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Förord 
 
Denna studie är genomförd inom samarbetsprogrammet mellan 
Försvarsmakten och Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Vi vill rikta ett tack till vår examinator Johan Montelius och vår externa 
handledare Ross W Tsagalidis på Försvarsmakten, tack vare er kunde vi 
genomföra vår studie. 
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Sammanfattning 
 
Uppsatsen behandlar vilka säkerhetskrav som tillkommer för företag och 
organisationer när de väljer att övergå till en molntjänstlösning. Studien 
utförs för att molntjänster är väldigt aktuellt i många branscher idag. Att 
övergå till molnstjänst medför ofta stora fördelar både ekonomiskt och 
administrativt. En viktig fördel med just molntjänster är att det utrymme 
företag eller organisationer behöver i en molntjänst tilldelas dynamiskt, vilket 
gör att företag och organisationer aldrig betalar för mer resurser än de faktiskt 
utnyttjar. Detta är optimalt för företag och organisationer som ständigt är 
under utveckling och expansion. På så sätt slipper organisationen ha personal 
som ständigt jobbar på att konstruera om deras lokala lösningar. Istället hyr 
företag och organisationer in sig hos en molnleverantör som uppfyller dessa 
krav på ett mer fördelaktigt sätt. Problematiken som uppstår vid övergången 
är hur säkerheten ska hanteras. Många företag lider av okunskap och det ses 
som en stor risk att genomföra övergången, vilket ligger till grund för 
problemställningen i studien – vilka säkerhetskrav tillkommer vid övergång 
till molntjänst? Uppsatsen grundar sig i en litteraturstudie där böcker och 
artiklar inom ämnet från aktuella författare och akademiska institutioner 
använts som underlag. I denna studie förklarar vi vilka säkerhetskrav som 
finns både för lokala lösningar och molnlösningar. Därefter drar vi slutsatser 
om vilka skillnader som finns, vilka krav som är gemensamma, vilka som 
tillkommer och vilka som bortfaller vid en övergång till molntjänst. Resultatet 
av denna studie är en utvärdering som företag och organisationer kan 
använda som underlag när de planerar att realisera just denna övergång. 
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Abstract 
 
The thesis will examine the security requirements that will apply for 
companies and organizations when they choose to move to a cloud service 
solution. The study is carried out because cloud services are very desirable in 
many industries today. Migrating to cloud services would often results in great 
benefits both financially and administratively. An important advantage of 
cloud services is that the needs of a business or organization can be handled 
dynamically, which means you never pay for more resources than you actually 
use. This is optimal for businesses and organizations that are constantly under 
development and strive to expand. This means that the organization doesn’t 
need staffs who are constantly working to redesign their local solutions. 
Instead the organization can rent a cloud provider that fulfills these 
requirements in a more beneficial way. The concerns raised by the transition 
are how security should be handled. Many companies suffer from a lack of 
knowledge and it is seen as a big risk to make the transition. This leads to the 
question that the thesis strive to answer - which security demands will the 
transition to a cloud service implicate? The essay is based on a literature 
review in which books and articles on the subject from writers and academic 
institutions have been used as substrates. In this study we explain which 
security requirements are available both for local solutions and cloud 
solutions. We draw conclusions about what differences there are, what 
requirements are mutual, which ones are new and which ones are absent if a 
transition is made to cloud services. The result of this thesis is an evaluation 
that companies and organizations can use as a basis when they plan to 
implement this particular transition. 
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1.  Introduktion 

Uppsatsen är en utvärdering av vilka säkerhetskrav som tillkommer vid 
övergång till molntjänst från en lokal lösning. Uppsatsen innefattar även delar 
om hur molntjänster fungerar generellt samt vad de består av. Studien är till 
för att användas som underlag för företag och organisationer som planerar att 
realisera denna övergång. 
 
Uppsatsen grundar sig i litteraturstudier och det är teoretiska lösningar som 
presenteras, det vill säga studien innehåller inga konkreta lösningar till något 
specifikt företag eller organisation. 
 
