen är inte unik och användaren som tar emot den kan välja att dela den till andra 
personer så att många får konton med möjlighet att se filerna.  
 
I artikel [3], [4] och [6] nämner författarna att dåliga gränssnitt kan göra att användare skapar 
sämre lösenord och att en stor utmaning för molntjänster är säker autentisering vid inloggning. 
De nämner även hur enkelt det är att stjäla lösenord från insidan och hur enkel åtkomst det är till 
molnleverantörernas användares privata nycklar samt att det är enkelt att extrahera data från 
hårddiskar. Författarna påpekar att de användare och administratörer som har tillgång till  mycket 
viktig information bör ha stark säkerhet då det annars kan bli stora säkerhetsproblem. 
 
I [14] skriver författarna att ett av de större hoten är att ett konto blir kapat. Om den som angriper 
får tag på inloggningsuppgifter kan de tjuvlyssna, manipulera data och skicka användaren vidare 
till olagliga sidor, där kontot kan utsättas för nya angripare.  
 
Begränsning 7: Att datan används på fel sätt 
Datainspektionen[19] har utformat riktlinjer som säger att den som skall lägga ut något på 
molnet ska: Ta ställning till om det finns risk för att personuppgifter kan komma att behandlas 
för andra ändamål än de ursprungliga. 
 
Begränsning 8: Att användaravtal ändras 
I Googles allmänna villkor står följande: 
“Vi kan ändra dessa villkor eller ytterligare villkor som gäller för en tjänst, exempelvis för att 
avspegla ändringar av lagen eller av våra tjänster. Du bör regelbundet läsa villkoren. Om 
villkoren ändras meddelas det på den här sidan. Vi kommer att lägga upp meddelanden om 
ändrade ytterligare villkor inom den relevanta tjänsten. Ändringar gäller inte retroaktivt och de 
kommer inte att träda i kraft förrän tidigast fjorton dagar efter att de läggs upp. “ [21] 
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I City Clouds allmänna villkor står det att “City Network har rätt att vidta ändringar av dessa 
villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering.” [15]. 
 
Begränsning 9: Vad händer vid konkurs 
I artikel [8] nämns risken om konkurs och det påpekas att användare bör ha detta i åtanke. 
Författaren påpekar även problematiken med vad som kan hända om leverantören beslutar sig för 
att stänga ned företaget eller stänga av speciella konton. 
 
Begränsning 10: Följer de svensk lag 
I [19] nämns det att vid upprättande av personuppgiftsbiträdesavtalet skall föreskriva att 
personuppgiftsbiträdet är skyldigt att tillämpa svensk lagstiftning när det gäller behandlingen av 
personuppgifter. 
 
I City Clouds allmänna villkor står det att “City Network behandlar personuppgifter i enlighet 
med Personuppgiftslagen. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till 
extern part.” [15]. 

Möjligheter 

I litteraturen har det framkommit vissa möjligheter och positiva effekter av att flytta till molnet. 
 

 
Fig 5. Tabellen visar resultat av möjligheterna som hittades i huvudlitteraturen. I referens [7] nämner de 
att det är billigare samt att åtkomsten blir bättre. 
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Möjlighet 1: Billigare 
Fördelarna som påpekas i artiklarna [2], [7] och [10] är att drift i molnet är billigare än lokal 
server. Eftersom användare endast betalar för det utrymmet som nyttjas så sjunker kostnaderna 
och därför behöver de inte köpa servrar som står tomma. Författarna skriver även att när både 
mjukvara och hårdvara kan paketeras som en tjänst blir det enklare och billigare för 
organisationer att köpa dessa. 
 
Möjlighet 2: Åtkomst 
Artikel [7] hävdar att det är mer flexibelt vilket även ger lättare åtkomst.  
 
Möjlighet 3: Prestanda/Effektivitet 
I artiklarna [4] och [5] nämns det att fler företag vill flytta till molnet då det har fördelar vid 
driftseffektivitet. 
 
Möjlighet 4: Kryptera data 
Att kryptera data som läggs i molnet omnämns i en rad olika artiklar. Olika sätt att skydda data 
nämns i [2], [3], [9], [10] och [11], här berättas det om “best practice” som uppfylls genom att 
kryptera data som passerar mellan klienten och molnet. Det talas även om krypteringen som 
skydd i de fall molnleverantören blir utsatta för att data hackas. 
 
Möjlighet 5: Enklare underhåll 
I artikel [6] säger de att en av fördelarna för organisationer som flyttar till molnet är att 
underhållet av IT-infrastrukturen blir enklare. 

Granskning och analys av avtal och villkor för Datainspektionen och 
molnleverantörer 

Genom litteraturstudien har Googles användaravtal [21] och [26] kontrollerats. Där visas det att 
datan som sparas krypteras av Google, detta görs genom en 128-bitars AES-kryptering. Detta ses 
som en fullgod krypteringsstandard då den används av bland annat NSA för att skydda 
topphemlig information[16]. 
 
Google säger också att de inte kommer att lämna ut de uppgifter som sparas till en tredje part, 
dock kommer de att ha möjlighet att dela uppgifterna som sparats till betrodda företag i 
samarbete med Google. Detta är en sak som är dåligt beskriven och kan anses lämna en öppning 
för Google att dela med sig av informationen. Google är anslutna till Safe-Harbour-
principerna[22] vilket är ett krav för att i enlighet med svensk lag kunna lagra personuppgifter. 
Datainspektionen[25] förklarar Safe-Harbour såhär: “Det är en samling frivilliga regler om 
personlig integritet och dataskydd som har tagits fram och beslutats av USA:s 
handelsdepartement (Department of Commerce - DoC). Organisationer i USA kan anmäla till 
departementet att de ansluter sig till dessa regler. EU-kommissionen har bedömt att reglerna 
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(med tillhörande frågor och svar) utgör en adekvat skyddsnivå. Det är därmed tillåtet att föra 
över personuppgifter från EU/EES till organisationer i USA som har anslutit sig till reglerna. På 
USA:s handelsdepartements webbplats finns en lista över företag som anslutit sig till Safe 
Harbor-principerna.” 
 
I Googles användarvillkor [21] framkommer det inte heller om Google uppfyller svensk 
lagstiftning. Det står även skrivet att de vid ett tillfälle kan komma att ändra användaravtalen, det 
framgår dock inte tydligt hur mycket eller hur detta kan komma att påverka deras kunder. 
 
I frågan om Salems kommun[20] sades det att Salem hade tillåtelse att fysiskt se hur datan 
lagrades på Googles servrar. Datainspektionen kunde dock inte säkerställa detta samt ställde sig 
frågande i huruvida det påverkade insynen till övrigt data som lagrades där. 
 
I litteraturstudien undersöktes även Datainspektionens uttalanden och riktlinjer. Just nu håller 
Datainspektionen en granskning av användandet av molntjänster i skolor. Tidigare har 
Datainspektionen granskat Salems kommun[20] och fällt dem enligt följande punkter: “   

1. Inte uppfyller kraven på instruktioner till biträdet vad avser ändamål med behandling och 
radering av personuppgifter, och          

2. Inte garanterar kommunstyrelsen tillräcklig insyn i vilka under- leverantörer som anlitas.“ 
De ansåg att avtalet gav Google ett för stort utrymme att efter egna ändamål behandla de 
personuppgifter som sparades. 
 
Datainspektionen påpekar att innan data läggs upp i molnet skall den ansvariga ska ta ställning 
till en mängd olika säkerhetsaspekter: 

● Innan data läggs upp i molnet måste den ansvarige veta att molnleverantören omfattas av 
Safe Harbour om datan kommer att omfatta känsliga personuppgifter. 

● Den ansvarige måste försäkra sig om att uppgifterna inte kommer att användas i annat 
syfte än tänkt. 

● Försäkran måste göras om att det är rimligt säker kryptering i relation till kostnadsfråga. 
● Båda parterna måste vara ense om vad som kommer hända när avtalet upphör.  

        
Vid granskning av City Cloud[15] framkommer det att de lagrar personuppgifter i enlighet med 
personuppgiftslagen[18]. City Cloud påpekar även att de inte kommer att lämna ut känsliga 
uppgifter till tredje part. Enda gången de kan komma att lämna ut uppgifter är om kunden brutit 
mot villkoren eller om en myndighet kräver att se uppgifterna med stöd av lagen. 
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Lagar och riktlinjer 

Lagen kräver att den personuppgiftsansvarige vet vart uppgifterna och datan fysiskt lagras, den 
ansvarige måste kunna säkerställa att data raderas korrekt[19]. 
 
För att datan ska kunna lagras i ett annat land måste landet ha en adekvat nivå för skydd av 
personuppgifterna[18]. 
 
Personuppgiftsombudet skall själv kunna se till att personuppgiftsansvarige hanterar 
personuppgifterna på ett lagligt sätt, och även kunna påpeka brister för hen[18]. 
 
Uppgifter som omfattas av PuL får enbart användas för direkt marknadsföring om den vars 
uppgifter det avser inte skriftligen bett om annat[18]. 
 
Den som är personuppgiftsansvarig skall vidta tekniska åtgärder med hänsyn till tekniska 
möjligheter, kostnad för åtgärder, se till särskilda risker och ta hänsyn till hur känsliga 
uppgifterna de lagrar är[18]. 

Vad framkom inte genom litteraturstudien 

I de utvalda publicerade artiklarna har det inte framgått specifika uppgifter om Googles eller City 
Clouds användaravtal, det finns heller inte konkreta säkerhetsbrister som tas upp i litteraturen 
som omfattar vår frågeställning som tar hänsyn till svenska lagar. För att få svar på vad Googles 
och City Clouds användaravtal säger har även dessa fått ingå i litteraturstudien. 
 
Litteraturen tar inte heller upp aspekten från företagens sida med hur de ser på de säkerhetshoten 
som finns vid lagring av data hos molnleverantörerna. Under litteraturstudien framkom inga 
artiklar om hur data skall lagras säkert i enlighet med Personuppgiftslagen. 
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4.3 Analys av litteraturstudie 
Genom litteraturen visas det tydligt att säkerheten är den största prövningen vid integration till 
molnmiljö. Många olika typer av hot och begränsningar har framkommit genom litteraturstudien, 
men inte många lösningar på de problemen som uppmärksammats. 
  
Det som finns mest skrivet om är tjänster inom Google och de hot som finns i flest antal papper 
är hackning, fel personer har tillgång till datan, samt autentiseringsproblem. 
 
Möjligheterna som tas upp med molntjänster är främst att det är billigare, även möjligheter som 
att kryptera för att skydda datan omnämns frekvent. 
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5. Intervju 
I detta kapitel kommer det visas hur intervjudesignen ser ut, vilka resultat som visat sig, kapitlet avslutas 
med en analys av de resultat som framkom. I intervjudesignen kommer arbetet ta upp vilken typ av frågor 
som har ställts, hur intervjuerna har gått till, hur personerna valdes ut och vilka som har svarat på 
frågorna.  
 
Genom litteraturstudien tas vanliga begränsningar med att flytta personlig information till molnet 
upp, dessa kommer användas för att utforma frågor till intervjuerna.  
 
Frågorna för intervjuerna visas i appendix A, i varje fråga visas även syftet samt vilken 
forskningsfråga den är tänkt att besvara. 

5.1 Design för intervju  
De olika grupperna fick olika intervjuer, dock var vissa frågor med i alla grupper. Alla fick 
frågan där de skulle rangordna de hot som hittades genom litteraturstudien och presenteras i 4.2. 
Personerna fick då rangordna de tio funna hoten mellan ett och tio, där ett var det största hotet 
och tio det minsta. En annan fråga som var samma för alla grupperna var vilken data de kunde 
tänka sig att lagra i molnet, under denna frågan fick den intervjuade kryssa i den data hen kände 
sig bekväm med att lagra i molnet.  
 
Utöver dessa frågorna ställdes även ett antal öppna frågor, dessa varierade mellan de olika 
grupperna. Alla intervjufrågor finns i Appendix A och de har ställt i samma ordning till alla som 
intervjuats. I den intervjun där en anonym på ett företag tillfrågades var inte frågorna ställda mot 
en specifik molnleverantör. . 
 
Intervjuerna sker under möte där båda parterna kommer närvara. Några av intervjuerna 
genomfördes med hjälp av inspelning, på samtliga intervjuer gjordes noteringar och dessa 
användes senare som underlag för sammanställningen av intervjun. Därefter fick de 
medverkande möjlighet att läsa och korrigera den sammanställda intervjun ifall något misstolkats 
under intervjun. 
 
Innan intervjuerna påbörjades presenterades det kortfattat vad arbetet handlar om, introduktionen 
deltagarna fick var att arbetet handlar om personlig integritet och säkerhet i moln, främst lagring 
av personuppgifter i moln. 
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 Vilka kommer intervjuas 

● Kommuner 
○ Karlskrona - Fredrik Sjölin och Anonym 
○ Kalmar - Robert Carlsson 

● IT-företag 
○ Cybercom - Johan Persbeck (Googlespecialist) 
○ Anonym - Anställd 

● Molnleverantörer 
○ Anonym - CTO 

● Experter inom säkerhet från Blekinge Tekniska Högskola 
○ PhD in computer science - Anonym 
○ Doktorand - Fredrik Erlandsson 
○ Professor - Bengt Carlsson 

● Privatpersoner 
○ Civilingenjör i datorsäkerhet - Martin Vesterlund 
○ Lärare - Mikael Roos 
○ Lärare - Anonym 

 
Intervjuer utfördes på fem olika målgrupper, kommuner, företag, privatpersoner, experter inom 
säkerhet samt en molnleverantör. Anledningen till detta var för att få en bred förståelse för hur de 
olika kategorierna av människor uppfattade säkerheten i molntjänsten och de hot som finns. 
Sammanlagt intervjuades tolv personer. 
 
Genom intervjuer med kommuner som idag funderar på att flytta ut i molnet eller redan idag 
använder molntjänster visas det hur de ser på säkerheten. I denna kategori intervjuades två olika 
kommuner. Vid en av kommunerna var det två personer som deltog, en anonym vid IT-
avdelningen samt en utvecklingschef IT. Dessa personer intervjuades då de var mest insatta i 
molnet på enheten. I den andra kommunen som frågorna ställdes, deltog en person som är IT 
Chef på kommunen. 
 
Experterna inom säkerhet från Blekinge Tekniska Högskola valdes ut genom referenser via 
anställda på skolan. En av de intervjuade var doktorand vid Institutionen för datalogi och 
datorsystemteknik, en var professor vid Institutionen för datalogi och datorsystemteknik, en 
annan var universitetslektor vid Institutionen för datalogi och datorsystemteknik. 
 
Personerna som intervjuades i företagskategorin valdes ut då de i dagsläget utvecklar tjänster 
mot molnet. En av de intervjuade är platschef och besitter därför viktig erfarenhet inom hur 
företag tänker. En annan person som intervjuades arbetar vid ett företag som utvecklar tjänster 
mot molnet. 
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Personerna som går under intervju för privatpersoner besitter alla grundläggande kunskap inom 
webben och har kännedom om molnet sett från en privatpersons perspektiv. Deltagarna bestod av 
en programansvarig för webbprogrammering, en universitetsadjunkt vid Institutionen för 
datalogi och datorsystemteknik samt en studerande som går fjärde året för 
civilingenjörsprogrammet med inriktning datorsäkerhet. 
 
Den sista kategorin består av en molnleverantör som idag erbjuder molntjänster och besitter 
därför kunskap om arbetsmetodik och säkerhet sett från molntjänstens perspektiv. 
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5.2 Resultat av intervju 
I denna del kommer en sammanställning av intervjuerna med experterna inom säkerhet, företag, 
kommuner, privatpersoner och molnleverantören presenteras. 

Sammanställning av enkät för privat lagring i molnet 

Nedan följer en sammanställning av vad de olika grupperna kunde tänka sig att spara i molnet, 
samt vilka saker som är mest och minst attraktiva att lagra i molnet. Frågan var “Vad skulle du 
kunna tänka dig att privat lagra i moln?” 

 
Fig 6. Diagrammet ovan  representerar sammanställningen av vad alla som tillfrågats skulle 
kunna tänka sig att spara i molnet. De siffror som står innanför hakparenteserna repersenterar 
hur många som har blivit tillfrågade inom de olika grupperna. Det visas hur många av de  
tillfrågade som kan tänka sig att lagra de nämnda sakerna i molnet. T.ex. alla tillfrågade kan 
tänka sig att lagra, dokument som inte innehåller personlig data i molnet, medan enbart 2/12 
kan tänka sig att lagra bankuppgifter i molnet. Båda som gav detta svaret nämnde nämnde även 
att de vill kryptera uppgifterna själva innan bankuppgifterna lagras på molnet. 
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Sammanställning av enkät för rangordning av hot 

Varje tillfrågad person har fått svara på en enkät där de fick rangordna de hot som visat sig 
aktuella genom litteraturstudien. Frågan var “Vi har hittat följande hot, kan ni rangordna dem i 
den ordning ni anser att hoten kan vara aktuella för er, vilket är det största hotet ni ser, 
varför?”. I dessa diagram har vi utelämnat varför, då dessa svar inte går att representera i 
diagram. 

 
Fig 7. Bilden ovan visar en sammanställning av hur de olika grupperna ser på de hot som 
hittades genom litteraturstudien. När det gäller hot 01. Data Hackas är experterna inom 
säkerhet och molnleverantören ganska överens om att det är det största hotet, medan kommunen 
tycker hotet ligger i mitten av skalan och företagen samt privatpersoner tycker mittemellan 
kommunen och molnleverantören. 

Fig 8. Från sammanställningen visas det att de tillfrågade är 
mest rädda för att deras data ska bli hackad. De är minst 
oroade av att användaravtalen ska ändras, så länge de får 
reda på det och kan ta ställning till de förändringarna som 
anges. 
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Sammanställning av fördelar och nackdelar med moln 

Varje tillfrågad person har fått svara på en enkät där de fick rangordna de hot som visat sig 
aktuella genom litteraturstudien. Frågan var “ Vilka fördelar och nackdelar ser du med moln”. 
 
Fördelar med molntjänster enligt de intervjuade: 

 
Fig 9. De fördelar och möjligheter som personerna i intervjuerna påpekade var främst 
mobilitet, smidighet och kostnadseffektivitet 
 

Nackdelar med molntjänster enligt de intervjuade: 
 

 
. 

Fig 10. De nackdelar och begränsningar som togs upp var främst bristen på kontroll 
över data, sedan att kostnaderna kan komma att öka antingen genom flyttning från och 
till molnet men även inköp av nya licenser, en annan sak är att det finns säkerhetsbrister. 
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Kommunerna 
Kommuner tycker de ser möjligheter med att komma åt allt från alla enheter och att det kan vara 
en kostnadseffektiv och smidig lösning, samt att det är flexibelt. Det är större möjlighet med de 
tekniska funktionerna och investeringarna är redan gjorda. 
 
Kommunerna ser begränsningar med molnet då de anser att det är ett relativt nytt fenomen och 
kan därför inte helt lita på säkerheten. De tror att detta till viss del beror på att för få kunder 
reagerar. De ser brister med autentiseringen och skulle gärna se bra två-faktorsverifieringar som 
fungerar smidigt. Det kan bli dyrt vid flytt tillbaka från molnet och de ser begränsningar med att 
vara bundna av en leverantör. 
 
Experterna inom säkerhet på Blekinge Tekniska Högskola  
Fördelarna experterna ser med molntjänster är bland annat att det är smidig, skalbart, billigt, har 
bra virusbekämpning de finner även trygghet i att vara i den stora massan. De nackdelar de 
nämner är att användaren tappar kontroll över data, loggar kan saknas eller vara svåra att se, 
användaren måste ha tillgång till nätverk för att kunna använda tjänsterna och att man inte vet 
vart det fysiskt lagras och vilka lagar det lyder under. 
 
Privatpersoner  
De privatpersoner som har tillfrågats ser fördelar med molnet som säkerhetskopiering, åtkomst 
och att mängden data som kan sparas är stor. De nackdelar de ser är brist på kontroll över datan. 
 
Företag  
Tillfrågade företag tycker att molnet är framtiden och att möjligheterna är många, främst 
framhäves det att det är lättåtkomligt. Begränsningen tycks mest ligga i att användaren är bunden 
till en internetuppkoppling och därför kunde prestanda ibland vara en begränsning. En annan 
begränsning som nämndes var prismodellen hos vissa av leverantörerna och att det måste 
anpassas till programspråk och API:er. 
 
Molnleverantörer  
Molnleverantören ser stor möjlighet med skalbarhet för tjänsten och att det är kostnadseffektivt. 
Nackdelen uppges vara att användaren tappar viss kontroll över datan. 