Arbetet utförs på uppdrag av Försvarsmakten. För företag och organisationer 
som har höga säkerhetskrav på sin verksamhet så behandlar uppsatsen vitala 
aspekter rådande säkerheten i molntjänster. 
 

1.1  Bakgrund 
 
Molntjänster är något som är nytt och aktuellt på företagshimlen i dagsläget, 
då det medför många fördelar för de flesta företag och organisationer som 
idag har någon form av lokal lösning på deras datahantering (Velte, Velte och 
Elsenpeter 2010, 30).  En stor fördel med att använda molntjänster istället för 
att lagra data lokalt är att allt lagras dynamiskt, vilket innebär att företag och 
organisationer inte behöver betala för mer utrymme än de faktiskt utnyttjar 
(Velte, Velte och Elsenpeter 2010, 30), vilket är väldigt kostnadseffektivt vid 
jämförelse med att hantera det på en lokal nivå (Velte, Velte och Elsenpeter 
2010, 30). Användning av lokal lösning kräver att företaget vet exakt hur 
mycket utrymme de behöver i dagsläget och även hur mycket de kommer att 
behöva under flera år framöver (Velte, Velte och Elsenpeter 2010, 30). 
 
En stor mängd företag är överens om att molntjänster är framtiden och vill 
implementera det så snabbt som möjligt i deras verksamhet (Velte, Velte och 
Elsenpeter 2010, 3). Problematiken som uppstår hos många intressenter till 
molntjänster idag är hur de ska gå tillväga för att uppnå samma säkerhet som 
finns i dagens lokala lösningar (Winkler 2011, 1). Stor okunskap och osäkerhet 
råder (Winkler 2011, 1), därav ser många företag och organisationer detta som 
en alldeles för stor risk att övergå till molntjänst (Winkler 2011, 1). Detta leder 
till att de går miste om de förbättringar som övergången kan resultera i. 
 
Molntjänster erbjuder funktionalitet som inte en lokal lösning kan 
tillhandahålla (Armbrust et al. 2010, 50). Företag strävar ständigt efter att 
expandera och den elasticitet som molntjänster erbjuder medför att företag 
inte behöver utsätta sig för samma ekonomiska risk då de planerar att förse en 
tjänst till sina kunder (Armbrust et al. 2010, 50). Den allmänna oron grundar 
sig i okunskapen som råder kring vad detta innebär för säkerheten. Vissa 
parter påstår att säkerheten blir bättre och andra parter påstår motsatsen 
(Winkler 2011, 1). Ofta så framgår det att bägge parter grundar sina 
uttalanden på okunskap och att de inte har mycket underlag för sina 
påståenden (Winkler 2011, 1). 
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1.2 Problembeskrivning 
 
Med framstegen som har gjorts inom utvecklingen av molntjänster och vad de 
kan erbjuda företag som ser möjligheter i att välja en molntjänst istället för en 
lokal lösning, så är det flera säkerhetsfrågor som tillkommit (Winkler 2011, 1). 
Detta är inget nytt fenomen när det gäller utvecklingen av IT-tjänster genom 
åren (Winkler 2011, 10-11). Historien visar att utvecklingen går väldigt fort 
och säkerhetsaspekterna är något som tillkommer när en incident väl har 
inträffat (Winkler 2011, 10). 
 
Molntjänster är något som är relativt nytt på marknaden och det finns en 
skepticism riktad mot säkerheten som är rättfärdigad (Winkler 2011, 13). 
Dock så erbjuder även molntjänster möjligheten att strukturera säkerheten på 
ett sådant sätt att den kan få ordning på den oreda som tidigare har uppstått 
(Winkler 2011, 19). Ansatsen ligger i att skapa ett gediget material som grund 
för säkerheten. Utifrån detta kan argument föras, att om resurser investeras i 
säkerheten kan även den vara lika attraktiv som den funktionalitet som 
molntjänster idag erbjuder till företag och organisationer (Winkler 2011, 18). 
 
Medias rapportering angående molntjänster är ofta väldigt simplifierad och 
ensidig i sitt utförande, vilket påverkar allmänhetens uppfattning i en negativ 
mening (Winkler 2011, 1). Företag och organisationer som har ett intresse i att 
välja en molntjänst som lösning är inget undantag till detta. Fördelarna med 
att välja en molntjänst kan ses som väldigt positiva med hänsyn till 
verksamhetsnyttan, vilket medför att säkerhetsaspekten hamnar i skymundan 
i många fall när det rapporteras om molntjänster (Winkler 2011, 1). 
 
1.2.1 Problem 
 
För många företag är säkerheten en avgörande fråga vid en potentiell 
övergång till molntjänst (Moyse 2013, 1). Det visar sig att företag och 
organisationer har lågt förtroende för säkerheten i molntjänster överlag och 
en huvudsaklig faktor för detta låga förtroende är att det saknar information 
angående just säkerheten (Moyse 2013, 1-2). 
 
Att företag och organisationer är intresserade av att utveckla molntjänster 
råder det inget tvivel om, men det framgår också att dessa företag är oroliga 
över hur säkerheten kommer förändras med en övergång till en molntjänst 
(Winkler 2011, 1). Problemet som uppstår är att företag och organisationer 
som är intresserade av att övergå till en molnlösning till slut avstår ifrån att 
realisera övergången, då de anser att det är för mycket frågor kring säkerheten 
(Winkler 2011, 1-4). 
 
För att företag och organisationer skall kunna utföra korrekta analyser och 
utifrån det göra en bedömning så krävs det så fullständig information som 
möjligt. I sig självt så anses det som en risk när det inte finns tillräckligt eller 
tillförlitligt underlag (Armbrust et al. 2010, 50). Det gäller att på ett korrekt 
och ingenjörsmässigt sätt strukturera lösningarna så att det eliminerar 
osäkerheterna (Winkler 2011, 20-21). 
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1.2.2 Problemställning 
 
Uppsatsens titel belyser föreliggande problemställning: ”Missbruk av molnet 
– nya möjligheter för nätbrottslingar, nya säkerhetsutmaningar”. Det leder 
fram till frågan som uppsatsen skall besvara, nämligen ”Vid övergång till 
molnlösning, vilka nya säkerhetskrav tillkommer?”. Uppsatsen ska upplysa 
läsaren om vilka säkerhetsaspekter företag och organisationer behöver vara 
medvetna om ifall de planerar på att övergå till en molntjänst. 
 

1.3  Syfte 
 
Syftet med studien är att identifiera vilka säkerhetskillnader som finns mellan 
lokala lösningar och molntjänster, och därefter identifiera vilka säkerhetskrav 
som läsaren behöver ta hänsyn till vid övergång till molntjänst. Denna studie 
ska kunna användas som underlag för företag och organisationer som är 
intresserade av molntjänster i allmänhet och just övergången i synnerhet. 
 
Syftet med arbetet är att öka förståelsen och fördjupa kunskaperna inom 
säkerhet i molntjänster. Framförallt genom att studera processen när ett 
företag eller organisation överväger att övergå till molntjänst, vilka risker det 
medför, vilka krav som ställs och hur företag och organisationer ska gå tillväga 
för att genomföra övergången. 
 

1.4  Mål med arbetet 
 
Målet med arbetet är att uppsatsen ska redogöra och förtydliga vilka 
säkerhetskrav och aspekter företag behöver ta hänsyn till vid övergång till 
molntjänst. Den ska kunna fungera som underlag för företag och 
organisationer när de funderar på att övergå till en molntjänst. Uppsatsen ska 
även kunna fungera som en informationskälla för personer som har allmänna 
funderingar angående hur säkerheten förändrar sig i en övergång till 
molntjänst från en lokal lösning. 
 
1.4.1 Samhällsnytta och hållbar utveckling 
 
Uppsatsen ligger som underlag för den fortsatta utvecklingen av molntjänster, 
både på nationell och internationell nivå, då molntjänster i stor utsträckning 
automatiserar processer effektivare än vad de lokala lösningarna gör. Detta 
leder till hållbar utveckling ur en rad olika paradigm som presenteras nedan. 
 