Så ser kommuner och företag på lagarna när det gäller molnlagring 

Kommunerna 
En av de tillfrågade kommunerna kände en mild oro med att lägga upp PuL uppgifter i molnet 
eftersom de inte vet var informationen egentligen sparas. De ser inget problem med att använda 
en molntjänst om kravställningen har genomförts ordentligt. En annan tillfrågad kommun anser 
att det inte är helt betryggande att lämna ut andras PuL uppgifter i molnet, men så länge det finns 
ett personuppgiftsbiträdesavtal känns det lugnt. Ett av de problemen som kan uppstå är var datan 
lagras just eftersom det kan bli konflikt med andra länders lagar och bestämmelser, detta går att 
lösa genom att hålla datan inom EU. 
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En av kommunerna nämner att det är viktigt att kravställa korrekt och se till att PuL och 
Offentlighets- och sekretesslagen följs, en av kommunerna nämner även att varje förvaltning har 
ett PuL-ombud som ska hjälpa till vid kravställningen. 
 
Företag  
En anställd vid ett företag som utvecklar molntjänster säger att han känner sig trygg med att 
lämna ut PuL-uppgifter i molnet. Han säger att han har fullt förtroende för sättet 
molnleverantören hanterar säkerheten och integriteten, han refererar till att avtal som skrivits 
under som tar upp dessa bitar. En annan anställd vid ett företag som utvecklar molntjänster säger 
att hen inte ser någon skillnad i att lagra denna typ av data i molnet jämfört med att lagra den 
lokalt. Denne påpekar även att de stora molnleverantörerna är säkra då det har mycket att förlora 
om datan skulle läcka. Googlespecialisten från Cybercom berättar om hur tydliga Google är i 
sina användaravtal om hur datan lagras och hur den används och att Google har externa revisorer 
som kontrollerar att detta följs upp. Den anonyma personen uppger dock att det inte går att 
bekräfta att fel personer har tillgång till datan hos en molnleverantör och att detta är samma för 
alla molntjänster och att användaren måste lita på avtalen. 
 
På Cybercom nämner de att PuL är viktigt att tänka på vid utveckling av tjänster till molnet, den 
anställde säger även att de inte skapar tjänster utifrån juridiken utan tar fram produkter som 
marknaden vill ha och ser till att tjänsterna uppfyller de lagkrav som finns. 
 
De anställda som arbetar med att utveckla och leverera molntjänster uppger att de kan tänka sig 
eller redan idag lagrar data privat som innehåller personlig data. Dock kunde en av de två 
tillfrågade tänka sig att lagra mer än den andre (se Appendix B). 
  



30/111 

5.3 Analys av resultat 
I detta stycke kommer resultaten från intervjun att analyseras och presenteras. Det kommer tas upp hur 
de intervjuade ser på tilliten till molntjänster, vilka organisationer de anser mest pålitliga och möjliga 
lösningar som framkommit. 

Hur ser tilliten ut? 

De som litar mest på molntjänster är de företag som säljer dem. De som litar minst på dem är de 
som är kunder till företagen. En möjlig orsak till detta kan vara att de som säljer det antingen 
känner sig tvungna att ge sken av det utåt, en annan möjlig orsak kan vara att de har större 
förståelse för hur molntjänster fungerar och därmed litar mer på säkerheten än den med mer 
begränsad kunskap. 

Vilka litar de intervjuade mest på? 

När de intervjuade fick frågan om de litar mest på en statlig kontrollerad myndighet, landsting, 
kommun eller företag visade det sig att, av alla personer som ingått i intervjuerna har majoriteten 
litat minst på kommuner och landsting till att lagra datan säkert. Det har berott på att de anses ha 
för lite kompetens inom teknik och säkerhet alltså att de inte har de resurser som anses krävas. 
En privatperson som intervjuades sa att hen inte litade på kommuner eller landsting eftersom de 
för inte så länge sedan visade sig att en del hade blivit hackade, hen nämnde även att kommuner 
inte kan göra mycket åt det och om något skulle gå fel kan det mestadels bara bli pinsamt för 
kommunen i fråga.  
 
När frågan kom upp om de litar på företag var det delade meningar. Då företagen är 
vinstdrivande ansåg vissa att det inte går att lita på att de kan hålla all data säker. Andra ansåg att 
ett företag inte vill förstöra sitt rykte genom att sprida data, får de dåligt rykte är det ingen som 
vill köpa deras tjänster och då finns risken att de går i konkurs. En privatperson säger att hen inte 
litar på företag så som Google eftersom de ibland kan samla in information för att tjäna pengar. 

Finns det lösningar som förbättrar säkerheten? 

Ett flertal personer har vid tillfrågan nämnt att de skulle känna sig trygga med att lägga upp 
betydligt mer än de kryssade för i enkäten om datan hade varit krypterad. En privatperson 
nämnde att han skulle känna sig trygg med att hans personliga uppgifter skulle sparas på molnet 
så länge de lagrades som en “krypterad klump” och nycklarna var sparade på ett säkert sätt. Om 
datan lagras krypterad minskar risken för att anställda på molntjänsten eller andra obehöriga har 
möjlighet att se datan. 

 
En tillfrågad expert inom säkerhet på Blekinge Tekniska Högskola anser att kryptering är en 
möjlighet för att komma förbi många av de begränsningar som diskuterades. Han nämner även 
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att det inte enbart är en säker krypteringsalgoritm som behövs utan han ser kryptering som en 
helhetsmetod, med allt från säker överföring till krypteringsalgoritmer. 

 
Den tillfrågade anonyma molnleverantören anser att kryptering är ett bra sätt att skydda sig mot 
de hot där datan sprids. Krypteringen bör ske innan datan kommer till servern, den bör alltså 
krypteras lokat på klienten, detta medför att molnleverantören inte själva kan kryptera av datan 
och lämna vidare den. Det medför även att om till exempel polisen ber molntjänsten att lämna ut 
data kan molntjänsten enbart lämna ut den krypterade datan.  

Dataanalys och viktiga resultat 

Ett av de stora och oväntade resultaten som kom fram under intervjun var att majoriteten av de 
tillfrågade vid ett eller flera tillfällen nämnde NSA och många uttryckte en rädsla för vilka 
möjligheter de har för att läsa datan som sparas i USA. Det var däremot färre som uttryckte en 
rädsla för FRA. 
 
En annan upptäckt var att förtroende för att kommunen skulle vara ansvariga för att lagra datan 
var mycket låg, uppfattningen hos många av de intervjuade var att kommuner saknar resurser 
och den spetskompetens som krävs för att arbeta inom detta område. 
 
En stor skepsis fanns hos många av de som intervjuades för att företag skulle stå ansvariga för 
datan. Många påpekade att det fanns ett stort vinstintresse i företag och att detta skulle kunna 
kompromissa säkerheten för data. 
 
Att Google främst är ett företag som livnär sig på marknadsföring och reklam kom på tal ett 
flertal gånger under intervjuerna, det påpekades att Google inte döljer att de använder data från 
privatpersoner för marknadsföring, de var dock oense om hur de trodde det låg till när det 
handlar om företag som använder Googles tjänster. 
 
Enligt en doktorand, som ingår i gruppen experter inom säkerhet, skulle kryptering vara en 
möjlig lösning på de flesta hot som visades upp för alla som deltog i intervjun. Han menar att 
genom kryptering av datan innan den skickas till molnet minimeras risken för att någon annan 
skall kunna ha åtkomst till den på ett eller annat sätt. Detta håller även den tillfrågade 
molnleverantören med om. De är även överrens om att hela flödet måste vara bra och att det är 
en viktig del i att hålla datan säker. En tillfrågad universitetslektor håller med om att kryptering 
är ett sätt att hålla datan säker, men ser det inte som en långsiktig säker lösning då datorer hela 
tiden blir snabbare och bättre på att knäcka krypteringsnycklar. 

 
En tillfrågad expert inom säkerhet på Blekinge Tekniska Högskola ansåg att en lösning för att 
säkra molntjänster kunde vara att utfärda certifikat för molntjänsterna så att kedjan kunde 
granskas av ett externt organ. Genom detta skulle molnanvändare kunna känna sig trygga med att 
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en oberoende part granskar verksamheten så att villkor följs, datan raderades ordentligt och att 
data inte används för annat än de syfte som uppgetts i avtalen. 

Dessa saker är vad personer känner att de helst lagrar i molnet 

Alla deltagarna fick besvara vilken data de kan tänka sig eller idag lagrar i molnet, resultatet av 
detta är att det som anses av flest som acceptabelt att lagra är dokument som inte innehåller 
personlig data, därefter anteckningar, telefonbok och kalender, personliga bilder samt mail [Fig 
3], [Fig 4]. Av detta anser vi att personliga bilder och mail är data som innefattar känslig eller 
personlig data och kan behöva skydd av PuL. 
 
Den data de tillfrågade var minst benägna att vilja lagra var bankuppgifter, dokument av högt 
värde, identifikationshandlingar, sjukhusjournaler, lösenord, avtal och kontrakt. Av detta anser vi 
att alla är data som innefattar känslig eller personlig data och kan behöva skydd av PuL. 

Övriga upptäckter 

Spelar molnleverantörens storlek och säte någon roll? 

Det ställdes frågor till  experter inom säkerhet från Blekinge Tekniska Högskola för att få reda på om de 
litar mer på en stor eller en liten molnleverantör och om förtroendet varierar beroende på vart 
molnleverantören har sitt säte. 
 
När det gäller storlek på företaget är experterna från Blekinge Tekniska Högskola överens om att 
större företag har mer resurser för att skapa säkrare lösningar. En tillfrågad doktorand säger att 
om det är ett stort företag är det större möjlighet att ens data drunknar bland all annan data. En av 
de tillfrågade påpekar dock att kvalitet går före kvantitet, såväl ett litet som ett stort företag kan 
ha duktiga, engagerade och drivande anställda. De större företagen har ett mer välkänt rykte att 
bevara och de har mer resurser till att göra det. 
 
De tillfrågade experterna från Blekinge Tekniska Högskola är alla överens om att det för den 
offentliga sektorn bör användas en svensk molnleverantör. Om detta inte är möjligt skulle det gå 
att använda en leverantör som har sina servrar i Europa. I de fall datan sparas i USA uttrycker de 
att NSA kan få tillgång till den och det kan bryta vissa svenska lagar, det är därför inte att 
rekommendera för känslig data. 
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6. Svar på forskningsfrågor 
I detta kapitel kommer de forskningsfrågor som togs upp i kapitel 3 att besvaras. 

F1: Vilka möjligheter och begränsningar finns när man flyttar personlig 
information till molnet. 
 
Begränsningar: 

● Data hackas. 
● Data lämnas ut till tredje part  
● Fel personer har tillgång till data 
● Vet inte vart det fysiskt lagras 
● Vet inte att det raderas korrekt 
● Brist på autentisering  
● Att datan används på fel sätt 
● Att användaravtal ändras 
● Vad händer vid konkurs 
● Följer de svensk lag 
● Brist på kontroll över data 
● Kringkostnader kan öka 
● Kräver uppkoppling 
● Brist på kontroll över loggning 

 
Möjligheter 

● Billigare 
● Åtkomst / Mobilitet 
● Prestanda/Effektivitet 
● Enklare underhåll / Skalbart 
● Smidigt 
● Säkert 
● Backup 
● Kryptera data 
● Certifikat 
● Virusbekämpning 
● Trygghet i att vara  i en stor massa 

Sammanfattning: Möjligheter och begränsningar  

Det finns begränsningar med molntjänster som det ser ut idag, det uppmärksammas både i 
litteraturen samt de som intervjuats. Fördelarna tycks vara många, alla ser olika fördelar så som 
säkerhetskopiering, skalbarhet och flexibilitet. 
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F2: Uppfyller leverantörer de krav på säkerhet och lagar som finns. 
 
Den tillfrågade anonyma leverantören säger att det finns möjlighet att leverera tjänster som 
skulle kunna fungera vid lagring av PuL-uppgifter. Så länge molntjänsten får ordentliga 
genomtänkta krav från beställaren, datan krypteras innan lagring och beställaren installerar allt 
på rätt sätt vid uppstart av systemet anser molnleverantören att lagringen är minst lika säker som 
en lokal server. Den tillfrågade molnleverantören har sitt säte i Sverige och kan vid önskan 
enbart lagra data inom Sveriges gränser, vilket är en viktig del när det gäller svenska lagar så 
som PuL, de lämnar inte heller ut uppgifterna från deras kunder till en tredje part. När det gäller 
radering av datan påpekade leverantören att detta var upp till kunderna att säkerställa då de 
driver en virtuell server. 
 
Genom litteraturstudien visade det sig att City Cloud borde uppfylla de krav som ställs med de 
delar av PuL som har täckts genom litteraturstudien, det står i deras villkor[15] att de inte lämnar 
ut personuppgifter till extern part, då de värnar om den personliga integriteten. 
 
Det har visat sig vara svårt att genom Googles villkor, Datainspektionens utlåtanden och de delar 
av PuL som har granskats genom arbetets gång fastställa om Googles tjänster går att använda för 
lagring av PuL-uppgifter. 

Sammanfattning: Uppfyller leverantörer de krav på säkerhet och lagar som 
finns? 

Datainspektionen har fällt flera kommuner när de försökt lagra PuL-uppgifter i molnet, det tycks 
råda en stor ovisshet i hur molnleverantörernas avtal ser ut och hur de skall tolkas. 
Datainspektionens krav på att veta vart datan fysiskt lagras verkar vara ett problem för 
kommunerna och de känner sig inte helt trygga med tanken på att spara PuL-uppgifter i molnet. 
 
Den anonyma molnleverantören anser att deras tjänst skulle gå att anpassa för detta behov, men 
då krävs det att den som vill nyttja tjänsten vet vilka krav på slutproduktens säkerhetsarkitektur 
och själva programmet som hanterar uppgifterna som bör ställas. 
 
Genom granskning av City Clouds villkor har det framkommit att de säger sig följa stickprov av 
PuL, när det gäller Google har det varit svårare att få reda på om de följer svensk lag eftersom de 
inte uttryckligen skriver det.  
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F3: Ser företag, kommuner, molnleverantörer och privatpersoner samma hot med 
att flytta till molnet som experterna inom säkerhet? 
Det har visat sig genom litteraturstudien och intervjuerna att företag, kommuner, 
molnleverantören, privatpersoner och experter inom säkerhet inte alltid har samma syn på de 
funna hoten. Följande diagram är en djupare representation av [Fig 8]. 

 
Fig 11. Sammanställning av hot 01. Data hackas. 
 
Experterna inom säkerhet ser inte på hoten på samma sätt som de övriga i studien, en stor 
skillnad var hot 1, att data hackas. Experterna inom säkerhet såg det som det störta hotet medan 
kommunerna anser att det är ett medelstort hot. Företag och privatpersoner anser att det är ett av 
de största hoten men dock inte det största. Alla grupper tycker dock ändå att det fortfarande är ett 
relevant hot. 

 
Fig 12. Sammanställning av hot 09. Brist på kontroll om datan raderas korrekt 
 
Experterna inom säkerhet ansåg att hot 9, brist på kontroll om datan raderas korrekt, var ett av 
de mindre hoten. Kommunerna ser det som ett större hot än medel medan resterande av de 
tillfrågade ser på hotet på liknande sätt som experterna inom säkerhet. 
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Fig 13. Sammanställning av hot 06. Vad som händer vid konkurs. 
 
En skillnad som visade sig var att företag ansåg att hot 06, vad händer vid konkurs, var ett 
mycket större hot än kommunerna tyckte. Experterna, privatpersonerna och molnleverantören 
vekarde vara överrens om att hotet hamnade kring medel, d.v.s rankat runt en fema. 

Sammanfattning: Ser de olika grupperna samma hot? 

 
Fig 14. Den vänstra delen av tabellen visar en sammanställning av de största hot experterna 
inom säkerhet ser, den högra sidan visar om de övriga ser samma hot. För att det skall anses 
som att de ser hoten på samma sätt krävs det att de tillfrågade svarat med ett medium-värde på 5 
eller mindre. 
 
I bilden ovan visas det att privatpersonerna är de som uppfattar hoten mest likt experterna inom 
säkerhet. Det är intressant då företag, kommuner och molnleverantören borde vara mer insatt i 
änmet eftersom de antingen planerar att köpa, har köpt eller levererar de efterfrågade tjänsterna.  
 
Då en kommun och molnleverantören påpekat att det är viktigt att ställa en bra kravspecifikation 
innan en molntjänst används kan det ses som ett problem att kommuner inte upplever att data 
hackas är ett lika stort problem som experterna inom säkerhet anser. I och med detta finns en risk 
att de inte tar lika allvarligt på detta hot vid utformning av kravspecifikationen. Detsamma gäller 
för vad som händer vid konkurs, de kommuner som tillfrågats har uppgett att de ser hotet som en 
nia på en tiogradig skala. 
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7. Validitetshot för intervju och litteraturstudie 
För att förhindra olika typer av validitetshot har hänsyn tagits till artikel[23]. 
 
Frågorna har ställts till IT-kunniga personer på kommuner och företag som har funderingar på att 
använda alternativt redan använder molntjänster. Frågorna har även ställts till privatpersoner, en 
molnleverantör och experter inom säkerhet från Blekinge Tekniska Högskola. Då frågorna inte 
ställt till tillräckligt många för att anses som statistiskt säkerställda kan arbetet endast ge en 
uppfattning om hur de tillfrågade grupperna ställer sig till de säkerhetshoten som finns idag. 
 
Risken finns att de tillfrågade inte har den efterfrågade kunskapen om ämnet som behövs för att 
kunna ge ett sanningsenligt svar. För att undvika detta är frågorna ställda efter vilken 
kunskapsnivå den tillfrågade har, till exempel får privatpersoner och personer med 
arbetslivserfarenhet inom säkerhet olika frågor. 
 
Genom att kombinera öppna och slutna frågor har risken minimerats så att ingen relevant 
information utelämnats. De öppna och sluta frågorna har ställts tillsammans med övriga frågor 
mellan så att den första frågan inte ska påverka den senare.  
 
Frågorna har bearbetats i flera omgångar för att vara formulerade på ett sådant sätt att 
misstolkning bör undvikas, utomstående personer har även fått se frågorna och hjälpa till med 
tolkning, Har det uppstått komplikationer under intervjuerna har möjlighet till ytterligare 
förklaring funnits. 
 
Då företag samt molnleverantörer kan ha ett vinstintresse i sammanhanget och kan svara på 
frågorna på ett sätt som gynnar deras företag kan detta ge fel data. Denna risk har minimerats 
genom att blanda öppna och slutna frågor på ett sådant sätt att svaren bör spegla äkta svar utan 
vinstsyfte.  
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Avgränsningar i arbete  

Då området kring hantering av personliga uppgifter i molnet är ett stort område har valet gjorts 
att främst ta ställning till de problem som kan uppkomma i förening med svensk lagstiftning. 
Arbetet ser inte till alla molntjänster som finns på marknaden utan har valt att inrikta oss på en av 
de största internationella leverantörerna, Google, samt en av de svenska leverantörerna, City 
Cloud samt en anonym svensk molnleverantör. Google valdes då de flera gånger omtalats på 
Datainspektionens hemsida, samt att flera kommuner fått avslag när de försökt nyttja Googles 
molntjänster. City Cloud valdes för att de i sina användaravtal nämner att de följer PuL. Den 
anonyma molnleverantören valdes ut då även de uppger att de följer PuL. 
 
Valet av att granska en internationell och en svensk molnleverantör görs för att se om det är 
avgörande för att bevara integriteten vart i världen molntjänsten har sitt säte, samt att se hur det 
påverkar den lagstiftning som måste följas i Sverige. 
 
Då detta arbete skrivs under en begränsad tid har fokus lagts på två kommuner för att besvara de 
frågor som gäller hur de som kommun ser på säkerheten i och kring molntjänster. 
 
Valet av att granska en internationell och två svenska molnleverantörer görs för att se om det är 
avgörande för att bevara integriteten vart i världen molntjänsten har sitt säte, samt att se hur det 
påverkar den lagstiftning som måste följas i Sverige. 
Då detta arbete skrivs under en begränsad tid har fokus lagts på två kommuner för att besvara de 
frågor som gäller hur de som kommun ser på säkerheten i och kring molntjänster.  



39/111 

8. Slutsats 
Genom artikeln har frågan om Googles tjänster uppfyller de krav som ställs i och med PuL 
fortfarande inte kunnat besvarats. Användaravtalen som nämns i City Cloud tycks dock tyda på 
att deras tjänster teoretiskt skulle vara tillåtna att använda för att lagra personliga uppgifter. Den 
anonyma svenska molnleverantören som intervjuades hävdar att de uppfyller de krav som ställs 
av PuL och därmed möjliggör lagring av personliga uppgifter.  
 
Att data hackas anses vara det största hotet enligt de intervjuade, medan det minsta hotet anses 
vara att användaravtalen ändras. Den största begränsningen som framkom genom intervjuerna 
var att användaren tappar kontroll över data, medan den största möjligheten var att det är mobilt 
och tillgängligt. Kryptering skulle kunna vara en lösning på flera av hoten, om det sköttes från 
klientsidan, anser de tillfrågade experterna inom säkerhet. Alternativt skulle ett certifikat kunna 
möjliggöra en säker molnlagring med personuppgifter.  
 
Det har även framkommit att molnleverantörens säte och storlek har en betydande roll vid valet 
av leverantör. Det har visat sig att många anser det är viktigt att hålla känslig data inom Sverige 
då många har uttryckt en oro över NSA. Många anser även att ett stort företag borde vara bättre 
än ett litet då de har mer resurser. Dock har det påpekats att kvantitet inte alltid är bättre än 
kvalitet, små företag kan också ha duktiga och drivande anställda. 
 
Denna artikel visar att de olika grupperna som intervjuats inte ser samma hot och slutsatsen kan 
då dras att vissa hot inte kommer hanteras med samma prioritering som de intervjuade experterna 
inom säkerhet från Blekinge Tekniska Högskola anser de borde. 
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9. Framtida Arbete 
Då ingen intervju med Google om deras tjänster kunnat göras är detta en av de punkter som 
ligger för framtida arbeten. 
 
Genom att mer ingående intervjua de personer som har stor kunskap inom säkerhet skulle det 
vara möjligt att skapa en säkerhetsarkitektur som skulle förbättra säkerheten i molnet. 
 
Denna artikel är främst riktad till personuppgiftslagen som den fungerar i Sverige. Då flera 
länder i världen har liknande lagar men med vissa skillnader skulle det vara önskvärt att skapa en 
arkitektur som kan implementeras på flera länder. 
 
Teoretiskt skapa en certifikat-lösning som togs upp som alternativ lösning. 
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11. Glossary 

2.1 Moln 

Molnlagring är ett relativt nytt koncept som spridit sig snabbt i världen. Det är datortjänster som 
är tillgängliga över internet och som sparas på externa servrar och/eller lagringsenheter [24]. 

2.1.1 City Cloud 

City Cloud eller City Network är en molnleverantör som lagrar data i Karlskrona och i 
Stockholm. City Cloud är en plattform som tillhandahåller drift i molnet. för servrar, lagring och 
backup [17]. 

2.1.2 Google cloud platform 

Google cloud platform tillhandahåller en mängd olika molntjänster, allt från lagring, servrar till 
applikationer. 

2.2 PuL 

PuL är en förkortning av Personuppgiftslagen (1998:204 ). Personuppgiftslagen finns för att 
skydda personuppgifter, de skall inte få användas hur som helst och av vem som helst. 
Personuppgiftslagen gäller när uppgifter behandlas i verksamheter som drivs av enskilda eller 
myndigheter. Med behandling menas att uppgifterna exempelvis används för insamling, lagring, 
registrering och så vidare [18, 19]. 

2.2.1 Personuppgiftsansvarig 

Den personuppgiftsansvarige är den juridiska personen eller myndigheten som styr ändamålen 
och medlen för hur behandlingen av personuppgifterna och vad uppgifterna skall användas till 
[18, 19]. 

2.2.2 Personuppgiftsbiträden  

Personuppgiftsbiträdet är en person utanför den egna organisationerna som behandlar 
personuppgifterna åt en personuppgiftsansvarig [18, 19]. 

2.2.3 Personuppgiftsombud 

Personuppgiftsombud är personen som ser till att personuppgifterna behandlas på ett lagligt och 
korrekt sätt inom verksamheten.Personuppgiftsombudet skall föra förteckning som hjälper de 
registrerade att få felaktiga uppgifter rättade [18, 19]. 
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2.3 128-bitars AES-kryptering och 256-bitars AES-kryptering 

AES- kryptering är en av de mest spridda krypteringsalgoritmerna som finns i världen. Den är 
godkänd av National Security Agency, NSA, för att skydda kritisk information [16]. 

2.4 Företagets säte 

Med företagets säte menas det land där företaget har sitt huvudkontor, och alltså det land vars 
lagar appliceras på företaget. Om ett företags säte är i USA menas att Amerikansk lagstiftning 
gäller för företaget. 
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Appendix A - Intervjufrågor 

Intervjufrågor till molnleverantör: 

1. Hur gör ni för att garantera att den personlig integriteten säkerställs när människor lagrar data i 
eran molntjänst? (Öppen fråga för att få reda på lösningar och hur de arbetar)  (F2)

2. Varför skall man anlita er framför exempelvis Google, Microsoft? (En öppningsfråga för att få 
dem att glömma bort första frågan)  (Övrig fråga)

3. Finns det data du avråder människor från att lagra? varför? vilken typ av data? (Är det något de 
anser att deras moln inte bör lagra)  (F2)

4. Använder ni er av kryptering? Om ja, kan ni berätta lite om varför ni valde den och hur det 
fungerar och vad syftet att skydda är? Krypterar ni allt eller delar? (Få reda på hur de lagrar 
koden, om de lagrar den i plain text eller om den krypteras först, hur har de valt 
krypteringsalgoritm, varför just den?)  (Övrig fråga, mappa med BTH-svaret)

5. Vi har hittat följande hot, kan ni rangordna dom i den ordning ni anser att hoten kan vara aktuella 
för er, vilket är det största hotet ni ser? varför?(Här får vi veta om de har koll på de hot vi hittat 
mer skarp fråga)  (F1) 
Rangordna följande hot vi uppmärksammat. 

■ Data hackas 
■ Data lämnas ut till tredje part  
■ Fel personer har tillgång till datan 
■ Svårt att bekräfta vart datan fysiskt lagras 
■ Brist på kontroll om datan raderas korrekt 
■ Brist på autentisering 
■ Datan används på fel sätt 
■ Användaravtal ändras 
■ Vad händer vid konkurs 
■ De följer inte svensk lag 

 
6. Kan era kunder få veta vilka som har läst / kommit åt datan? Hur?(Hot: Fel personer har tillgång 

till datan, hur hanterar dom det?Genom detta kan vi se om vi kan dementera det hotet)  (F1,F2)
7. Kan era kunder få veta vilken fysisk plats ni lagrar datan?(Svårt att bekräfta vart datan fysiskt 

lagras)  (F1,F2)
8. Kan ni garantera att data som raderas verkligen försvinner? Hur då? (Brist på kontroll om datan 

raderas korrekt)  (F1,F2)
9. Loggar ni händelser? I så fall vilka? (Extrakoll till fråga nr 6 samt se om och varför de loggar 

andra saker, om det finns hot vi missat?)  (F1,F2)
10. Scannar ni allt som kommer in ifall det är Copyrightskyddat eller olagligt på annat sätt? (Fel 

personer har tillgång till datan, vilka är fel personer? De kanske inte anser att detta är “fel 
personer”, dock kan andra komma att anse det)  (F1,F2)

11. Borde staten lagra brottsregister, journaler i ert moln? varför? varför inte? (Få reda på om de 
själva anser att de är säkra)  (Övrig fråga)
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12. Finns det någon molntjänst ni anser är mer osäker att lagra data i? Varför just denna molntjänst? 
(Vi ser om dom vet någon molntjänst som är osäker som vi senare kan kolla extra på) (Övrig 

 fråga, F1)
13. Är det säkrare att ni står för cloud storage än att företag har egen server? varför? (Litar de på sin 

egen lösning/säkerhet)  (Övrig fråga)
14. Har ni varit utsatta för någon form av hackning i er vetskap? (Data hackas, har detta varit en risk 

för dom som de har tagit i åtanke)  (F1,F2)
○ Ja: Vad kom dom åt? Har ni förbättrat säkerheten, i så fall hur? 
○ Nej: Skulle ni märka om någon försökte? 

15. Hur vet ni att data ni lagrar inte läses av obehöriga? (tar reda på om de är ett företag som vi ser 
som ett hot, det hotet när obehöriga har tillgång till datan)  (F1,F2)

16. Har ni tillgång till att se och avkryptera data som lagras? om ni lämnar ut det till tex polis. (Denna 
kollar med det hotet om fel personer kan se datan)  (F1,F2)

17. Samarbetar ni med andra företag som ni delar datan med?(Här ser vi om de på något sätt lämnar 
ut data till tredje part)  (F1,F2) 

○ I så fall, hur ser avtalen med dom ut? vet era kunder om detta? 
18. Hur stora ändringar i användaravtalet kan ske? (Kan de komma att ändra sina avtal så att något 

av de hot vi identifierat kan bli aktuellt?)  (F1,F2)
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Intervjufrågor till kommunerna 

1. Varför vill ni nyttja molnet?(Vi ställer denna öppna fråga för att få insyn på hur de ser på 
möjligheter)  (F1)

2. Ser ni några begränsningar med att flytta till molnet?( Öppen fråga för att se va de ser för 
begränsningar med att flytta till molnet?)(F1)(Validitetshot: något ledande fråga att det alls finns 

 begränsningar)
3. Hur känner ni inför att lämna ut andras/invånares PuL-uppgifter i molnet?(Hur är den generella 

inställningen till säkerheten i molnet, tror kommunerna att det är 100% skyddade)  ( F3)
4. Vilka lagar och bestämmelser är viktiga när ni ska lagra data i molnet? ?(Här får vi veta om de 

har koll på de lagar som gäller vid molnlagring)(F2)(Validitetshot: antyder att det finns viktiga 
 bestämmelser att ta hänsyn till)

5. Vilka molnleverantörer känner ni till?(Vi vill se om de har läst på om de alternativ som ges, detta 
är en öppningsfråga samt en koll på hur pass grundlig förstudie de gör)  (Övrig fråga)

6. Vilka av de molnleverantörer ni nyss nämde var aktuella när ni skulle välja molnleverantör? 
Varför just de?(Här kan vi se om de har hittat anledningar till att inte välja / utesluta en specifik 
leverantör)  (Övrig fråga)
om ja - varför? 
om nej - varför? 

7. När ni skall anlita en molnleverantör,vad spelar den avgörande rollen i vilken ni väljer? Om dom 
inte har något konkret svar så frågar vi om detta:(*pris,lagar,avtal,förtroende,snabbhet osv?) (Här 
kan vi se vilka kriterier de först kollar när de ska anlita en molnleverantör, detta är en för-fråga 
till den med vilka kriterier de har?)(Övrig fråga)(Validitetshot: antyder att de tänkt och gjort ett 

 aktivt val)
8. Har ni anlitat något företag för att utveckla ett eget system till er som skall tala med molnet? (Har 

de aktivt försökt beställa ett system med molntjänst(er))  (Övrig fråga)
Om ja: 

a. Hur tänker ni när ni skall välja företag som ska utveckla produkten som ska tala med 
molnet? Ställer ni krav där som skall motverka specifika hot/begränsningar? (Har de 
redan sett att det finns hot de behöver ställa krav på att företag ska hantera )  (F1,F2)
Om nej:  

b. Varför vill ni inte utveckla något eget där ni kan ställa högre krav på säkerheten än att 
bara använda det som redan finns där ni själva inte kan styra säkerheten? (Nöjer de sig 
med något de inte har full kontroll över)  (F2)

9. Vi har hittat följande hot, kan ni rangordna dom i den ordning ni anser att hoten kan vara aktuella 
för er, vilket är det största hotet ni ser? varför?(Här får vi veta om de har koll på de hot vi hittat 
mer skarp fråga)  (F3)
Rangordna följande hot vi uppmärksammat. 

i. Data hackas 
ii. Data lämnas ut till tredje part  

iii. Fel personer har tillgång till datan 
iv. Det är svårt att bekräfta vart datan fysiskt lagras 
v. Brist på kontroll om datan raderas korrekt 

vi. Brist på autentisering 
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vii. Data används på fel sätt 
viii. Användaravtal ändras 

ix. Vad som händer vid konkurs 
x. De följer inte svensk lag 

 
10. Vilka möjligheter ser ni för att täcka de risker/hot/begränsningar som finns idag? (Få reda på 

vilka möjliga lösningar de har eller hur de kringgått problemen)  (F1)
11. Vad skulle hända om något av de hoten ni tidigare såg inträffade? Tex, om google blir hackat hur 

skulle ni känna er som ansvariga? (Är det upp till cloudleverantören eller kommunen att ansvara 
för säkerheten)  (F1,F3)
 

Intervjufrågor till företag 

1. Varför har ni valt att utveckla molntjänster(Vi ställer denna öppna fråga för att få insyn på hur de 
ser på möjligheter)  (F1,F3)

2. Ser ni några begränsningar med molntjänster( Öppen fråga för att se va de ser för begränsningar 
med att flytta till molnet?)  (F1,F3)

3. Varför har ni valt att sälja/utveckla googles molntjänster och inte även andras, främst när det 
gäller datalagring där det finns fler aktörer? Exempelvis Microsoft, Amazon och City Cloud. 
(Vad gör att de anser google vara bäst? säkrast? billigast? Möjligheter? Här kan vi se vilka 
kriterier de först kollar när de ska anlita en molnleverantör)  (Övrig fråga, F1) 

a. Fanns det fler alternativ?(Vilka kriterier hade dom, var det lagar? eller var det 
möjligheter och pris)  (F1,F2) 

4. Känner ni er trygga att lämna ut andras/invånares PuL-uppgifter i molnet?(Hur är den generella 
inställningen till säkerheten i molnet)  (F3)

om ja - varför? 
om nej - varför? 

5. Vilka lagar och bestämmelser har ni tagit speciell hänsyn till när ni ska utveckla tjänster för att 
lagra data i molnet?(Här får vi veta om de har koll på de lagar som gäller vid molnlagring)  (F2)

6. I egenskap av Googleförsäljare, varför anser ni att man bör använda Googles tjänster framför 
andra aktörer?(Mer specifika svar än på 1)  (Övrig fråga)

7. Hur vet ni att ingen annan har tillgång tlll datan som sparas hos Google i cloudet?(Får reda på 
om de har någon uppfattning om fel användare kan läsa data, ser de det som en risk)  (F2)

8. Hur ser ni på att användaravtalen kan ändras? Vilka konsekvenser kan det få? (Har de åtgärder 
för hotet om användaravtal)  (F1,F2)

9. Hur arbetar ni för att trygga era kunder att datan är säker i molnet?   (F1,F2)
a. om: Kryptering - hur har ni valt standard?  (F1,F2)

10. Finns det data du avråder människor från att lagra? varför? vilken typ av data? (Är det något de 
anser att deras moln inte bör lagra)  (F2)

11. Vi har hittat följande hot, kan ni rangordna dom i den ordning ni anser att hoten kan vara aktuella 
för er, vilket är det största hotet ni ser? varför?(Här får vi veta om de har koll på de hot vi hittat 
mer skarp fråga)  (F1,F3) 
Rangordna följande hot vi uppmärksammat. 
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 Data hackas 
 Data lämnas ut till tredje part  
 Fel personer har tillgång till datan 
 Svårt att bekräfta vart datan fysiskt lagras 
 Brist på kontroll om datan raderas korrekt 
 Brist på autentisering 
 Data används på fel sätt 
 Användaravtal ändras 
 Vad händer vid konkurs 
 De följer inte svensk lag 

12. Hur planerar ni att täcka de risker/hot/begränsningar som finns idag? (Få reda på vilka möjliga 
lösningar de har eller hur de kringgått problemen)  (F1)

 

Intervjufrågor till privatpersoner: 

1. Använder du molntjänster idag? Vilka? (Här får vi reda på personens inställning mot 
molntjänster, om de är positiva och litar på dem)  (F1)

2. Vad skulle du kunna tänka dig att lagra i moln? ( med bankuppgifter, journal, vanliga tabell 
dokument för att se vilken data de anser är säker att lagra och kan tänka sig lagra)  (F3)

 Dokument som inte innehåller personlig data 
 Dokument med personlig data 
 Dokument av högt värde (affärshemligheter, dokument som skulle kunna säljas för 

information, dokument med företagsvärde) 
 Bankuppgifter 
 Identifikationshandlingar (utdrag ur folkbokföringsregister) 
 Sjukhusjournal 
 Personuppgifter(namn, efternamn, personnummer) 
 Bilder på dig 
 Lösenord 
 Räkningar 
 Lönebesked 
 Avtal / Kontrakt (förfalskning) 
 Telefonbok/Kontaktlista 
 Anteckningar 
 Kalender 
 Mail 
 Bilder på dina barn 
 Politiska åsikter 
 Copyrightskyddat material 

3. Vem tror du har tillgång att se det du lagrar i molent? (Har personen tänkt på att någon kan ha 
möjlighet att se datan)  (F1)
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4. Vilka litar du mest på att lagra din data, en statlig kontrollerad myndighet, kommuner och 
landsting eller ett företag?(Här får vi reda på vad personen litar mest på, företag(vinstdrivande) 
eller landsting/kommuner)  (F1)

5. Spelar molnleverantörens storlek någon roll? (Litar personen mer på ett stort eller litet företag, 
vad ser personen för skillnader)  (Övrig fråga)

6. Spelar det någon roll vart molnleverantörens säte är? i Sverige, Europa, USA? (Ser man någon 
skillnad när man anlitar molnleverantör vart de befinner sig, då lagstiftningen är olika undrar vi 
om de som nyttjar molntjänster också tänker på konsekvensen av sätet för företaget )  (Övrig fråga)

7. Vi har hittat följande hot, kan ni rangordna dom i den ordning ni anser att hoten kan vara aktuella 
för er, vilket är det största hotet ni ser? varför?(Här får vi veta om de har koll på de hot vi hittat 
mer skarp fråga)  (F1,F3)
Rangordna följande hot vi uppmärksammat. 

 Data hackas 
 Data lämnas ut till tredje part  
 Fel personer har tillgång till datan 
 Svårt att bekräfta vart datan fysiskt lagras 
 Brist på kontroll om datan raderas korrekt 
 Brist på autentisering 
 Data används på fel sätt 
 Användaravtal ändras 
 Vad händer vid konkurs 
 De följer inte svensk lag 

8. Skulle du känna dig trygg med att dina egna/ dina barns medicinska journal fanns i molnet? 
Varför ? / Varför inte?(Fråga denna efter vi har listat hoten och sen se om det svaret skiljer sig 
från fråga 7 om de är trygga med att andras uppgifter lämnas ut?)  (F1,F3)

9. Vilka fördelar och nackdelar ser du med moln? (Begränsningar och möjligheter privatpersoner 
ser med molnet)  (F1, F3)

Intervjufrågor till experter inom säkerhet 

 Använder du molntjänster?(Börja med en öppen fråga som kolla hur de personligen känner inför 1.
molntjänster)(Övrig fråga) 

a. Om Nej, så frågar vi VARFÖR? (Få en djupare insikt i varför, om de ser hot eller risker 
med det och isf vilka, öppen fråga innan vi ger vilka hot vi hittat)  (F1)

b. Om Ja, vilka typer av molntjänster använder du? (För att få reda på vilka de anser vara 
tillräckligt pålitliga för att de ska lita på dom)  (F1)

2. Om du skulle lagra exempelvis personuppgifter eller annat data som du anser är av känslig 
karaktär, skulle du lagra det i molnet eller intern server? (Har får vi reda på om personen anser 
att det är lika säkert att lagra känslig data på moln som på intern server.) (Inledande fråga-Övrig 

 fråga)
a. Om de svarar Intern Server:VARFÖR? (för att få reda på vilka födelar de anser intern 

server har som molnet inte kan erbjuda)  (F1,(F2))
b. Om de svarar i moln: VARFÖR? (För att få reda på vad det är som gör att de litar på 

moln)  (F1,(F2))
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3. Vad skulle du kunna tänka dig att privat lagra i moln? ( med bankuppgifter, journal, vanliga tabell 
dokument för att se vilken data de anser är säker att lagra och kan tänka sig lagra)  (F3)

 Dokument som inte innehåller personlig data 
 Dokument med personlig data 
 Dokument av högt värde (affärshemligheter, dokument som skulle kunna säljas för 

information, dokument med företagsvärde) 
 Bankuppgifter 
 Identifikationshandlingar (utdrag ur folkbokföringsregister) 
 Sjukhusjournal 
 Personuppgifter(namn, efternamn, personnummer) 
 Bilder på dig 
 Lösenord 
 Räkningar 
 Lönebesked 
 Avtal / Kontrakt (förfalskning) 
 Telefonbok/Kontaktlista 
 Anteckningar 
 Kalender 
 Mail 
 Bilder på dina barn 
 Politiska åsikter 
 Copyrightskyddat material 

4. Spelar molnleverantörens storlek någon roll i fråga om förtroende?( Litar man mer på ett stort 
eller litet företag, vilka fördelar har de olika?)  (Övrig Fråga)

a. Varför, vad ser ni för skillnad på stora och små? (Vi får se vad de tycker är fördelar och 
nackdelar med att anlita stora alternativt små molnleverantörer)  (Övrig fråga)

5. Spelar det någon roll vart molnleverantörens säte är? i Sverige, Europa, USA? (Ser man någon 
skillnad när man anlitar molnleverantör vart de befinner sig, då lagstiftningen är olika undrar vi 
om de som nyttjar molntjänster också tänker på konsekvensen av sätet för företaget)  (Övrig fråga)

6. Skulle du känna dig trygg med att dina egna/ dina barns medicinska journal fanns i molnet? 
Varför ? / Varför inte? (Genom frågan får vi veta genom en öppen fråga vad personen ser för hot 
och har för känsla om att lagra känsliga uppgifter)  (F1)

7. Vilka litar du mest på att lagra din data, en svensk statlig kontrollerad myndighet 
(kommuner/landsting) eller ett företag? (Gör det skillnad om det är en kommun eller ett företag 
som har ansvaret för uppgifterna )  (F1)

8. Vilken krypteringsalgoritm anser du är den som är mest lämplig att använda för att skydda data i 
en molntjänst? (Få reda på vilka krypteringsalgoritmer som personen anser vara starka och 
bra)(Övrig fråga som ligger till grund för att se om cloudleverantörena använder säker 

 kryptering)
a. Motivera! (Här får vi reda på varför de är bra)  (Övrig fråga)
b. Vilken kryptering skulle du känna dig säker med för att exempelvis förvara din 

medicinska journal i molnet? (Detta ger oss svar på vilken krypteringsmetod personen 
själva skulle lita på)  (F1)

9. Vi har hittat följande hot, kan ni rangordna dom i den ordning ni anser att hoten kan vara aktuella, 
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vilket är det största hotet ni ser? varför?(Här får vi veta om de har koll på de hot vi hittat mer 
skarp fråga)  (F1)
Rangordna följande hot vi uppmärksammat. 