En fördel är att företag inte behöver lägga ner lika stora resurser i underhåll. I 
många lokala lösningar idag så lagrar företagen sina data på servrar som 
befinner sig i företagslokalerna, där de behöver personal som ansvarar för 
bland annat drift och systemutveckling. Det krävs också att hårdvaran 
behöver utökas och byggas ut så renderar det i stora kostnader för företaget 
som då tvingas bygga om sina servrar. Använder företag och organisationer 
istället molntjänster så hyr de in sig hos en molnleverantör och betalar för så 
mycket utrymme de behöver, och leverantören står för underhåll och drift. 
Behöver företag och organisationer mer eller mindre utrymme i framtiden så 
anpassas utrymmet dynamiskt efter deras behov.  
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Detta leder till en bättre hållbar utveckling då leverantörer kan ta hand om 
många kunder samtidigt på samma servrar utan att det är något slöseri med 
varken resurser eller personal. Väljer man att se på det ur ett miljöperspektiv 
är molntjänster väldigt positivt just på grund av tidigare nämnda faktorer, då 
ingen överflödig hårdvara finns, allt underhåll är skött på en central nivå där 
flera företag och organisationer abonnerar i samma moln och på samma 
servrar, vilket minimerar kostnaderna och miljöpåverkan (Cook och Van Horn 
2011, 7). Det ska dock nämnas att alla molntjänster inte är lika 
kostnadseffektiva och stora skillnader existerar mellan olika leverantörer 
(Cook och Van Horn 2011, 8-9). 
 
1.4.2 Etik 
 
Uppsatsen är skriven på initiativ av Försvarsmakten (FM) med anledning av 
samarbetsprogrammet mellan FM och universiteten i Sverige, men den 
rekommendation som presenteras är inte direkt knuten till Försvarsmakten 
eller något annat företag eller organisation. Det är en teoretisk lösning som 
grundar sig i en oberoende analys som ska ge en rättvis bild av verkligheten. 
 
De slutsatser som dras och de rekommendationer som presenteras i 
uppsatsen är heller inte applicerbara för alla företag och organisationer, utan 
det är generella lösningar som förhoppningsvis så många som möjligt kan dra 
nytta av. 
 

Säkerheten i molnet är av yttersta relevans när det handlar om att skydda och 
säkra företag och organisationers integritet. Flera faktorer tillkommer när 
företag och oranisationer väljer att övergå till molntjänst jämfört med en lokal 
lösning. Till exempel, om flera olika företag är uppkopplade till samma 
leverantör, så krävs det att leverantören har tillräcklig säkerhet och avskildhet 
av data som de olika företagen lagrar. Detta behövs så att informationen som 
lagras bara är tillgänglig för det företag som äger den. 
 

1.5  Metod 
 
Metoden som uppsatsen följer för att nå resultatet är induktiv. Med det menas 
att arbetsgången inleds med en observation och instuderingsfas (Bryman 
2002, 22-23). Därefter följer nästa steg som går ut på att identifiera mönster 
som finns i observationerna som gjorts, vilka som sedan används för att dra 
slutsatser och besvara den problemformulering som finns i uppsatsen 
(Bryman 2002, 22-23). 
 
Det ingenjörsrelaterade metodiken grundar sig i det mönster som nämns ovan 
och har till uppgift att modellera hur de arkitekturella säkerhetsaspekterna är 
utformade för lokala lösningar i förhållande till molntjänster. Utifrån detta 
kan vi även identifiera likheter och skillnader, där det är skillnaderna som ger 
svaret på problemställningen. Det resulterar i en tydlig översikt för läsaren om 
det aktuella förhållandet. 
 
Materialet som används i uppsatsen är utvalt från faktorerna relevans och 
vetenskaplig grund. För att finna detta material så har studenterna undersökt 
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publicerade artiklar från arkiven hos väl ansedda institut samt sökt böcker av 
kända författare inom området. 
 

1.6 Avgränsningar  
 
Uppsatsen behandlar teoretiska lösningar för molntjänster, inte konkreta eller 
befintliga lösningar. De slutsatser som dras är inte specifika för något företag 
eller organisation (befintlig lösning), utan det är en bild av molntjänster i 
allmänhet som ges. 
 