 Data hackas 
 Data lämnas ut till tredje part  
 Fel personer har tillgång till datan 
 Svårt att bekräfta vart datan fysiskt lagras 
 Brist på kontroll om datan raderas korrekt 
 Brist på autentisering 
 Data används på fel sätt 
 Användaravtal ändras 
 Vad händer vid konkurs 
 De följer inte svensk lag 

10. Om du inte litar på en molntjänst, vad skulle få sig att kunna lita på en molntjänst?Alt/ Om du 
litar på en molntjänst, varför litar du på en molntjänst? Varför? (Vilka brister ser personen med 
molntjänster, någon som vi inte har tagit upp? )  (F1)

11. Har ni egna idéer på hur man kan göra molntjänster säkra? (Här ber vi personen ta fram 
lösningar på hur man kan göra molnet säkert, deras egna reflektioner om vad som kan göra 
molnet säkert.)  (F1)

12. Vi har i vår artikel kommit kom vi fram till begränsningarna vi tidigare bad dig rangordna, nu 
tänkte vi gå lite djupare in på dom : (Följande av dessa är mer en öppen diskussion, vi vill få reda 
på om de begränsnnigar vi hittat verkligen är begränsningar och vilka de anser vara farligast. 
Dessa kommer ge oss svar på f1)  (F1)

 
Begränsning 1: Data hackas. 
I artiklar vi tittat på beskrivs det att en stor risk med molnlagring är att data hackas, detta antingen genom 
virus, eller att datan transporteras okrypterad 
 

● Vad anser ni om detta? Hur kan man komma runt denna begränsning?  
● Finns det något mer inom hur data kan hackas ni anser att vi utelämnat? 

 
Begränsning 2: Data lämnas ut till tredje part  
Vi har läst att det är viktigt innan man lagrar i molnet att antingen molnleverantören är ansluten till ett 
safe harbour avtal alternativt se till att ingen information lämnas ut till tredje land. 
 

● Vad anser ni om detta? Hur kan man komma runt denna begränsning?  
● Finns det något mer inom hur risken för molnleverantören att lämna ut uppgifter som 

omfattas av PuL till tredje land ni anser att vi utelämnat? 
 
Begränsning 3: Fel personer har tillgång till datan 
I artiklarna vi läst uppmärksammans scanning av data, och genom det öppnar det upp för människor att 
läsa data, även att personalen hos molnleverantörerna har tillgång att se den lagrade informationen 
 

● Vad anser ni om detta? hur kan man komma runt denna begränsning?  
● Finns det något mer inom hur fel personer har tillgång till data ni anser att vi utelämnat? 
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Begränsning 4: Vet inte vart det fysiskt lagras 
Då Google har över 1 miljon maskiner runt om i världen blir det svårt att veta exakt vart datan fysiskt 
lagras, även att den riskerar att falla under andra lagar om den sparas i ett annat land som har andra lagar 
än de som gäller i EU. 
 

● Vad anser ni om detta? hur kan man komma runt denna begränsning?  
● Finns det något mer inom hur man vet vart/hur den sparas ni anser att vi utelämnat? 

 
Begränsning 5: Vet inte att det raderas korrekt 
Personer med rätt kompetens kan återskapa filer, datainspektionen har även påpekat i fallet med salems 
kommun att google inte kan garantera att allt data raderas korrekt 
 

● Vad anser ni om detta? hur kan man komma runt denna begränsning?  
● Finns det något mer inom hur man vet att data raderas korrekt ni anser att vi utelämnat? 

 
Begränsning 6: Brist på autentisering  
Det finns möjligheter att ta sig in i system med dålig autentisering, lösenord kan hackas och krav ställs 
inte alltid på säkra lösenord. 
 

● Vad anser ni om detta? hur kan man komma runt denna begränsning?  
● Finns det något mer inom hur man skapar bra autentisering korrekt ni anser att vi 

utelämnat? 
 
Begränsning 7: Att data används på fel sätt 
Hur kan man veta att data inte används på fel sätt? Att data används i marknadsföringssyfte osv? 
 

● Vad anser ni om detta? hur kan man komma runt denna begränsning?  
● Finns det något mer inom området hur data används på fel sätt ni anser att vi utelämnat? 

 
Begränsning 8: Att användaravtal ändras 
Många molnleverantörer har rätten att ändra användarvillkoren för tjänsten. 
 

● Vad anser ni om detta? hur kan man komma runt denna begränsning?  
● Finns det något mer inom hur användarvillkoren uttnyttjas ni anser att vi utelämnat? 

 
Begränsning 9: Vad händer vid konkurs 
Frågeställningar tas ofta upp med vad som skulle hända om molnleverantören går i konkurs eller stänger 
ner företaget/tjänsten.Vad kommer hända med datan som sparats i så fall och hur kan man säkerställa att 
det inte säljs vidare 
 

● Vad anser ni om detta? hur kan man komma runt denna begränsning?  
● Finns det något mer inom hur en konkurs skulle påverka data ni anser att vi utelämnat? 

 
Begränsning 10: Följer de svensk lag 
Användarvillkor kan ibland vara svårtolkade, hur kan man säkerställa att vid anlitning av molnleverantör 
man inte begår en olaglig handling? 
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13. Prata lite mer fritt ang moln och din syn på det (Få reda på deras personliga syn på moln)(Övrig 

 fråga)
 

14. Vilka fördelar och nackdelar ser du med moln?(Se vilka för och nackdelar de ser med 
molntjänster )  (F1&F3) 
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Appendix B - Enkät 
Bilderna nedan visar vad de tillfårgade kan tänkta sig att spara i molnet.  

Företag          Kommun 
Bilden till vänster visar vad de två personerna som  Den högra bilden representerar vad  
intervjuades inom kategoring “Företag” svarade  kommunerna som tillfrågades uppgav 
på vad de skulle kunna tänka sig att lagra i molnet,  att de kunde tänka sig att lagra privat 
F1 säger att 03 skall vara krypterat om hen ska  i molnet, Anonym K1 var en av 
lagra det. F1 säger att hen redan har 04 i molnet  de som uppgett att de vill lagra 
krypterat. Johan uppger att han kan tänka sig att  minst saker i molnet under intervjuerna.  
lagra allt, anledningen att 04 icke är angiven är då  
han i intervjun sa att han inte skulle kunna tänka  
sig att lagra CVC-koden i molnet, och i och med  
detta är 04 icke ifylld. De tillhör en av de 
kategorierna under intervjun som kan tänka sig att  
lagra mest i molnet. 
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 Experter       Molnleverantör 
Vänstra bilden visar hur experter inom säkerhetsområdet  Högra bilden visar vad en anställd 
är villiga att lagra privat. Fredrik säger att han hade   hos en molnleverantör kan tänka sig 
lagrat allt om han själv skötte krypteringen   lagra privat i molnet. Anonym M1 
säger 
        att 04 ska krypteras, 05 ej kopia på 

pass, 06 inte google eller dropbox 
men annan leverantör som har 
specialicerat sig på tjänster för 
sjukvården  
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Denna bild visar privatpersonerna som intervjuades och hur de är villiga att använda molnet, 
alla som tillfrågats har en bred kunskap inom data och webb-teknik. Här är även den personen 
som kan tänka sig att lagra minst i molnet av de tillfrågade. 
  



59/111 

 

Appendix C - Enkät 
Bilderna visar de hot som de tillfrågade grupperna ombads att rangordna, skalan sträcker sig från 
1-10, där 1 är det störta hotet och 10 det lägsta.
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Jämförelse mellan vad grupper anser om de olika hoten. 

Föjande diagram visar en jämförelse mellan vad de olika grupperna anser om hoten som hittades 
genom litteraturstudien. Detta är en sammanställning från frågan “Vi har hittat följande hot, kan 
ni rangordna dem i den ordning ni anser att hoten kan vara aktuella för er, vilket är det största 
hotet ni ser?”. De intervjuade fick sätta ett värde mellan 1 och 10, där 1 var största hotet och 10 
minsta. 

 
Diagrammet ovan visar Hot 01. Data hackas. Molnleverantören och experterna inom säkerhet 
anser att det är det högsta hotet, medan kommunen inte anser att det är ett lika stort hot. 

 
Diagrammet ovan visar Hot 02. Fel personer har tillgång till datan. Här är experter inom 
säkerhet och privatpersoner ganska överens, samma sak gäller för företag och kommuner. 
Däremot anser den tillfrågade molnleverantören att det inte är ett lika stort hot, detta kan bero 
på att den tillfrågade vet hur de själva hanterar data och anser att om datan är krypterad gör det 
inget om fel person ser den, de kan ändå inte använda den. 

 
Diagrammet ovan visar Hot 03. Data lämnas ut till tredje part. Detta visar att privatpersoner 
och kommuner anser att detta är ett större hot än vad experterna inom säkerhet och 
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molnleverantören anser att det är. 

 
Diagrammet ovan visar Hot 04. Data används på fel sätt. Här syns det att de olika grupperna är 
ganska överens om hur allvarligt hotet är, molnleverantören tycker dock att det är ett mer 
aktuellt hot än experterna inom säkerhet och kommunen. 

 
Diagrammet ovan visar Hot 05. Brist på autentisering. Här skiljer det sig en hel del, experterna 
inom säkerhet, privatpersonerna och de på kommunen är ganska överens om att det är ett hot 
som ligger över medel(5), medan företagen tycker att det är ett mindre hot och molnleverantören 
tycker att det är det minsta hotet. 

 
Diagrammet ovan visar Hot 06. Vad som händer vid konkurs. Här är alla utom kommunerna 
ganska överens om att hotet är medel. En anledning till att kommuner inte anser det är ett så 
stort hot kan vara att de inte är insatta i vad som faktiskt händer med data när ett företag går i 
konkurs. 
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Diagrammet ovan visar Hot 07. De följer inte svenska lag. Här är alla utom privatpersonerna 
ganska överens om att hotet är i mitten av skalan, det kan ha att göra med att privatpersoner inte 
bryr sig så mycket om hur deras egenvalda data lagras. 

 
Diagrammet ovan visar Hot 08. Det är svårt att bekräfta vart datan fysiskt lagras. Det visar att 
alla grupper utom molnleverantören anser att det är ett medel/mindre hot, molnleverantören 
anser att det är ett av de större hoten, det kan bero på att de har insikt i hur vissa lagar kräver 
att data ska lagras.  

 
Diagrammet ovan visar hot 09. Brist på kontroll om datan raderas korrekt. Genom detta 
diagram framkommer det att experterna inom säkerhet, privatpersoner och molnleverantören är 
överens om att det inte är ett stort hot, medan företag men framförallt kommuner tycker att det 
är värre. Detta kan bero på att kommuner har lagar de måste följa för att se till att datan 
raderas korrekt, medan till exempel molnleverantören redan erbjuder en tjänst för att radera 
data. 
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Diagrammet ovan visar Hot 10. Användaravtal ändras. Majoriteten av grupperna var överens 
om att detta var ett ganska litet hot, de ansåg att så länge de blev informerade om förändringar 
och sedan kunde ta ställning blev de inte speciellt påverkade. De som sticker ut från mängden är 
molnleverantören, som anser att hotet är något större än resterande grupper. 
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Appendix D - Litteraturstudie 
“Security concerns in popular cloud storage services”[1] är en tidsskriftartikel publicerad år 2013 
av IEEE och den finns på Inspec, den är skriven av Chen-Kang Chu och tar upp några av de 
säkerhetsbrister som upptäckts på Dropbox, Google Drive och Microsofts Azure. Trots att vissa 
av dessa brister tycks vara åtgärdade kan man ändå se problematiken.  
 
“A cloud you can trust”[2] är skriven av Christian Chanti och Mattias Schunter år 2011 och 
publicerad av IEEE och hittar på Compendex. Den tar upp hur data kan kapas och tar upp att det 
finns säkra lösningar, denna artikel tar även upp problem som tycks vara åtgärdade. Artikeln tar 
upp att det exempel på att duplikation inte alltid förekommer utan att det ibland refereras till 
samma trots att det är olika källor som har tillgång till filen.  
 
“The top ten cloud security practices in next-generation networking”[3] är en tidsskriftsartikel 
skriven av Wolf Michael Halton och Syed Rahman år 2012 och den är publicerad av 
Inderscience Enterprises Ltd på Inspec. Här beskrivs Iaas och Paas och Saas och även deras best 
practices för migration till cloudmiljö. 
 
“Fog computing: Mitigating insider data theft attacks in the cloud”[4] är en konferensartikel från 
2012 som är skriven av Salvatore J. Stolfo, Malek Ben Salem och Angelos D. Keromytis. Den är 
publicerad av IEEE Computer Society och finns i Inspec. Artikeln tar upp exempel på kapade 
konton, visar att det aktuella skydden som finns idag inte uppfyller kraven för att vara säker i 
molnet, artikeln ger förslag på att göra upp bluff-filer för att använda som lockbeten och genom 
detta upptäcka intrång på grund av loggar som kan se trafiken till de filerna som vanligtvis inte 
öppnas av en vanlig användare men är trolig att öppnas av inkräktare.  
 
“Data integrity on Remote Storage for On-line Co-working” [5] är en konferansartikel publicerad 
för IEEE Computer Society år 2012 och finns i Inspec, författarna är He-Ming Ruan, Yu-Shian 
Chen, Chin-Laung Lei och de riktar in sig på problem för samarbete och letar efter en bra lösning 
genom att utveckla ett ramverk. De nämner att när man väl har lämnat ut data till ett moln finns 
det inte längre något annat att göra än att lita på tjänsten.  
 
“Integration of wireless hand-held devices with the cloud architecture security and privacy 
issues” [6]. Författarna till denna konferensartikel är Muhammad Sarwar Jahan 
Morshed,Mohammad Maynul Islam, Muhammad Kamrul Huq, Shahadat Hossain och 
Mohammad Ariful Basher, den är publicerad 2011 av IEEE Computer Society och finns att hitta 
i Inspec. Den tar upp att man tappar kontrollen när man lägger upp saker i molnet, genom en 
undersökning visar dem hur bland annat studenter, utvecklare och IT-manager känner inför 
lagring av data . Artikeln tar upp att allt scannas (usa och europa)och vad det kan få för 
konstekvenser. 
 
“Cloud Hooks: Security and Privacy Issues in Cloud Computing” [7], är en konferensartikel 
skriven av Wayne A. Jansen och publicerad 2011 av IEEE Computer Society i Compendex. 
Denna artikel tar upp nyckelproblem med säkerhet, ser långsiktiga problem. De tar upp många 
olika typer av hot, så som insideråtkomst, de nämner även att en av de stora fördelarna med att 
flytta till molnet är att det blir billigare.  
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“The brightening future of cloud security” [8], är en tidsskriftsartikel som är skriven av Patrick J. 
Walsh år 2009, den finns i Inspec och är publicerad av Elsevier Advanced Technology. Walsh 
tar upp en frågeställningar om tredje part kan se datan som lagras i molnet och hur tredje part kan 
läsa exempelvis filnamn på det som lagras.  
 
“Designing Cloud Services Adhering to Government Privacy Laws[9]” är en konferensartikel 
som finns i Compendex, den är skriven av Frank Doelitzscher, Christoph Reich, och Anthony 
Sulistio och är publicerad av IEEE Computer Society år 2010. Författarna tar upp en modell om 
säkerhet och integritet. 
 
“User-side Personalization Considering privacy preserving in cloud,[10]”, är skriven av Leila 
Sharifi och Maryam Heidari Beisafar, denna konferansartikel föreslår ett nytt ramverk för att 
kunna bevara integriteten hos användarna och är publicerad 2013 av IEEE Computer Society och 
finns att hitta i Compendex. 
 
“Security and Privacy in Cloud Computing: A Survey[11]” är skriven av Minqi Zhou, Rong 
Zhang, Wei Xie, Weining Qian, Aoying Zhou och blev publicerad 2010 av IEEE Computer 
Society och finns att hitta i Compendex. Denna konferensartikel tar upp bekymmer som gäller 
säkerhet och integritet i molnet. De anser att de problem som redan finns inte täcker alla 
säkerhetsaspekter och ger förslag på vissa möjliga lösningar. Säkerheten är den största 
utmaningen med att flytta till molnet. De tar upp att google äger väldigt många maskiner för att 
spara data på och att man därigenom inte vet var ens data placeras. Det finns generellt två sätt att 
hålla data säker, kryptering och isolera den fysiskt, att isolera datan fysiskt fungerar inte med 
molntjänster så då återstår kryptering, vilket de anser kan vara mer säkert än att fysiskt isolera 
data. De listar även flera handlingar som har misslyckats med att säkerställa integritet och 
säkerhet. 
 
“Cloud Security Can the cloud be secured?[12]” är är skriven 2012 av Kiran Karnad och 
Saravanan We encrypt the user data for security reasons that guarantee the least disclosure of 
user information in the system.Nagenthram och blev publicerad av IEEE Computer Society och 
finns att hitta i Compendex. Konferensartikeln tar upp att eftersom att antalet internetanvändare 
ständigt ökar blir också internet mer osäkert då fler och fler använder internet som ett ställa för 
att göra dataintrång. 
 
“What's special about cloud Security” [13], är skriven av Peter Mell och publicerad 2012 av 
IEEE, den finns att htita i Inspec. I denna tidsskriftartikel tar författaren upp att molntjänsters 
säkerhet konstant/genomgående/ ständigt raknas som ett av de största problemen med att flytta 
data till molnet. Hen tar upp problemet med att man “inte ska ha alla ägg i samma korg”, om en 
användare bli hackad är andra användares data i risk? 
 
“Locking in the sky: a survey on IaaS cloud security” [14] är en tidsskriftartikel skriven av Luis 
M. Vaquero, Luis Rodero-Merino och Daniel Morán. Den är publicerad 2011 av Springer Wien 
och finns att hitta i Compendex. Säger att många av de risker som finns med molntjänster inte är 
unika för molnet utan även finns vid lokal lagring, men att de har annorlunda karektaristiska drag 
och på så sätt kräver andra lösningar än lokal lagring.  
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Appendix E - Molnleverantör 

Anonym Molnleverantör CTO 

Hur gör ni för att garantera att den personlig integriteten säkerställs när människor lagrar 
data i eran molntjänst?  
Det är genom både säkerhet och villkor som vi har mot kunden, villkoren om det som vi 
förbinder oss att göra och inte göra med deras data. 
Vi ser till att avtalen inte har luckor och att det är välformulerat. 
På säkerheten ser vi till så att inte obehöriga kan komma åt datan, och så har kunden sitt ansvar 
då de driver sina egna servrar. Vi tar ansvaret från vår sida. 
 
Varför skall man anlita er framför exempelvis Google, Microsoft?  
En stor skillnad är att vi talar om vart datan finns, vi finns i Sverige och i ytterligare europeiska 
länder och kan berätta vart datan kommer att finnas, vi skickar den inte utanför Sverige om inte 
kunden själv ber om det. Juridiskt är det också en fördel då vi lyder under svenska lagar till 
skillnad från tjänster i USA. Amerikanska myndigheter kan ju kräva ut deras information och det 
problemet har inte vi. 
 
Finns det data du avråder människor från att lagra? varför? vilken typ av data?  
Kunderna måste själva värdera sin egen data, vi bedömer inte vad de bör lagra oavsett vart den 
lagras, det skall alltid göras en riskbedömning.  
Det beror på datan och risken om det kommer i fel händer eller försvinner.  
Den handlar om skyddsmekanismer man ser till att lägga på, och vi har möjlighet att lägga på 
detta, vi har dedikerade och privata moln.  
Vi är en liten leverantör och vi kan vara flexibla med privata linor och andra saker så i de flesta 
fall kan vi möta kundernas behov. 
Viss data får inte lagras, i de fallen är det kunden själv som satt de kraven, intern skyddsvärd 
information eller försvarshemligheter exempelvis, men det är kundens val. 
 
Använder ni er av kryptering?  
Ja…. 
Kan ni berätta lite om varför ni valde den och hur det fungerar och vad syftet att skydda 
är?  
På många olika ställen, egna tjänster, trafiken är krypterad, vi använder VPN och stark 
autentisering, sen används det på disknivå, kunderna kan välja att kryptera datan, vi har även 
SSL. 
Vi använder ofta kryptering i mailtrafik om det är möjligt. 
Kunden bestämmer också själv för sin server vad som skall sättas upp, och ofta används 
kryptering. 
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Vi har hittat följande hot, kan ni rangordna dom i den ordning ni anser att hoten kan vara 
aktuella för er, vilket är det största hotet ni ser? varför? 

■ 1  Data hackas 
■ 7 Data lämnas ut till tredje part  
■ 9 Fel personer har tillgång till datan 
■ 2 Svårt att bekräfta vart datan fysiskt lagras 
■ 8 Brist på kontroll om datan raderas korrekt 
■ 10 Brist på autentisering 
■ 3 Datan används på fel sätt 
■ 6 Användaravtal ändras 
■ 4 Vad händer vid konkurs 
■ 5  De följer inte svensk lag 

 
Kommentar: Det är svårt att klassificera hot, det är olika för olika typer av tjänster. Vi fokuserar 
på Iaas och virtuella servrar och där är hackning största hotet. Där är det dock användarna som 
mest ansvarar för säkerheten. 
 
Kan era kunder få veta vilka som har läst / kommit åt datan? Hur? 
Det beror på, vi har ingen sådan tjänst men då det är en virtuell server, så det är den egna 
övervakningen man kan kolla. 
 
Kan era kunder få veta vilken fysisk plats ni lagrar datan? 
Ja. 
 
Kan ni garantera att data som raderas verkligen försvinner? Hur då?  
Ja, om man i sin virtuella maskin ser till att raderingen sker korrekt. Diskar som tas ur drift går 
på destruktion enligt certifikat så att aldrig någon information kan komma ut ur diskar som tagits 
ut drift. 
 
Loggar ni händelser? I så fall vilka?  
Ja, vi loggar alla typer av händelser, allt från inloggning till prestanda och se om en disk är på 
väg att gå sönder, metadata från trafik osv. 
 
Scannar ni allt som kommer in ifall det är Copyrightskyddat eller olagligt på annat sätt?  
Nej. 
 
Borde staten lagra brottsregister, journaler i ert moln? varför? varför inte?  
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Ja om de anser att våra säkerhetsmekanismer är tillräckliga för dom och om de får ha datan i en 
delad miljö. 
 
Finns det någon molntjänst ni anser är mer osäker att lagra data i? Varför just denna 
molntjänst?  
Det kan jag inte uttala mig om. 
Olika tjänster möter krav olika, om man måste veta att datan finns i Sverige så är vi ett bättre 
alternativ än de utländska leverantörerna. 
 
Är det säkrare att ni står för cloud storage än att företag har egen server? varför?  
Det beror nog på kunden, generellt sett så ja, vi har andra möjligheter att kunna hålla oss 
uppdaterade med säkerheten. 
 
Har ni varit utsatta för någon form av hackning i er vetskap?  
Ja, försök händer ofta. mer eller mindre allvarliga. Vi har inte haft fullständiga intrång men 
incidenter har hänt.  

Vad kom dom åt? Har ni förbättrat säkerheten, i så fall hur? 
Kundservrar där kunden själv ansvarar för säkerheten har det skett intrång, det vanligaste 
syftet med attacker är att skicka spam eller DOS-attacker. 
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten. 
Vi rekommenderar kunderna till vad dom skall göra själva för att förbättra säkerheten. 

 
Hur vet ni att datan ni lagrar inte läses av obehöriga?  
Vi har mycket säkerhet som larmar, främst kollar vi på plattformar och ser så ingen kan kolla 
där, på virtuella maskinerna är det kunderna som har koll själv.  
Vi vet inte om de tar sig in i kundens virtuella maskin, men våra plattformar kan vi ha koll på 
genom olika sätt. 
 
Har ni tillgång till att se och avkryptera data som lagras? om ni lämnar ut det till tex polis.  
I vissa fall, det är beroende på kunden. I de fall där det krypteras vid kunden kan vi inte kolla, på 
iaas (Infrastructure as a service )är det upp till kunden att avgöra om det skall krypteras. 
 
Samarbetar ni med andra företag som ni delar datan med? 
Nej. 
 
Hur stora ändringar i användaravtalet kan ske?  
Ville du kolla upp detta eller skall vi skriva något i stil med “vet inte riktigt, det finns andra 
människor som har koll på dom bitarna”? 
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Nu till dig som privatperson: 
 
Vad skulle du kunna tänka dig att privat lagra i moln? 

 * Dokument som inte innehåller personlig data 
 * Dokument med personlig data 
 * Dokument av högt värde (affärshemligheter, dokument som skulle kunna säljas för information, dokument 

med företagsvärde) 
 * Bankuppgifter (inte i google docs men i egen cloud-tjänst) 
 * Identifikationshandlingar (utdrag ur folkbokföringsregister) 
 Sjukhusjournal (om de är speciealiserad för sjukhuset exempelvis) 
 * Personuppgifter(namn, efternamn, personnummer) 
 * Bilder på dig 
 Lösenord 
 * Räkningar 
 * Lönebesked 
 Avtal / Kontrakt (villkoren kan säga att det inte får lagras hur som helst) 
 * Telefonbok/Kontaktlista 
 * Anteckningar 
 * Kalender 
 * Mail 
 * Bilder på dina barn 
 * Politiska åsikter 
 * Copyrightskyddat material 

Kommentar på punkten sjukhusjournal: Den största risken är oftast inte kryptering utan att det är så 
många som har tillgång till datan, och då kan användaren göra fel. 
 
Vilka fördelar och nackdelar ser du med moln?  
Fördelarna är flexibilitet och kostnadseffektivitet, möjlighet till skalbarhet. Bättre säkerhet om 
användaren själv inte arbetar mycket med det. 
En nackdel kan vara att man inte har full kontroll över datan. Riskbedömningar kan behövas när man 
använder moln på ett annat sätt. Villkor och sånt måste man titta på. 
 
Skulle du känna dig trygg med att dina egna/ dina barns medicinska journal fanns i molnet? 
Varför ? / Varför inte? 
Om säkerhetsarkitekturen är bra och om landstinget gjort den bedömningen att säkerheten är tillräcklig. 
 
Lagrar du personligen data i moln? vilken typ av data? varför har du valt/inte valt att göra det?  
Ja, allt möjligt. Mycket för att det är bekvämt, och som backup om något händer. 
Jag har egna miljöer så inte klassiska molntjänster alla gånger, jag slänger inte ut allt på molnet utan 
tänker efter innan jag lägger ut något.  
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Appendix F - Privatpersoner 

Privatpersoner Anonym 

Använder du molntjänster idag? Vilka?  
Inom ramen för jobbet på BTH med servrar och allt sånt. 
Som privatperson använder jag inte molnet speciellt mycket. 
 
Vad skulle du kunna tänka dig att lagra i moln? 

 * Dokument  
 Dokument med personlig data 
 Dokument av högt värde (affärshemligheter, dokument som skulle kunna säljas för information, dokument 

med företagsvärde) 
 Bankuppgifter 
 Identifikationshandlingar (utdrag ur folkbokföringsregister) 
 Sjukhusjournal 
 Personuppgifter(namn, efternamn, personnummer) 
 Bilder på dig 
 Lösenord 
 Räkningar 
 Lönebesked 
 Avtal / Kontrakt (förfalskning) 
 Telefonbok/Kontaktlista 
 Anteckningar 
 Kalender 
 Mail 
 Bilder på dina barn 
 Politiska åsikter 
 Copyrightskyddat material 

 
Vem tror du har tillgång att se det du lagrar i molent?  
Förhoppningsvis ingen, men så tror jag inte att det är. Molnleverantören kan se det i större eller 
mindre utsträckning. Jag är inte heller naiv nog att tro att ingen kan komma in i systemet. 
 
Vilka litar du mest på att lagra din data, en statlig kontrollerad myndighet, kommuner och 
landsting eller ett företag? 
Jag litar mest på stat eller landsting. 
Kommuner faller bort på grund av resurstänke, dom har inte de resureser som landstng och stat 
har. 
Jag hoppas att stat och landsting vill skydda sina medborgare. 
Företag som google samlar in data inte endast för att veta vem jag är utan också för att tjäna 
pengar. 
 
Spelar molnleverantörens storlek någon roll? 
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Ja det gör det, större företag är mer etablerade och erkända. De har oftast en större utarbetad 
säkerhetsorganisation. 
 
Spelar det någon roll vart molnleverantörens säte är? i Sverige, Europa, USA? 
Jag vill svara nej men vet inte om jag gör det. 
Man blir trött när man läser om hur NSA har möjlighet att läsa data, inte bara den från 
Amerikansk baserade företag. 
Men det ska inte spela någon roll. 
 
Vi har hittat följande hot, kan ni rangordna dom i den ordning ni anser att hoten han vara 
aktuella för er, vilket är det största hotet ni ser? varför? 

■ 2  Data hackas     * 
■ 3  Data lämnas ut till tredje part   * 
■ 1  Fel personer har tillgång till datan  * 
■ 10  Svårt att bekräfta vart datan fysiskt lagras 
■ 6  Brist på kontroll om datan raderas korrekt * 
■ 8  Brist på autentisering 
■ 4  Data används på fel sätt   * 
■ 9  Användaravtal ändras 
■ 5  Vad händer vid konkurs   * 
■ 7  De följer inte svensk lag 

 
Det är svårt att välja vilka som är störst hot, många får samma konsekvens, de med * tillhär 
samma grupp. 
 
Skulle du känna dig trygg med att dina egna/ dina barns medicinska journal fanns i 
molnet?  
Nej det tycker jag inte, inte för att man har något att dölja, det känns ändå inte bra. 
Jag ser att risken finns att någon kommer åt det och läser det. 
 
Vilka fördelar och nackdelar ser du med moln? 
Fördelarna är att det är smidigt, inte endast datorbaserat, om en dator går sönder lokalt är det bra 
att ha det sparat i molnet. 
Det är bra att det går att spara stora datamängder. 
Det negativa är det som tidigare tagits upp. 

 
 

Privatpersoner Martin Vestlund 
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Använder du molntjänster idag? Vilka?  
Ja 
Dropbox, ubuntu one, eget moln (owncloud). 
 
Vad skulle du kunna tänka dig att lagra i moln?  

 * Dokument  
 Dokument med personlig data 
 Dokument av högt värde (affärshemligheter, dokument som skulle kunna säljas för information, 

dokument med företagsvärde) 
 Bankuppgifter 
 Identifikationshandlingar (utdrag ur folkbokföringsregister) 
 Sjukhusjournal 
 Personuppgifter(namn, efternamn, personnummer) 
 * Bilder på dig 
 * Lösenord 
 Räkningar 
 Lönebesked 
 Avtal / Kontrakt (förfalskning) 
 * Telefonbok/Kontaktlista 
 * Anteckningar 
 * Kalender 
 * Mail 
 Bilder på dina barn 
 * Politiska åsikter 
 * Copyrightskyddat material 

 
Vem tror du har tillgång att se det du lagrar i molent?  
Har: Den som driver tjänsten 
Får: Polis, rättsvård sjukvård, myndigheter alltså men det har det inte direkt. Och självklart de 
jag delar med och jag själv. 
 
Vilka litar du mest på att lagra din data, en statlig kontrollerad kommuner och landsting 
eller ett företag? 
Företag: De förlorar mer på att inte sköta sig, tappar kunder. 
Landsting och kommuner: Kan bli pinsamt. 
 
  



74/111 

 
Spelar molnleverantörens storlek någon roll?  
Njao.. Kanske. 
Stor:  Försvinner inte helt plötsligt 
 Mer resurser för säkerhet och hårdvara 
Mindre:  Lättare slippa påtryckning från polis 
Spelar inte jättestor roll. 
 
Spelar det någon roll vart molnleverantörens säte är? i Sverige, Europa, USA?  
Ja: 
USA: Deras lagar säger om staten vill se data kan de göra det. 
Företag kan avtala bort saker på annat sätt, att användaren inte kan stämma om något går fel. 
Europa: Liknande datalagar som Sverige, men inte lika hårda. 
Sverige:Helst. 
 
Vi har hittat följande hot, kan ni rangordna dom i den ordning ni anser att hoten han vara 
aktuella för er, vilket är det största hotet ni ser? varför?Rangordna följande hot vi 
uppmärksammat. 

■ 7 Data hackas 
■ 1 Data lämnas ut till tredje part  
■ 2 Fel personer har tillgång till datan 
■ 5 Svårt att bekräfta vart datan fysiskt lagras 
■ 10 Brist på kontroll om datan raderas korrekt 
■ 4 Brist på autentisering 
■ 3 datan används på fel sätt 
■ 6 Användaravtal ändras 
■ 8 Vad händer vid konkurs 
■ 9 De följer inte svensk lag 

 
 
Skulle du känna dig trygg med att dina egna/ dina barns medicinska journal fanns i 
molnet? Varför ? / Varför inte? 
Nej, inte rakt upp och ned. 
Om datan krypteras innan den sparas på molnet och nycklarna är säkra. Uppgifterna ska inte gå 
att användas av de som driver molnet. 
 
Det ska vara en krypterad klump. 
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Vilka fördelar och nackdelar ser du med moln?  
+ Säkerhetskopiering, liten chans att googles data försvinner 
+ Åtkomst 
 
- Kontroll (vad använder google datan till, säljer de vidare? Lämnar de ut den?) 
 
Priv & Företag:Det handlar om en stor mängd data det är intressant -> spionage 
          -> brottssynvinkel 
          -> sälja företagsinformation 
- Vad skriver man på när man använder det? 
- Konkurs? Vad händer då? 
- Vad händer om polisen beslagtar alla servrar?  
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Privatpersoner Mikael Roos 

Använder du molntjänster idag? Vilka?  
Jag använder Dropbox och har en virituell server i molnet. Använder City Cloud, webplats 
servrar ute, googles drive. 
 
Vad skulle du kunna tänka dig att lagra i moln?  

 * Dokument  
 * Dokument med personlig data 
 * Dokument av högt värde (affärshemligheter, dokument som skulle kunna säljas för information, 

dokument med företagsvärde) 
 Bankuppgifter 
 * Identifikationshandlingar (utdrag ur folkbokföringsregister) 
 * Sjukhusjournal 
 * Personuppgifter(namn, efternamn, personnummer) 
 * Bilder på dig 
 * Lösenord 
 * Räkningar 
 * Lönebesked 
 * Avtal / Kontrakt  
 * Telefonbok/Kontaktlista 
 * Anteckningar 
 * Kalender 
 * Mail 
 * Bilder på dina barn 
 * Politiska åsikter 
 * Copyrightskyddat material 

 
Vem tror du har tillgång att se det du lagrar i molent?  
Alla som vill. 
Vem som helst som är en bra hackare kan ta sig in och kolla. 
 
Vilka litar du mest på att lagra din data, en statlig kontrollerad myndighet, kommuner och 
landsting eller ett företag? 
Ingen, landstinget har anlitat företag som misslyckats. 
Alla är lika dåliga. 
 
Spelar molnleverantörens storlek någon roll? 
Ja, lättare att lägga saker på Dropbox(stor) än ett Karlshamns-företag liknande lösning(liten). 
Dom har många användare så de förlorar mer om det gör fel. 
 
 



77/111 

Spelar det någon roll vart molnleverantörens säte är? i Sverige, Europa, USA?  
Nej, betraktar det som öppen information. 
Inget behov av inhemskt. 
Nästan tryggare i USA, störst är bäst, blir det dåligt kommer de inte vara störst längre. 
 
Vi har hittat följande hot, kan ni rangordna dom i den ordning ni anser att hoten han vara 
aktuella för er, vilket är det största hotet ni ser? varför? 

■ 3 Data hackas  
■ 5 Data lämnas ut till tredje part  
■ 4 Fel personer har tillgång till datan  
■ 6 Svårt att bekräfta vart datan fysiskt lagras  
■ 7 Brist på kontroll om datan raderas korrekt  
■ 1 Brist på autentisering  
■ 8 datan används på fel sätt  
■ 9 Användaravtal ändras  
■ 2 Vad händer vid konkurs  
■ 10 De följer inte svensk lag  

 
Skulle du känna dig trygg med att dina egna/ dina barns medicinska journal fanns i 
molnet? Varför ? / Varför inte? 
Mina egna men inte barnens. Det är för att jag inte bryr mig om vad som publiceras om mig. 
Landsting som lagrar är okej för både barnen och mig själv. 
 
Vilka fördelar och nackdelar ser du med moln?  
+ Kommer åt allt från olika enheter. 
+ Backup, bättre än ens egna. 
- Lite kontroll. 
- Saker kanske försvinner fast jag inte bett om det.  
-Allt jag lägger ut kan användas mot mig. 
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Appendix G - Kommuner 

Karlskrona Kommun   Fredrik Sjölin, Anonym 

 
Varför vill ni nyttja molnet? 
Det är olika i olika situationer, fördel för att kolla åt från olika device och pris. 
Det är egentligen inte själva molntjänsten i sig som tillför nått och vi är ute efter, och det är 
sällan den det kravställs på. Det är mer funktionaliteten som ska finnas. 
Har inte tidigare varit billigare, men tror att det kommer bli det frammåt. 
 
Ser ni några begränsningar med att flytta till molnet? 
Administrativ sak:  

Integritetsfrågor & Säkerhetsfrågor 
Var hamnar egentligen information, finns det en tredje man som kan se den som i sin tur 
har underleverantörer i flera led. Många som arbetar för att lösa det. 

Kostnad:  
Licenser, vissa licenser köper man bara en gång till en server, har man redan en sån licens 
till exempel SharePoint, men licensen täcker bara om vi tillhandahåller servern. 

Integrationsfrågor: 
Kan göra att det blir bökigt. Det finns många system och databaser, det ska gå att hämta 
information mellan olika databaser, det gäller att gränssnitten är skrivna så att de kan 
kommunicera. På plats har man tekniker som kan hur dessa gränssnitten fungerar och kan 
fixa till saker som blir fel, lägger man det i molnet är det jätteviktigt att det specificeras 
hur det ska gå till, måste finnas bra beställare. 

Känsla: 
Har man dom hos sig finns servrarna bakom lås och bom. 
 

Känner ni er trygga med att lämna ut andras/invånares PuL-uppgifter i molnet? 
Tror inte vi har sekretessuppgifter som tar sig till molnet, men PuL uppgifter finns. Har PuL-
ombud på varje förvaltning som ska kunna detta och är med vid kravställningen. Sköts vid 
upphandlingen sedan.  
Skyddad identitet: 

Finns inte i våra IT systemet överhuvudtaget för att de ska gå att säkerställa, fullt 
manuellt arbete.  

Kravställs det bra så ska det gå att lita på.  
 

 
Vilka lagar och bestämmelser är viktiga när ni ska lagra data i molnet? 
Datalagringsdirektiv, loggar för kunna gå bakåt för att följa upp.  
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Offentlighet och sekretesslagen styr över hela kommunen, sen finns det olika lagrum för de 
olika verksamheterna, sjukvård, skola osv. Lagen gör ingen skillnad på om det är papper eller 
digitalt. Har en verksamhet ingen lag är det PuL som gäller. 