Uppsatsen behandlar till exempel hur det kan utformas säkerhetslager i en 
molntjänst där konfidentiell data kan särskiljas från icke-känslig data, men 
det beskrivs inte i detalj hur någon specifik lösning bör utformas. 
 
Uppsatsen tar ingen hänsyn till eventuella juridiska aspekter, då detta är 
utanför författarnas kunskapsområde. 
 

Säkerhetsaspekter behandlas översiktligt, alltså inte på en detaljerad nivå. 
Detta för att ge läsaren en bra överblick över många olika aspekter istället för 
att bara fokusera på några få. 
 
Uppsatsen behandlar inte hur olika säkerhetsperspektiv förhåller sig till olika 
molntjänstmodeller, utan ger en mer generell förklaring. Till exempel hur 
olika hotbilder förhåller sig till de olika molntjänstmodellerna. Detta skulle 
medföra ett ämne för stort för denna uppsats. 
 

1.7 Disposition 
 
Arbetet är uppdelat i fem avsnitt. Först kommer en teoribakgrund som 
behandlar vilka säkerhetsmässiga skillnader som finns mellan molntjänst och 
lokal lösning. Följaktligen görs en undersökning där en analys genomförs över 
vilka krav som kommer vara oförändrade, vilka som tillkommer och vilka som 
bortfaller. Därefter följer avsnittet slutsatser. Där just slutsatser dras över 
vilka krav som företag och organisationer behöver ta hänsyn till när de väljer 
att genomföra övergången till molntjänst. 
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2. Teoribakgrund 

Det molntjänster erbjuder gentemot lokala lösningar är att istället för att 
användaren ska behöva stå för underhåll och drift av servrar, så ska det skötas 
av en extern leverantör (Armbrust et al. 2010, 50). Detta innebär att 
leverantören ansvarar för allt som lagras i molnet och även driften, samt att 
företaget inte behöver ha anställda IT-experter eftersom det sköts av 
molnleverantören (Winkler 2011, 3) 
 
Det molntjänster innebär för företag är en förändring av hur infrastrukturen 
är utformad, då de övergår från att ha lagrat data lokalt till att anlita en 
leverantör som istället sköter all lagring och tillhandahåller så mycket 
utrymme som efterfrågas av företaget (Armbrust el al. 2010, 50). Molntjänster 
erbjuder en alternativ modell till hur det har sett ut historiskt, där det tagits 
förgivet att lösningarna ska utvecklas och underhållas lokalt. (Winkler 2011, 
10). Många företag och organisationer ser det som attraktivt att kunna nyttja 
arkitekturen i molntjänster för att kunna överlåta hanteringen av hårdvara 
och lagring till en molnleverantör (Armbrust et al. 2010, 50). På så vis 
undviker företaget eller organisationen investeringsrisken som en lokal 
lösning skulle medföra och istället så betalar de bara för de resurser som 
faktiskt utnyttjas hos molnleverantören (Winkler 2011, 3). 
 

2.1     Molntjänstmodeller 
 
Det finns tre stycken modeller för vilken typ av molntjänst som en 
molnleverantör kan erbjuda sina kunder eller användare (Mell och Grance 
2011, 3). Var och en av dessa modeller erbjuder egna för- och nackdelar. Valet 
av modell beror på vilka behov företaget eller organisationen har och vilken 
modell som passar bäst utifrån dessa behov (Winkler 2011, 38). Den 
eventuella vinsten med att gå över till molntjänst är direkt bunden till vilken 
typ av modell som är den som passar företaget eller organisationen. Det tre 
olika modellerna påverkar säkerheten i varierande utsträckning, en modell 
kan vara väldigt fördelaktig medan en annan kan innebära direkta 
komplikationer för säkerheten (Winkler 2011, 38). Nyttjande av molntjänster 
kan även medföra problematik då det inte är osannolikt att det är 
konkurrerande företag eller organisation som nyttjar samma moln (Chen, 
Paxson och Katz 2010, 5). Mer om detta i avsnitt 5.  
 
Nedan följer en redogörelse för de standardiserade modellerna. Det existerar 
även hybridmodeller som är en kombination av två eller fler av nedanstående 
modeller (Mell och Grance 2011, 3). 
 