 
Vilka molnleverantörer/ känner ni till? 
Tieto 
Google docs 
Microsoft 365 
Dropbox 
City Network (city cloud) 
Netpublicator 
  
Vilka av de molnleverantörer ni nyss nämde var aktuella när ni skulle välja 
molnleverantör? Varför just de? 
Nu är skolplattformen kopplad till Microsoft 365. 
Frammåt: Google app for Education är aktuellt, ett projekt ska startas för en del av 
gymnasieskolan. Skolan vill använda det för att det är smidigt, och enkelthet. Det är ju inte på 
denna skolplattform som man lägger scheman och utvecklingsplan, utan arbeten och liknande.  
 
När ni skall anlita en molnleverantör,vad spelar den avgörande rollen i vilken ni väljer?  
Produkten de har.  
Skriver kravspec och fixar en upphandling, mycket arbete med att ta fram alla krav eller så har 
man ett ramavtal. Men vi kan inte säga att vi vill ha detta systemet som heter såhär, lagen om 
offentlig upphandling påverkar detta.  
Kraven listar funktionerna, det är kraven som avgör typen av tjänst. 
Det viktigaste är att det fungerar som det ska, med rätt säkerhet och integritet. Kan leverantören 
checka av säkerhet och integritet är det en aktuell leverantör. 

 
Har ni anlitat något företag för att utveckla ett eget system till er som skall tala med 
molnet? 
nej  

Varför vill ni inte utveckla något eget där ni kan ställa högre krav på säkerheten än 
att bara använda det som redan finns där ni själva inte kan styra säkerheten? 
I princip ingen egenutveckling, vill använda mycket standard och köpa saker som redan 
finns och göra vissa anpassningar. Vi har inga konsulter “inhouse” och försöker att inte 
utvecka nya saker för det finns så mkt på marknaden. Vill ha välfungerade inarbetade 
system som ändå är bra grejer, med stabil kod 
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Vi har hittat följande hot, kan ni rangordna dom i den ordning ni anser att hoten han vara 
aktuella för er, vilket är det största hotet ni ser? varför? 

 Fredrik 
 8 Data hackas 
 7 Data lämnas ut till tredje part  
 4 Fel personer har tillgång till datan 
 5 Det är svårt att bekräfta vart datan fysiskt lagras 
 1 Brist på kontroll om datan raderas korrekt 
 9 Brist på autentisering 
 6 datan används på fel sätt 
 10 Användaravtal ändras 
 2 Vad som händer vid konkurs 
 3 De följer inte svensk lag 

  Anonym 
 5 Data hackas 
 4 Data lämnas ut till tredje part  
 1 Fel personer har tillgång till datan 
 8 Det är svårt att bekräfta vart datan fysiskt lagras 
 6 Brist på kontroll om datan raderas korrekt 
 3 Brist på autentisering 
 2 datan används på fel sätt 
 10 Användaravtal ändras 
 9 Vad som händer vid konkurs 
 7 De följer inte svensk lag 

 
Hur planerar ni att täcka de risker/hot/begränsningar som finns idag? 
Det gäller att känna till dom är det viktiga så man kan kravställa och skriva avtal på alla om vad 
som ska gälla. Man måste tänka på alla risker vi tidigare såg. 
Autentisering - omöjlig att missa oberoende av vem som har hand om den. Räcker användar 
namn eller behövs det e-legitimation eller bankID. 
Det finns en rädsla för att företaget som hostar har inte den kompetens som behövs för att sätta 
upp bland annat säkra databaser.  
När det gäller att radera data, är kanske inget hot, men det är en större svårighet. Det skapar 
osäkerhet eftersom vi inte kan garantera det. Har man det lokalt känns det bättre, känslan är 
viktig. 
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Vad skulle hända om något av de hoten ni tidigare såg inträffade? Tex, om google blir 
hackat hur skulle ni känna er som ansvariga? 
Det är ingen lätt fråga eftersom det alltid är kommunen som kommer ha ansvaret.  
Vi kan ställa krav men sedan är det inte länger något vi kan påverka, går något fel sitter vi inte så 
bra till. Får hoppas att det inte är känslig data som kommer ut så att det inte skadar på det sättet, 
det kan vara pinsamt och tråkigt att det kommer ut, men det kan ju också vara rent skadligt. 
 
Till dig som privatperson 
 
Vad skulle du kunna tänka dig att privat lagra i moln? 

Fredrik:  
Gör inte så mycket om det kommer ut, barnbilder i icloud positivt med 
backup och åtkomst. 

 * Dokument som inte innehåller personlig data 
 * Dokument med personlig data 
 Dokument av högt värde (affärshemligheter, dokument som skulle kunna säljas för information, 

dokument med företagsvärde) 
 Bankuppgifter 
 Identifikationshandlingar (utdrag ur folkbokföringsregister) 
 Sjukhusjournal 
 * Personuppgifter(namn, efternamn, personnummer) 
 * Bilder på dig 
 Lösenord 
 * Räkningar 
 * Lönebesked 
 Avtal / Kontrakt  
 * Telefonbok/Kontaktlista 
 * Anteckningar 
 * Kalender 
 * Mail 
 * Bilder på dina barn 
 Politiska åsikter 
 Copyrightskyddat material 

Anonym:  
Litar inte på det fullt ut 

 * Dokument som inte innehåller personlig data 
 Dokument med personlig data 
 Dokument av högt värde (affärshemligheter, dokument som skulle kunna säljas för information, 

dokument med företagsvärde) 
 Bankuppgifter 
 Identifikationshandlingar (utdrag ur folkbokföringsregister) 
 Sjukhusjournal 
 Personuppgifter(namn, efternamn, personnummer) 
 Bilder på dig 
 Lösenord 
 Räkningar 
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 Lönebesked 
 Avtal / Kontrakt  
 Telefonbok/Kontaktlista 
 * Anteckningar 
 Kalender 
 Mail 
 Bilder på dina barn 
 Politiska åsikter 
 Copyrightskyddat material 

 
Vilka fördelar och nackdelar ser du med moln? 
+ Åtkomst, lätt att nå från olika enheter och platser. 
+ Smidigt 
+ Många grejer är gratis eller ingår 

 
- Ej mogen marknad, Känner inte till så mycket än hur säkert det verkligen är. Tror att det 
kommer bli bättre framåt, det saknas kunder som reagerar. 
- Säkrare inloggning, mobilt bank-id och liknande. 
 MobiltBanik id är bra och smidigt.   
 Två faktors verifiering är säkert, men inte lika smidigt som mobilt bankID 
 
Skulle du känna dig trygg med att dina egna/ dina barns medicinska journal fanns i 
molnet?  
A: Nej, det behöver inte finnas där, tycket fortfarande att det är omoget, det behövs mer kunskap 
för att kunna använda det. 
F: Vad blir den egentliga skillnaden, journaler finns ju redan elektroniskt: 
F: Tunn skillnad jag litar mer på landsting än på molnet. 
A: Litar mer på landsting än molntjänst, en känsla man har, det är en tunn skillnad. 
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Kalmar Kommun  Robert  

 
Varför vill ni nyttja molnet? 
Det är väldigt flexibelt. 
Större möjligheter till tekniska funktioner, investeringarna är redan gjorda. 
 
Ser ni några begränsningar med att flytta till molnet? 
Ja, samma sak, flexibelt, man kan inte styra allt då man blir beroende av leverantör. 
Kostnad, det kan bli dyrt att flytta dit och flytta ifrån molnet. 
 
Hur känner ni inför att lämna ut andras/invånares PuL-uppgifter i molnet? 
Det är inte jättekul, men vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal. 
Det finns regler som gör att man inte får lämna data utanför EU, vilket kan bli ett problem eftersom 
många av de stora levernatörerna kommer från andra länder. Är det så så kan vissa lagar gälla på datan 
som inte är till vår fördel, tex att NSA får tillgång till all data.  

 
Vilka lagar och bestämmelser är viktiga när ni ska lagra data i molnet?  
PuL och Offentlighetsprincipen är jätteviktiga. 
 
Vilka molnleverantörer känner ni till? 
Microsoft, Google, Dropbox och ATEA 
 
Vilka av de molnleverantörer ni nyss nämde var aktuella när ni skulle välja molnleverantör? 
Varför just de? 
Microsoft för hela deras desktop virtualisering 
Google är inte lika intressant för administration mer då för skola. 
Man skulle kunna använda vissa tjänster av CGI och ATEA, men problemet är att vi inte ser någon 
helthetsoperatör. 
 
När ni skall anlita en molnleverantör,vad spelar den avgörande rollen i vilken ni väljer?  
Att de följer riktlinjer och lagar, stabilitet och storleken, att de kommer finnas kvar på marknaden, man 
vill inte lägga ut saker i ett moln som går i konkurs. 
De ska ha en drivande utveckling, de måste vara först. 
 
Har ni anlitat något företag för att utveckla ett eget system till er som skall tala med molnet? 
nej 

Varför vill ni inte utveckla något eget där ni kan ställa högre krav på säkerheten än att 
bara använda det som redan finns där ni själva inte kan styra säkerheten?  
Vi vill använda de tjänster som finns och försöker så länge som möjligt undvika att utveckla egna 
system, open source är bra men vi kan göra vinst genom att köpa färdiga produkter. Köper man in 
färdiga system slipper man ha kunskap till att underhålla och utveckla. 
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Vi har hittat följande hot, kan ni rangordna dom i den ordning ni anser att hoten han vara aktuella 
för er, vilket är det största hotet ni ser? varför? 

■ 2  Data hackas 
■ 1  Data lämnas ut till tredje part  
■ 10  Fel personer har tillgång till datan  
■ 3 Det är svårt att bekräfta vart datan fysiskt lagras 
■ 4 Brist på kontroll om datan raderas korrekt 
■ 5 Brist på autentisering 
■ 8 datan används på fel sätt 
■ 7 Användaravtal ändras  
■ 9 Vad som händer vid konkurs 
■ 6 De följer inte svensk lag 

Jag vill sätta 1 på allt, svårt att välja. Det känns dumt att sätta svensk lag som lägst hot men det 
täcks ju in av alla andra frågor. 
 

Vilka möjligheter ser ni för att täcka de risker/hot/begränsningar som finns idag? 
Stora möjligheter, det handlar mycket om att ha uppsatta rutiner och processer. 
Stark autentisering, se hur man publicerar tjänsten och styr upp med behörighetsnivåer. 
 
Vad skulle hända om något av de hoten ni tidigare såg inträffade? Tex, om molnleverantören blir 
hackat hur skulle ni känna er som ansvariga?  
Det hade inte varit så kul. 
Man avtalar ju att man ska följa normer när det gäller bland annat säkerhet. Risken finns ju att vi blir 
hackade också om servern finns här. Alla kan bli utsatta men oaktsamhet är inte okej. 

 
Till dig som privatperson 
 
Vad skulle du kunna tänka dig att privat lagra i molnet? 

 * Dokument som inte innehåller personlig data 
 * Dokument med personlig data 
 Dokument av högt värde (affärshemligheter, dokument som skulle kunna säljas för 

information, dokument med företagsvärde) 
 * Bankuppgifter (inte pinkod och liknande) 
 Identifikationshandlingar (utdrag ur folkbokföringsregister) 
 * Sjukhusjournal 
 * Personuppgifter(namn, efternamn, personnummer) 
 * Bilder på dig 
 Lösenord 
 * Räkningar 
 * Lönebesked 
 * Avtal / Kontrakt 
 * Telefonbok/Kontaktlista 
 * Anteckningar 
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 * Kalender 
 * Mail 
 Bilder på dina barn 
 Politiska åsikter 
 Copyrightskyddat material 

 
Vilka fördelar och nackdelar ser du med moln? 
+ smidigt, enkelt,  
+ driver utvecklingen. 
+ mobilitet 
+ de utsätts för konkurrens 
- låser sig till en leverantör 
- kostnadsmässigt kan det öka 
- mobilitet 
- lättare att skydda inhouse 
- konkurs, vad händer 
- ägen inte datan på samma sätt som inhouse 
- kostsamt att flytta från molnet 
- svårt att ha integrationsintensiva system i molnet då det skulle medföra krångliga lösningar som i 
längden kan medföra säkerhetsbrister 
 
Skulle du känna dig trygg med att dina egna/ dina barns medicinska journal fanns i molnet? 
Varför ? / Varför inte? 
Ja, med rätt lösning. 
Finns det lösningar med säker inloggning och liknande. 
Liknande fråga om man skulle vara okej med att medicinska journaler finns elektroniskt över huvud taget. 
 
Lagrar du personligen data i moln? vilken typ av data? varför har du valt/inte valt att göra det?  
Ja, dokument, bilder, epost, allt sparas via min iphone till molnet, även facebook osv. 
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Appendix H - Företag 

Företag - Anonym  

Varför har ni valt att utveckla molntjänster? 
Molntjänster kommer att bli stort i framtiden. 
 
Ser ni några begränsningar med molntjänster 
Begränsningen finns i att man måste anpassa molntjänsten med API:er och programmspråk. 
Prismodellerna hos vissa molnleverantörer kan både vara fördelaktigt men också en begränsning. 
 
Varför har ni valt att sälja/utveckla *** molntjänster och inte även andras, främst när det gäller 
datalagring där det finns fler aktörer?  
Vi har ett avtal med kammarkollegiet för en molntjänst. 
 
Känner ni er trygga att lämna ut andras/invånares PuL-uppgifter i molnet? 

Ja, varför skulle man lita mindre på molnet än att ha datan sparad lokalt? 
Desto större molnleverantörer desto bättre, de stora leverantörerna förlorar mer än de små om 
datan inte är säker. 

 
Vilka lagar och bestämmelser har ni tagit speciell hänsyn till när ni ska utveckla tjänster för att 
lagra data i molnet? 

Främst ligger fokuset kring PuL. 
 
Stryker fråga nr 6. 
 
Hur vet ni att ingen annan har tillgång tlll datan som sparas (hos ***) i cloudet? 
Det vet vi inte då det inte går att kontrollera. 
Det är samma för alla leverantörer av molntjänster, man måste lita på det som står i avtalen. 
 
Hur ser ni på att användaravtalen kan ändras? Vilka konsekvenser kan det få?  
Alla avtal är uppbyggda på ett sätt som gör att de kan ändras, inget unikt för molntjänster. 
Problemet kommer först om man som användare inte blir meddelad vid förändringar. 
 
Hur arbetar ni för att trygga era kunder att datan är säker i molnet?  
Det ligger hos molnleverantören att fixa det, antingen litar man på leverantören eller inte. 
Kryptering av datan skulle vara en “lösning”. 
Vi lägger inte mer fokus på säkerhet bara för att datan sparas i ett moln. 
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Finns det data du avråder människor från att lagra? varför? vilken typ av data? 
Vissa leverantörer scannar data tex. Googles scannar för att ge bättre reklam för att vinna mer. 
Privat: google får titta & förbättra sina tjänster & använda. 
Finns risk att bilder, hemliga avtal, rent privata saker avråder jag personer från att lägga upp. 
Företag: Försvarshemligheter, finns stort intresse från exempelvis NSA, skulle inte heller lagra 
ett fall om omhändertagande av barn som inte får skrivas i klartext. 
 
Vi har hittat följande hot, kan ni rangordna dom i den ordning ni anser att hoten han vara aktuella 
för er, vilket är det största hotet ni ser? varför? 

■ 1 Data hackas 
■ 5 Data lämnas ut till tredje part  
■ 10 Fel personer har tillgång till datan 
■ 3 Svårt att bekräfta vart datan fysiskt lagras 
■ 4 Brist på kontroll om datan raderas korrekt 
■ 7 Brist på autentisering 
■ 6 datan används på fel sätt 
■ 9 Användaravtal ändras 
■ 2 Vad händer vid konkurs 
■ 8 De följer inte svensk lag 

Tycker inte att riskerna är specifika för molntjänster 
 

Hur planerar ni att täcka de risker/hot/begränsningar som finns idag? 
Som försäljare av tjänster kopplat mot molnet. 
hanterar man känslig data får man tänka lite extra. Annars nej??? 
Avtal får anta att avtalen skall finnas och följas . 
Känslig data behöver alltid vara extra koll, oberoende av teleoperatör som sajt eller google. 
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Anonym som privatperson men med it-kunskap 
 
Vad skulle du kunna tänka dig att privat lagra i moln?  

 * Dokument som inte innehåller personlig data 
 * Dokument med personlig data 
 *(om krypterat)Dokument av högt värde (affärshemligheter, dokument som skulle kunna säljas för 

information, dokument med företagsvärde) 
 * (krypterat)Bankuppgifter 
 Identifikationshandlingar (utdrag ur folkbokföringsregister) 
 Sjukhusjournal 
 * Personuppgifter(namn, efternamn, personnummer) 
 * Bilder på dig 
 * Lösenord 
 * Räkningar 
 * Lönebesked 
 * Avtal / Kontrakt (förfalskning) 
 * Telefonbok/Kontaktlista 
 * Anteckningar 
 * Kalender 
 * Mail 
 * Bilder på dina barn 
 * Politiska åsikter 
 * Copyrightskyddat material 

 
Vilka fördelar och nackdelar ser du med moln?  
Positivt:Tillgänglighet , kommer åt alla saker överallt. 
Negativt: Tillgänglighet (lätt för andra att logga in) 

 
Skulle du känna dig trygg med att dina egna/ dina barns medicinska journal fanns i molnet?  
Ja, om det är krypterat är det inga problem, det är inga större konstigheter. 
Krypterad för att ingen skall lösa det (Heart-Bleed(SSL)), för att säkra sig mot sådant. 
 
Lagrar du personligen data i moln? vilken typ av data? varför har du valt/inte valt att göra det?  
Ja, det mesta av det krypterat. Bilder, dokument avtal bankuppgifter osv. 
Jag gör det för att det är lätttillgängligt, backup för bilder, brinner huset ner så finns allt kvar och så är det 
bekvämt. 
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Intervju Cybercom Johan Persbeck 

Varför har ni valt att utveckla molntjänster? 
Bra fråga, vi som konsultbolag ska tillföra ny kunskap till våra kunder. I vår slogan står bland 
annat “Boost your preformance”. 
Vi tror att molntjänster är framtiden, så därför har vi valt att utveckla funktioner för molntjänster 
då vi tror att det finns en marknad för det. 
 
Ser ni några begränsningar med molntjänster? 
Ja det finns begränsningar, så som det fungerar idag. 
Men begränsningar kan byggas bort med tiden, en begränsning är att det är beroende av 
internetuppkoppling. 
Det blir ofta en prestandafråga också då det ofta är trådlöst. 
Vi kan inte veta vad som kommer i framtiden. 
 
Varför har ni valt att sälja/utveckla googles molntjänster och inte även andras, främst när det 
gäller datalagring där det finns fler aktörer? Exempelvis Microsoft, Amazon och City Cloud. 

Fanns det fler alternativ? 
Vi har ett eget datacenter och samma möjlighet att lagra data på samma sätt som de andra 
leverantörerna ni nämnde. Jag ansvarar för Karlskronaverksamheten, vi har valt att jobba med 
Google för att vi har ett ramavtal genom kammarkollegiet, vi har gjort en del affärer å vi har 
referenser,och vi har kompetens i Google. 
Vi har jobbat lite med Microsoft Azure också, vi stänger inte dörren för andra molntjänster än 
Google. 
 
Känner ni er trygga att lämna ut andras/invånares PuL-uppgifter i molnet? 
Ja, det är vi.  
Varför? 
Varför inte, vi har fullt förtroende för Googles sätt att hantera säkerhet och integretet, de skriver 
avtal för dessa bitar. De är ett stort företag med många kunder, skulle de bryta på dessa avtal så 
skulle dom tappa förtroendet och därmed sina kunder. 
Det handlar om fötroende för att de har hög säkerhet. 
 
Vilka lagar och bestämmelser har ni tagit speciell hänsyn till när ni ska utveckla tjänster för att 
lagra data i molnet? 
PuL är den viktigaste. 
Jag är inte experten på driftstjänster, det finns andra på bolaget som arbetar med drift, vi är 
integratörer. Vi tar inte fram tjänster utifrån juridiken utan vi tar fram tjänster som marknaden 
vill ha och ser till att tjänsterna uppfyller de lagkrav som finns. 
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I egenskap av Googleförsäljare, varför anser ni att man bör använda Googles tjänster framför 
andra aktörer? 
Det finns två stora aktörer, google apps och microsoft 365, googles är billigare så det är ett 
argument, ett annat är att det är mer flexibelt och fungerar på fler enheter till skillnad från 
microsoft som främst är för microsoft-produkter. 
Cybercom som företag kan erbjuda 365 exempelvis. 
 
Hur vet ni att ingen annan har tillgång tlll datan som sparas hos Google i cloudet? 
Google i sina avtalsvillkor är tydliga med hur datan används och hur det lagras och de skriver om 
säkerhet i dessa bitar också. 
De har gett tillträde till externa revisorer och det finns standarder för hur detta skall gå till. 
De har verifieringsorgan för dessa delar. 
I slutändan handlar det även här om förtroende. 
 
Hur ser ni på att användaravtalen kan ändras? Vilka konsekvenser kan det få?  
Tittar man på dom avtal som google apps för business, de avtal som de kommer förändringar på 
måste kunden först godkänna att man går med på föreändringen, annars gäller det gamla avtalet. 
Google publicerar gamla avtal så man kan se och då finns det hög transparens på det. 
För privatpersoner är det dock annorlunda och man är mer utlämnad i det läget. 
Google vill tillhandahålla nya funktioner och tjänster, det är därför man ändrar användaravtalen 
så kunderna kan få tillgång till de nya tjänsterna. 
De gör mycket högre integritet än vad många av konkurenterna och sociala medier gör. 
 
Hur arbetar ni för att trygga era kunder att datan är säker i molnet?  
Vi jobbar inte så mycket med det, är man osäker som kund om datan är säker så kan man fundera 
vad de är oroliga för, är det för att den skall försvinna eller spridas till obehöriga eller reklam. 
Bästa källan om man är orolig för detta är att läsa de avtalen google har där de berättas hur allt 
fungerar. Google är bättre på att övertyga om säkerheten i tjänsten än vad jag är. 
De tveksamheter jag hör är inte kopplade till säkerhet utan mer om rädsla för klameri med 
Datainspek t.e.x. Där finns rädlsan från kunderna. 
 
Finns det data du avråder människor från att lagra? varför? vilken typ av data?  
Nej, funderar på vad jag själv inte skulle lagra och svaret blir nej på det.  
 
 
 
 
 
 
 



91/111 

Vi har hittat följande hot, kan ni rangordna dom i den ordning ni anser att hoten han vara aktuella 
för er, vilket är det största hotet ni ser? varför? 

■ 5 Data hackas 
■ 6 Data lämnas ut till tredje part  
■ 2 Fel personer har tillgång till datan  Användare 
■ 10 Svårt att bekräfta vart datan fysiskt lagras 
■ 8 Brist på kontroll om datan raderas korrekt 
■ 7 Brist på autentisering 
■ 1 datan används på fel sätt   Användare 
■ 9 Användaravtal ändras 
■ 4 Vad händer vid konkurs 
■ 3 De följer inte svensk lag 

 
Kommentar: Hotet finns ofta i hur tjänsten används,att användaren delar fel eller har dåligt 
lösenord. 
Min övertygelse att data kommer på orätta vägar är användardrivet, snarare än yttre hot. 
 
Hur planerar ni att täcka de risker/hot/begränsningar som finns idag? 
Det vi gör när vi sätter upp en miljö är att se så kunden uppgår ett personuppgiftsbiträdesavtal 
med Google, från kontrollpanelen på google apps. Vi ber kunderna att inte ändra inställningar 
utan att kontakta oss då default-inställningarna är ganska bra.Det handlar om lösenord och 
krypteringsbitarna.  
 
Google är genomtänkt, om du försöker dela utanför organisationen säger google till.Google är 
användarstyrt vem som helst kan skapa en projektsajt och man kan fritt jobba ihop. 
  
Johan som privatperson men med egenskap som google-specialist 
 
Vad skulle du kunna tänka dig att privat lagra i moln?  

 * Dokument som inte innehåller personlig data 
 * Dokument med personlig data 
 * Dokument av högt värde (affärshemligheter, dokument som skulle kunna säljas för information, 

dokument med företagsvärde) 
 * Bankuppgifter (lagrar inte cvv/cvc någonstans) 
 * Identifikationshandlingar (utdrag ur folkbokföringsregister) 
 * Sjukhusjournal 
 * Personuppgifter(namn, efternamn, personnummer) 
 * Bilder på dig 
 * Lösenord 
 * Räkningar 
 * Lönebesked 
 * Avtal / Kontrakt (förfalskning) 
 * Telefonbok/Kontaktlista 
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 * Anteckningar 
 * Kalender 
 * Mail 
 * Bilder på dina barn 
 * Politiska åsikter 
 * Copyrightskyddat material 

 
Vilka fördelar och nackdelar ser du med moln?  
Nackdelen är att det krävs uppkoppling. 
Fördelarna som jag ser är att det är tryggt och säkert, man behöver inte backuper och det förvaras 
tryggt. Det är skalbart, låg kostnad, möjlighet att samarbeta, lätt att dela information. 
 
Skulle du känna dig trygg med att dina egna/ dina barns medicinska journal fanns i molnet? 
Varför ? / Varför inte? 
Ja, sålänge det är en leverantör jag har företroende för och följer lagstiftning och att lösenord är 
tillräckligt svårt att lista ut.  
 
Lagrar du personligen data i moln? vilken typ av data? varför har du valt/inte valt att göra det? 
Ja, jag lagrar det mesta, lagrar samma sak som på min dator.  
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Appendix I - Experter inom säkerhet 

Expert inom säkerhet från BTH - Universitetslektor 

Använder du molntjänster? 
Ja det gör jag. 
Dropbox och även box till viss del, 
Diverse google-tjänster som googles kalender och google docs. 
 
Om du skulle lagra exempelvis personuppgifter eller annat data som du anser är av känslig 
karaktär, skulle du lagra det i molnet eller intern server?  
Intern server, där vet jag vad som händer med den och kan kontrollera den. 
Sårbarheten är inte lika stor där. 
Det är av säkerhetsskäl jag skulle göra så. 
 
Vad skulle du kunna tänka dig att privat lagra i moln?  

 * Dokument som inte innehåller personlig data 
 Dokument med personlig data 
 Dokument av högt värde (affärshemligheter, dokument som skulle kunna säljas för information, 

dokument med företagsvärde) 
 Bankuppgifter 
 Identifikationshandlingar (utdrag ur folkbokföringsregister) 
 Sjukhusjournal 
 Personuppgifter(namn, efternamn, personnummer) 
 Bilder på dig 
 Lösenord 
 Räkningar 
 Lönebesked 
 Avtal / Kontrakt (förfalskning) 
 * Telefonbok/Kontaktlista 
 * Anteckningar 
 * Kalender 
 Mail 
 Bilder på dina barn 
 Politiska åsikter 
 * Copyrightskyddat material 

 
Kommentar:Kan lagra namn men inte personnummer i molnet 
Vissa anteckningar 
Jag gillar att sprida ut det jag lägger ut i molnet på olika molntjänster så inte en aktör har all koll 
och känner till allt om mig. 
 
 
Spelar molnleverantörens storlek någon roll i fråga om förtroende? 
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Varför, vad ser ni för skillnad på stora och små? 
Nej det beöver det inte göra. 
Stora företag har större resurser att skydda sina resurser bättre, men det är personalen som är 
viktigast med deras kunskap. 
 
Spelar det någon roll vart molnleverantörens säte är? i Sverige, Europa, USA? 
Ja, jag är skeptisk till box, det är ett företag från Storbritanien, jag hade hellre sett att det var en 
svensk leverantör som höll i det så att det inte kommer in i andra länder. 
Jag skulle se en svensk myndighet eller företag så det följer Svenk lag. 
 
Skulle du känna dig trygg med att dina egna/ dina barns medicinska journal fanns i 
molnet? Varför ? / Varför inte?  
Det beror på vem som har tillgång till molnet, är det reglerat och skyddat på ett bra sätt så går det 
bra.  
Jag vill att journalerna skall vara tillgängliga på alla sjukhus så det är bra om det har så. 
Risken att informationen läcker ut skall vara minimal. 
 
Vilka litar du mest på att lagra din data, en svensk statlig kontrollerad myndighet 
(kommuner/landsting) eller ett företag?  
Myndighet, företag kan ha affärsvinningsintresse, kommuner och landsting har ofta dålig IT-
kompetens. 
Myndigheter är det minst dåliga av alternativen. 
 
Vilken krypteringsalgoritm anser du är den som är mest lämplig att använda för att 
skydda data i en molntjänst?  
Valfri standarliserad algoritm, någon AES-kryptering, om den är testat av internationella 
experter, skulle aldrig använda en egenutvecklad av ett företag. 

Vilken kryptering skulle du känna dig säker med för att exempelvis förvara din 
medicinska journal i molnet?  
En standarliserad, en lång AES-256, kanske. 
Det är även viktigt hur informationen flödar i systemet och hur det hanteras av sjukhuset, 
krypteringen är inte det enda viktiga. 
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Vi har hittat följande hot, kan ni rangordna dom i den ordning ni anser att hoten kan vara 
aktuella, vilket är det största hotet ni ser? varför? 

■ 1 Data hackas 
■ 9 Data lämnas ut till tredje part  
■ 2 Fel personer har tillgång till datan 
■ 4 Svårt att bekräfta vart datan fysiskt lagras 
■ 8 Brist på kontroll om datan raderas korrekt 
■ 7 Brist på autentisering 
■ 6 datan används på fel sätt 
■ 10 Användaravtal ändras 
■ 5 Vad händer vid konkurs 
■ 3 De följer inte svensk lag 

 
Kommentar:Tredje part behöver inte vara dåligt utan det hänger helt klart på hur det är reglerat. 
 
Om du inte litar på en molntjänst, vad skulle få sig att kunna lita på en molntjänst? 
Alt/ Om du litar på en molntjänst, varför litar du på en molntjänst? Varför?  
Ja, jag delar inte med mig av allt men det jag delar litar jag på att det hanteras korrekt. 
Jag skulle inte lägga upp vad som helst i molnet. 
Jag skulle lita på det mer om det inte var ett(1) företag som låg bakom alla tjänsterna så det fick 
bra koll på mig som person. 
Det andra är om de var certifierade, exempelvis av staten, så de kollar att det hanteras på ett 
korrekt sätt så det är okej för mig som medborgare att använda detta. 
Jag vill veta hur det används och hur datan används och raderas. 
En stor risk är att tjänster missköts som det är idag. 
 
Har ni egna idéer på hur man kan göra molntjänster säkra?  
Certifiering, någon standard. 
EU borde kunna kontrollera och se så att det finns transparens och hur allt hanteras. Klara 
policys för hur informationen används. 
Att man som användare kan se hur datan raderas, och kunna få veta vem som har haft tillgång till 
informationen. 
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Vi har i vår artikel kommit kom vi fram till begränsningarna vi tidigare bad dig 
rangordna, nu tänkte vi gå lite djupare in på dom :  
 
Begränsning 1: Data hackas. 
I artiklar vi tittat på beskrivs det att en stor risk med molnlagring är att datan hackas, 
detta antingen genom virus, eller att datan transporteras okrypterad 

Vad anser ni om detta? Hur kan man komma runt denna begränsning?  
Finns det något mer inom hur data kan hackas ni anser att vi utelämnat? 

Man kan nog inte komma runt detta, inget är absolut säkert, männsikor tar fram systemen och 
människor begår misstag. 
Risken finns alltid för sårbarheter. 
 
Begränsning 2: Data lämnas ut till tredje part  
Vi har läst att det är viktigt innan man lagrar i molnet att antingen molnleverantören är 
ansluten till ett safe harbour avtal alternativt se till att ingen information lämnas ut till 
tredje land. 

Vad anser ni om detta? Hur kan man komma runt denna begränsning?  
Finns det något mer inom hur risken för molnleverantören att lämna ut uppgifter 
som omfattas av PuL till tredje land ni anser att vi utelämnat? 

Säg en certifierad molntjänst, då kanske det inte gör något om deras underleverantörer lämnar ut 
det så länge jag vet att hela kedjan är okej. 
 
Begränsning 3: Fel personer har tillgång till datan 
I artiklarna vi läst uppmärksammans scanning av datan, och genom det öppnar det upp 
för människor att läsa datan, även att personalen hos molnleverantörerna har tillgång att 
se den lagrade informationen 

Vad anser ni om detta? hur kan man komma runt denna begränsning?  
Finns det något mer inom hur fel personer har tillgång till datan ni anser att vi 
utelämnat? 

Bra rutiner för acceskontroll. Om det är systematiska fel som görs för vinning så kan man lösa 
det med transparens.Kan fungera med certifiering. 
 
Begränsning 4: Vet inte vart det fysiskt lagras 
Då Google har över 1 miljon maskiner runt om i världen blir det svårt att veta exakt vart 
datan fysiskt lagras, även att den riskerar att falla under andra lagar om den sparas i ett 
annat land som har andra lagar än de som gäller i EU. 

Vad anser ni om detta? hur kan man komma runt denna begränsning?  
Finns det något mer inom hur man vet vart/hur den sparas ni anser att vi 
utelämnat? 

Ja, det kan vara kopplat till de juridiska systemen, om man har transparens så kunden kan välja 
kan man till viss del komma runt detta. 
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Hög säkerhet ger mindre bra användbarhet men kunderna måste kunna ta ställning själva och 
välja. 
 
Begränsning 5: Vet inte att det raderas korrekt 
Personer med rätt kompetens kan återskapa filer, datainspektionen har även påpekat i 
fallet med salems kommun att google inte kan garantera att allt data raderas korrekt 

Vad anser ni om detta? hur kan man komma runt denna begränsning?  
Finns det något mer inom hur man vet att datan raderas korrekt ni anser att vi 
utelämnat? 

Standarliserade metoder för att radera data, det skall vara omöjligt att ta fram gammal data. 
100% säker kan man aldrig vara men om tjänster säger att de använder en viss metod för att 
radera datan så får man lita på att det görs. Från användarsidan kan man ha kontrollfunktioner 
från myndigheters sida, annars skall de få viten. 
  
Begränsning 6: Brist på autentisering  
Det finns möjligheter att ta sig in i system med dålig autentisering, lösenord kan hackas och 
krav ställs inte alltid på säkra lösenord. 

Vad anser ni om detta? hur kan man komma runt denna begränsning?  
Finns det något mer inom hur man skapar bra autentisering korrekt ni anser att vi 
utelämnat? 

Nästan alla molntjänster jag använt tillåter lösenord som autentisering, det är inte så bra. 
Mobilt bank-id skulle vara en bra lösning. Gärna någon två-sparts autentisering så jag vet att jag 
pratar med molnet och dom vet att de pratar med mig. 
 
Begränsning 7: Att datan används på fel sätt 
Hur kan man veta att data inte används på fel sätt? Att datan används i 
marknadsföringssyfte osv? 

Vad anser ni om detta? hur kan man komma runt denna begränsning?  
Finns det något mer inom området hur data används på fel sätt ni anser att vi 
utelämnat? 

Transparens och standarlisering, och att jag får vara medveten om det görs så jag vet risker och 
kan ta del av eventuella vinster i så fall. Jag kan tänka mig att gratistjänster samlar in viss 
information för reklam. 
Jag tror att NSA-övervakning kan förekomma vid lagring i USA så att lagra det i Sverige vore 
bättre. 
 
Begränsning 8: Att användaravtal ändras 
Många molnleverantörer har rätten att ändra användarvillkoren för tjänsten. 

Vad anser ni om detta? hur kan man komma runt denna begränsning?  
Finns det något mer inom hur användarvillkoren uttnyttjas ni anser att vi 
utelämnat? 

Det är inget problem om jag vet att det kommer ändras, och jag har möjlighet att flytta och 
radera informationen osv. Skulle jag inte veta om att det ändras skulle det vara ett jätteproblem. 
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Man måste lita på avtalen. 
 
 
Begränsning 9: Vad händer vid konkurs 
Frågeställningar tas ofta upp med vad som skulle hända om molnleverantören går i 
konkurs eller stänger ner företaget/tjänsten.Vad kommer hända med datan som sparats i 
så fall och hur kan man säkerställa att det inte säljs vidare 

Vad anser ni om detta? hur kan man komma runt denna begränsning?  
Finns det något mer inom hur en konkurs skulle påverka datan ni anser att vi 
utelämnat? 

Om jag håller datan krypterad är det bättre än okrypterad vid konkurs. Problemet blir dock om 
algoritmen skulle kunna dekrypteras vid ett senare tillfälle. 
Man får kolla på avtalen och se vad som händer om det köps upp eller går i konkurs. 
 
Begränsning 10: Följer de svensk lag 
Användarvillkor kan ibland vara svårtolkade, hur kan man säkerställa att vid anlitning av 
molnleverantör man inte begår en olaglig handling? 
En certifiering vore bra, man får kolla på avtalen så de beter sig på rätt sätt och någon som 
kontrollerar att detta följs. Skulle fortfarande inte vilja lägga ut exempelvis journaler. 
 
Prata lite mer fritt ang moln och din syn på det 
-- 
 
*(Uppföljningsfråga) Vilka fördelar och nackdelar ser du med moln? 
+ Enkelhet, tillgänglighet 
+ smidigt 
+ backup 
+ många är gratis 
- lämnar ifrån sig 
- beroende av uppkoppling 
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Expert inom säkerhet från BTH - Bengt Carlsson 

Använder du molntjänster? 
Ja., det gör alla om man har google. 

vilka typer av molntjänster använder du? 
Jag använder allt från googles olika tjänster till dropbox. 
Jag använder det inte för processorkraft. 
 

Om du skulle lagra exempelvis personuppgifter eller annat data som du anser är av känslig 
karaktär, skulle du lagra det i molnet eller intern server? 
Svårt val: 
Moln har hög säkerhet och helt andra resurser, saker lagras säkert och jag är orädd för intrång. 
Men man har ingen susning om vad som sker och det är svårt att se vad som har hänt.  

 
Vad jag gör är att jag lagrar allt i molnet, det är bekvämt, anser inte att det är en sämre än lokal 
lagring nu längre. 

 
Vad skulle du kunna tänka dig att privat lagra i moln?  

 * Dokument som inte innehåller personlig data 
 * Dokument med personlig data 
 Dokument av högt värde (affärshemligheter, dokument som skulle kunna säljas för information, 

dokument med företagsvärde) 
 Bankuppgifter 
 * Identifikationshandlingar (utdrag ur folkbokföringsregister) 
 * Sjukhusjournal 
 * Personuppgifter(namn, efternamn, personnummer) 
 * Bilder på dig 
 Lösenord 
 * Räkningar 
 * Lönebesked 
 * Avtal / Kontrakt (förfalskning) 
 * Telefonbok/Kontaktlista 
 * Anteckningar 
 * Kalender 
 * Mail 
 * Bilder på dina barn 
 * Politiska åsikter 
 * Copyrightskyddat material 

 
 
 
 
 
Spelar molnleverantörens storlek någon roll i fråga om förtroende? 
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Ja. 
Varför, vad ser ni för skillnad på stora och små? 
Större aktörer så som google, dropbox, amazon har större kapacitet för att försvara sig. 
De har även ett rykte de vill hålla. Jag kan inte påveka om de ser datan men deras rykte 
skulle bli dåligt om det kom ut att de använda datan på fel sätt. Google löser detta genom 
att öppet tala om vilka uppgifter de använder och hur de använder dem. 
Små företag har mindre kapacitet. 

 
Spelar det någon roll vart molnleverantörens säte är? i Sverige, Europa, USA? 
Ja, man ska gärna välja Sverige om det går, annars EU, annars USA. 
Kollar man på lagtiftning så gäller olika i olika områden. USA får kolla på data genom NSA, 
Sverige har hårdare lagstiftning än många andra.  
I praktiken är det svårt, hur vet vi att bara för att det är ett svenskt företag lagrar de datan i 
Sverige? 
 
Skulle du känna dig trygg med att dina egna/ dina barns medicinska journal fanns i 
molnet? Varför ? / Varför inte?  
Ser ingen större risk med att uppgifter sparas i molnet än att de lagras på ett sjukhus.  
Tror det är påväg mot detta. Detta kräver att molntjänsten är svensk eftersom vi har speciella 
lagar i sverige. 
 
Vilka litar du mest på att lagra din data, en svensk statlig kontrollerad myndighet 
(kommuner/landsting) eller ett företag? 
Litar minst på företag generellet sett, men de kan vara väldigt olika. 
Litar mest på en statlig kontrollerad myndiget för myndigheter har hårdare restriktioner, 
landsting har samma restriktioner som myndigheter, men de har mindre kunskap. 
 
Vilken krypteringsalgoritm anser du är den som är mest lämplig att använda för att 
skydda data i en molntjänst?  

Vilken kryptering skulle du känna dig säker med för att exempelvis förvara din 
medicinska journal i molnet? 
Standardalgoritmer fungerar bra (tex AES-128 eller mer), de är uppbyggda så att dom är 
kollade in i minsta detalj så att det inte finns hål i dom. Algoritmerna i sig är säkra men 
krypteringsområdet innehåller så mycket mer än bara algoritmer. En privat och en 
offentlig nyckel fungerar bra.  
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Vi har hittat följande hot, kan ni rangordna dom i den ordning ni anser att hoten han vara 
aktuella, vilket är det största hotet ni ser? varför? 

■ 4 Data hackas 
■ 2 Data lämnas ut till tredje part  
■ 5 Fel personer har tillgång till datan 
■ 7 Svårt att bekräfta vart datan fysiskt lagras 
■ 9 Brist på kontroll om datan raderas korrekt 
■ 3 Brist på autentisering 
■ 1 datan används på fel sätt 
■ 10 Användaravtal ändras 
■ 6 Vad händer vid konkurs 
■ 8 De följer inte svensk lag 

 
Om du inte litar på en molntjänst, vad skulle få sig att kunna lita på en molntjänst?Alt/ Om du 
litar på en molntjänst, varför litar du på en molntjänst? Varför? 
Ja klart jag litar på molnet, finns inget annat val. 
+ stor kapacitet att lösa säkerhetsproblem 
+ denial of service svårare göra på stor molntjänst 
+ grundläggande skydd är bättre i molnet, tex virsusskyd. 
+ tillgänglighet, sällan nere, 

 
- Amerikanska tjänster kan få intrång av NSA, inget talar för att Amerikanska företag går emot 
NSA. Vi kan inte lita på att uppgifter aldrig kommer hamna där. 
- Vi vet inte vad som egentligen händer i kulisserna, vi överlämnar kontrollen till något vi 
egentligen inte vet. 

 
Jämför molntjänster med när man började producera elen på andra platser än lokat. Hur ska jag 
kunna lita på att jag får elen? Det blev billigare och vi ser samma utveckling för de digitala 
näten. 
 
Har ni egna idéer på hur man kan göra molntjänster säkra? 
Säkerhets problem med molntjänster är något annorlunda mot klient, många problem som ligger 
hos molntjänsten kan man bortse från, så som denial of service. 
Det kritiska är autentisering, det är enkelt att knäcka lösenord. 
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Vi har i vår artikel kommit kom vi fram till begränsningarna vi tidigare bad dig 
rangordna, nu tänkte vi gå lite djupare in på dom: 
 
Begränsning 1: Data hackas. 
I artiklar vi tittat på beskrivs det att en stor risk med molnlagring är att datan hackas, 
detta antingen genom virus, eller att datan transporteras okrypterad. Hur kan man 
komma runt denna begränsning?  

Gammalt problem, det är ett större problem med lokalserver. 
Vi kommer runt det med hjälp av bättre programvarukod.  
Jag tror att molntjänster har mer resurser för att upptäcka och bearbeta fel för att kunna 
återställa dem. Kan inte hindra att det sker, men logga vad som händer och liknande för 
att ha möjlighet att återställa data. 

 
Begränsning 2: Data lämnas ut till tredje part  
Vi har läst att det är viktigt innan man lagrar i molnet att antingen molnleverantören är 
ansluten till ett safe harbour avtal alternativt se till att ingen information lämnas ut till 
tredje land. Hur kan man komma runt denna begränsning?  

Gammal fråga som liknar spionprogrammen som tidigare var väldigt utbredda. Nu 
lämnar vi ut dessa uppgifterna till google, och de har så många företag som är anslutna 
till sig så det är svårt att hitta företag som inte har koppling till google. 
Tredjepart = information om oss lämnas ut och används i ett syfte vi inte tänkt oss. 
Det är inget vi kan skydda oss mot och det är inget vi behöver vara rädda för i Sverige. 
Det bygger på att vi måste lita på att det inte missbrukas. 

 
Begränsning 3: Fel personer har tillgång till datan 
I artiklarna vi läst uppmärksammans scanning av datan, och genom det öppnar det upp 
för människor att läsa datan, även att personalen hos molnleverantörerna har tillgång att 
se den lagrade informationen. Hur kan man komma runt denna begränsning?  

Molntjänster är i detta fall säkrare än lokal server, allt sköts automatiskt ingen människa 
kollar på personlig information manuellt.  

 
Begränsning 4: Vet inte vart det fysiskt lagras 
Då Google har över 1 miljon maskiner runt om i världen blir det svårt att veta exakt vart 
datan fysiskt lagras, även att den riskerar att falla under andra lagar om den sparas i ett 
annat land som har andra lagar än de som gäller i EU. Hur kan man komma runt denna 
begränsning?  

Det är ett problem, men det bör i princip gå att lösa genom avtal. Men om det verkligen 
sker i praktiken är ett frågetecken.  
 
 
 

 
Begränsning 5: Vet inte att det raderas korrekt 
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Personer med rätt kompetens kan återskapa filer, datainspektionen har även påpekat i 
fallet med salems kommun att google inte kan garantera att allt data raderas korrekt. Hur 
kan man komma runt denna begränsning?  

Stort problem, om jag säger att en fil ska raderas ska den försvinna. 
Dropbox och Drive: jag är skeptisk till att det tas bort eftersom det är extremt komplicerat 
att radera allt. 
 

Begränsning 6: Brist på autentisering  
Det finns möjligheter att ta sig in i system med dålig autentisering, lösenord kan hackas och 
krav ställs inte alltid på säkra lösenord. Hur kan man komma runt denna begränsning?  

Vet (lösenord), gör(sätt att skriva på), har(fysisk "tagg" för inloggning t.ex. kort), 
är(tumavtryck), en kombination av dessa är bäst, men man vill ju komma in själv ändå. 

 
Begränsning 7: Att data används på fel sätt 
Hur kan man veta att data inte används på fel sätt? Att datan används i 
marknadsföringssyfte osv? Hur kan man komma runt denna begränsning?  
 Det lär inte gå att hindra 
 
Begränsning 8: Att användaravtal ändras 
Många molnleverantörer har rätten att ändra användarvillkoren för tjänsten. Hur kan 
man komma runt denna begränsning?  

De får säga till när de ändrar avtalen. Många är bekväma och klickar ja utan att läsa de 
nya avtalen.  

 
Begränsning 9: Vad händer vid konkurs 
Frågeställningar tas ofta upp med vad som skulle hända om molnleverantören går i 
konkurs eller stänger ner företaget/tjänsten.Vad kommer hända med datan som sparats i 
så fall och hur kan man säkerställa att det inte säljs vidare. Hur kan man komma runt 
denna begränsning?  

Samma problem som skulle ske om elbolag eller kärnkraftverk skulle gå i konkurs. Om 
Google skulle gå i konkurs skulle det liknas vid en härdsmälta. Samma problematik 
skulle kunna uppstå vid en massiv attack. 
Många ser det som en låg sannolikhet att det ska inträffa. Vilket gör det till en risk 
attanvändare inte är förberedda. 

 
 
 
 
 
 
 
Begränsning 10: Följer de svensk lag 
Användarvillkor kan ibland vara svårtolkade, hur kan man säkerställa att vid anlitning av 
molnleverantör man inte begår en olaglig handling? 
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Juridiska avtal med företaget, det är ju många skolor som vill gå över till molnet.  
Företaget får: 
Visa tekniska lösningar 
Tala om hur algoritmer fungerar 
Välja en lagringsmetod som gör att uppgifter är säkra. 
Myndigheter får: 
Inte vara dumsnåla 
Ställa krav på företagen 

 
Prata lite mer fritt ang moln och din syn på det. 
Det var allt. 
 
*(Uppföljningsfråga) Vilka fördelar och nackdelar ser du med moln? 
+ Ekonomiskt billigt, utrustning behövs ej på samma sätt 
+ Skalbart 
+ Virusbekämpning 
+ Många andra flyttar till molnet, tryggt att vara i en stor massa(säkerhetsmässigt) 
- Kan vara sårbart med integritetet/ kontroll över data saknas, NSA kan se saker 
- Kan inte följa upp loggning på samma sätt som lokalt 
- Vet inte vart datan fysiskt lagras och vilka lagar den lyder under 
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Expert inom säkerhet fråm BTH - Fredrik Erlandsson 

Använder du molntjänster? 
Jag använder det till lagring, bland annat DropBox och Google, jag använder allt på Google, 
mail,drive osv. 
Använder tjänster för beräkning, skickar upp kod, koden körs på molnet sen får jag tillbaka 
resultaten. 
Hosting. 
Min egna forskning har jag både på DropBox och Google Drive. 

 
Om du skulle lagra exempelvis personuppgifter eller annat data som du anser är av känslig 
karaktär, skulle du lagra det i molnet eller intern server? 
Jag skulle vara okej med att lagra mina egna uppgifter i molnet. 
Jag är öppen, om det är mina egna uppgifter. Jag litar nog lite väl mycket på dom tjänsterna, jag 
vet riskerna och kan göra en bedömning utifrån det. 
Om det är någon annans personuppgifter: 
Oberoende av var det lagras måste det krypteras 
Jag är dåligt insasatt i PuL-lagen  
 
Vad skulle du kunna tänka dig att privat lagra i moln? 

 * Dokument som inte innehåller personlig data 
 * Dokument med personlig data 
 Dokument av högt värde (affärshemligheter, dokument som skulle kunna säljas för information, 

dokument med företagsvärde) 
 Bankuppgifter 
 Identifikationshandlingar (utdrag ur folkbokföringsregister) 
 Sjukhusjournal 
 Personuppgifter(namn, efternamn, personnummer) 
 * Bilder på dig 
 Lösenord 
 * Räkningar 
 * Lönebesked 
 Avtal / Kontrakt (förfalskning) 
 * Telefonbok/Kontaktlista 
 * Anteckningar 
 * Kalender 
 * Mail 
 * Bilder på dina barn 
 Politiska åsikter 
 Copyrightskyddat material 

Om det va krypterat - allt. Lösenord ligger reda på molnet, men krypterat 
Det som är i kryssat ligger i antingen dropbox. google docs eller apple 
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Spelar molnleverantörens storlek någon roll i fråga om förtroende? 
Ja, stora är mer trovärdiga, min data drunknar i mängden hos de stora företagen. Vilket däremot 
gör det möjligt för data mining och profileringar, i facebook om nu det räknas som ett moln. 
Stora har större rykte och mer pengar att investera i “säkrare” lösningar. 
 
Spelar det någon roll vart molnleverantörens säte är? i Sverige, Europa, USA?  
Både ja och nej, offentlig sektor ja, för personligt bruk nej. 
På offentlig sektor säkerhetsmässig skillnad, vill att inget skall läcka till annat land, om man 
tittar på affärshemligheter osv så måste det vara i Sverige. 
Personligt bruk så är det priseffektivt, så det ka vara vart som helst. 
På offentlig sektor skall det defenitivt vara inom Sverige så att man vet att datan stannar i 
Sverige. 
 
Skulle du känna dig trygg med att dina egna/ dina barns medicinska journal fanns i 
molnet? 
Ja, för jag litar inte på landstinget av hanteringen av min data, deras kunskap inom området är 
inte bra nog. Litar inte på hur landstingen hanterar sin data idag. 
En molnleverantör skulle kunna sköta det bättre än landsting för det idag, jag tror att en 
molnleverantör skulle kunna sköta det bättre. för att det finns en bättre kompetens utamför än 
innanför. Journaler ska stanna inom sverige, och skulle då vara trygg med det. 
 
Vilka litar du mest på att lagra din data, en svensk statlig kontrollerad myndighet, 
kommuner/landsting eller ett företag? 
Jag litar på företag med högre kompentens än myndigheter och landsting och kommuners. 
Om myndigheter kan gör en ordentlig kravställning skulle jag lita på dom mer. 
jag har observeteat att upphandlingar och kravställningar är så dåligt specificerade att det som 
vinner oftast är dom som är billigast och då inte ger en tillräckligt bra tjänst alla gånger. Tyvärr 
kan det vara så att dom som gör systemen gör undermåliga system på grund av kravställningen. 
Upphandligar måste fungera bra annars blir det svårt för kommuner och landsting. 
 
Vilken krypteringsalgoritm anser du är den som är mest lämplig att använda för att 
skydda data i en molntjänst?  
AES, en single key, ett symetrisk krypto av någon typ. 
Har man en nyckel på 256 bitar som AES så lär det vara tillräckligt svårt att dekryptera det. 

Vilken kryptering skulle du känna dig säker med för att exempelvis förvara din 
medicinska journal i molnet? 
Samma kryptering för all typ av data. 
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Vi har hittat följande hot, kan ni rangordna dom i den ordning ni anser att hoten han vara 
aktuella, vilket är det största hotet ni ser? varför? 

■ 1 Data hackas 
■ 8 Data lämnas ut till tredje part  
■ 3 Fel personer har tillgång till datan 
■ 10 Svårt att bekräfta vart datan fysiskt lagras 
■ 9 Brist på kontroll om datan raderas korrekt 
■ 2 Brist på autentisering 
■ 7 datan används på fel sätt 
■ 6 Användaravtal ändras 
■ 4 Vad händer vid konkurs 
■ 5 De följer inte svensk lag 

 
Om du inte litar på en molntjänst, vad skulle få sig att kunna lita på en molntjänst?Alt/ 
Om du litar på en molntjänst, varför litar du på en molntjänst? Varför? 
Jag använder det för att det är bekvämt, jag känner en viss trygghet i att datan finns utom min 
kontroll. Att jag inte blir av med datan är det viktigaste för mig, och det är viktigare för mig att 
jag kan ta del av datan än att riskrena för att någon annan ser den. 
Nej jag litar inte på det, möjligheterna övervägen riskerna, det kanske inte helt besvar frågan 
men det är så jag ser på det. 
Om man har ett mellanlager som hanterar säkerheten och krypterar datan innan den lagras så litar 
jag på den applikationen. Det är sekundärt att det lagras på molnet, det är applikationen emellan 
som är det viktiga. 
 
Har ni egna idéer på hur man kan göra molntjänster säkra? 
Krypterig och mellanlager/applikationer som krypterar data är nog lösningen.  
Jag tror att krypteringen löser det mesta, men då är det viktigt att krypteringen ligger hos mig 
själv och att man inte skickar data i klartext och att de sedan krypterar det. 
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Vi har i vår artikel kommit kom vi fram till begränsningarna vi tidigare bad dig rangordna, nu 
tänkte vi gå lite djupare in på dom. 
 
Begränsning 1: Data hackas. 
I artiklar vi tittat på beskrivs det att en stor risk med molnlagring är att datan hackas, 
detta antingen genom virus, eller att datan transporteras okrypterad. Hur kan man 
komma runt det? 

Det är dåligt, men kryptering borde lösa stora delar av detta. 
Nycklarna skall hanteras säkert och alla bitarna i en kryptering skall ske på rätt sätt. 

 
Begränsning 2: Data lämnas ut till tredje part  
Vi har läst att det är viktigt innan man lagrar i molnet att antingen molnleverantören är 
ansluten till ett safe harbour avtal alternativt se till att ingen information lämnas ut till 
tredje land. Hur kan man komma runt denna begränsning?  

Vet inte, jag förstår vad ni menar men jag har för dåliga kunskaper om det. Har inte 
reflekterat över det. Hade kunnat identifiera det som ett problem oxå. 

  
Begränsning 3: Fel personer har tillgång till datan 
I artiklarna vi läst uppmärksammans scanning av datan, och genom det öppnar det upp 
för människor att läsa datan, även att personalen hos molnleverantörerna har tillgång att 
se den lagrade informationen. Hur kan man komma runt denna begränsning?  

Kryptering, var försiktig när man skickar datan, det ligger på mig själv som ägaren av 
datan. Jag tror inte att man skall lita på lagringsleverantörerna till att kryptera datan. 

 
Begränsning 4: Vet inte vart det fysiskt lagras 
Då Google har över 1 miljon maskiner runt om i världen blir det svårt att veta exakt vart 
datan fysiskt lagras, även att den riskerar att falla under andra lagar om den sparas i ett 
annat land som har andra lagar än de som gäller i EU. PuL säger man ska kunna säga var 
datan lagras. Hur kan man komma runt denna begränsning?  

Fredrik drar en historia om hur google placerat en server i rummet på ett universitet för 
att säga att datan lagrades där eftersom att man aldrig kan bekräfta vart det lagras. 
Ser det inte som ett problem utan mer som en fördel, brinner datacentret ner finns 
förhoppningsvis datan på fler platser. 

 
Begränsning 5: Vet inte att det raderas korrekt 
Personer med rätt kompetens kan återskapa filer, datainspektionen har även påpekat i 
fallet med salems kommun att google inte kan garantera att allt data raderas korrekt. Hur 
kan man komma runt denna begränsning?  

Jag har hört/läst att google inte tar bort(raderar datan) utan endast kopplingen till datan/ 
krypteringsnycklarna så att datan i framtiden kan skrivas över. Referens till vad som 
ligger var försvinner samt krypteringsnycklar, precis som det gör i vanlig serverlagring. 
De garanterar inte att datan skrivs över inom en viss tid. Referens? 



109/111 

Begränsning 6: Brist på autentisering  
Det finns möjligheter att ta sig in i system med dålig autentisering, lösenord kan hackas och 
krav ställs inte alltid på säkra lösenord. hur kan man komma runt denna begränsning?  

Kravställ lösenordshanteringen bättre! 
Nyckelbaserade lösenord är säkrare, som bankId och certifikat. 
Vanligt användarnamn och lösenord kan man gissa sig till. 

 
Begränsning 7: Att datan används på fel sätt 
Hur kan man veta att data inte används på fel sätt? Att datan används i 
marknadsföringssyfte osv? Hur kan man komma runt denna begränsning?  

Privatpersoner måste acceptera det. Vad är jag villig att dela för att få denna 
gratistjänsten. 
Företagsdata får inte läcka, dom betalar för tjänsten till skillnad från privatpersoner, ett 
sätt att skydda sig är att kryptera datan som sparas. 

 
Begränsning 8: Att användaravtal ändras 
Många molnleverantörer har rätten att ändra användarvillkoren för tjänsten. Hur kan man 
komma runt denna begränsning?  

Man bör skriva egna avtal med leverantörerna och får då upprätta att vissa saker inte kan 
ändras “ över natten”. Nyckeltjänster, ex: datan får ej läcka, den delen i avtalet får inte 
ändras. Det viktiga är att ha ett bra avtal som inte får ändras hur som helst. 

 
Begränsning 9: Vad händer vid konkurs 
Frågeställningar tas ofta upp med vad som skulle hända om molnleverantören går i 
konkurs eller stänger ner företaget/tjänsten.Vad kommer hända med datan som sparats i 
så fall och hur kan man säkerställa att det inte säljs vidare. Hur kan man komma runt 
denna begränsning?  

Det är ett jättestort problem, allt försvinner, ett sätt är att anlita två leverantörer, men då 
blir det dyrt istället. 
 

Begränsning 10: Följer de svensk lag 
Användarvillkor kan ibland vara svårtolkade, hur kan man säkerställa att vid anlitning av 
molnleverantör man inte begår en olaglig handling? 
Det är klart dem måste göra det. Kanske enklare använda en lokal leverantör, som följer svensk 
lag. I USA har de väldigt öppna datalagar NSA har väldigt stora rättigheter att se vad som finns. 
Det går att lösa med kryptering, så länge de inte har någon superdator som kan avkryptera 
världens säkraste krypto. 
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Prata lite mer fritt ang moln och din syn på det. 
Det finns stora vinster i det 
Förespråkare för molntjänster, tycker att BTH ska sluta drifta tjänster och köpa in det istället. 
Hade kunnat blivit bättre och billigare med storskalighet. 

 
Utmaning: Data ligger hos tredjepart, så länge man har en medvetenhet om att datan inte finns 
lokalt i bygget kan man bara genom att vara försiktig tror jag man kan skydda sig mot det. 
Medvetenheten kräver att man förstår hur utsatt man kan vara.  

 
Tror inte kommuner klarar att kravställa ordentligt själva, då tar de in konsulter (som de kanske 
inte får). De behöver mer insikt själva i säkerhet. 

 
I december publicerades det om hur stockholms landsting tillsammans med några andra hanterar 
journalsystem, de hade blivit hackade någon gång, men loggfilerna va tömda så de visste inte när 
de hade blivit hackade men det var minst två år sedan och det va hela journalsystemet och det var 
själva autentiseringsbiten så de kunde inte gå tillbaka och kolla vem som hade gjort vad och när 
och lita på datan som stod där. Säkerhetschefen på landstinget svarade, nej, vi tror inte någon har 
varit inne och läst något de inte borde. 

 
Loggning ska finnas i systemet, viktigt, i journalsystem är det lag på det. 

 
Litar inte på landsting, de har så dålig kunskap. Har inget bättre förslag för levernatörer, men är 
säker på att det finns bättre aktörer än landstingen själva på detta. 