2.1.1 Lokalt moln 
 
Ett lokalt moln innebär att det är endast ett företag eller en organisation som 
nyttjar molnet och dess molntjänster (Mell och Grance 2011, 3). För att det 
ska vara fördelaktigt med ett lokalt moln så måste företaget eller 
organisationen vara i behov av stora datorresurser, då de fördelar som 
molntjänster erbjuder kommer vid hantering av stora volymer data (Armbrust 
et al. 2010, 50). En motivering till att välja en lokal molnmodell är säkerheten. 



 7 

Att säkra ett lokalt moln är fördelaktigt i den meningen att företaget eller 
organisationen kan utforma molnarkitekturen precis efter deras 
säkerhetsbehov (Winkler 2011, 38). För militära (till exempel 
Försvarsmakten) eller andra organisationer med väldigt strikta krav på 
säkerhet och integritet så är denna modell att föredra (Winkler 2011, 38). 
 
2.1.2 Gemensamt moln 
 
Gemensamt moln är den modell där en grupp företag eller organisationer med 
liknande behov nyttjar samma moln (Mell and Grance 2011, 3). Denna modell 
är fördelaktig på så sätt att en molnleverantör kan utveckla sitt moln mot en 
grupp med företag och organisationer som delar samma behov. På så vis kan 
molntjänsten utvecklas efter just dessa behov och det blir troligtvis lönsamt 
för företag och organisationer att välja en molnlösning istället för en lokal 
lösning (Winkler 2011, 41). 
 
2.1.3 Publikt moln 
 
Ett publikt moln är den modell där molnet är öppet för allmänheten, det är en 
molnleverantör som erbjuder en molntjänst till i princip vem som helst (Mell 
and Grance 2011, 3). Tjänster som utvecklas i publika moln strävar efter att nå 
ut till så många personer som möjligt (Winkler 2011, 40). Säkerheten i ett 
publikt moln behöver inte i sig självt vara mer problematisk än i andra 
lösningar men det innebär ett visst tillägg av komplexitet, då användare av 
tjänsten kan vara i princip vem som helst (Winkler 2011, 40). Publika moln är 
en modell som passar företag eller organisationer som inte nödvändigtvis 
söker specifika säkerhetslösningar hos molnleverantören, utan snarare att de 
eftersträvar den dynamiska och flexibla tilldelningen av resurser som en 
molntjänst erbjuder (Winkler 2011, 40). Detta innebär dock inte att 
säkerheten är något som försummas i ett publikt moln (Winkler 2011, 40). 
 

2.2     Molntjänsters utföranden 
 
Molntjänster finns i huvudsak i tre utföranden (Winkler 2011, 43): 
 

- Infrastructure as a Service (IaaS) 
- Platform as a Service (PaaS) 
- Software as a Service (SaaS) 

 
Dessa tre olika utföranden innefattar uppdelningen av vilka områden som 
molnleverantören ansvarar för och vilka företaget eller organisationen 
ansvarar för. Det kan ses som en uppdelning av vad en kund till en 
molnleverantör vill ansvara för själv och vad den vill överlåta till 
molnleverantören (Winkler 2011, 37), se figur 2.4.  
 
2.2.1 Infrastructure as a Service (IaaS) 
 
IaaS är själva grunden i en molntjänst, som i stora drag består av hårdvara och 
nätverk. IaaS är skalbart i den mening att dynamisk tilldelning av resurser 
utförs, till skillnad från traditionella serverlösningar. Med IaaS kan kraften 
hos infrastrukturen utökas dynamiskt. IaaS stödjer också virtualisering av 
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hårdvara vilket gör att den fysiska hårdvarans prestanda kan utnyttjas 
maximalt (Winkler 2011, 37). 
 
2.2.2 Platform as a Service (PaaS) 
 
Uppbyggd likadant som IaaS men erbjuder även ytterligare funktionalitet, 
framförallt operativsystem (Mell and Grance 2011, 2). PaaS står för de 
resurser som är nödvändiga för att användaren ska kunna konstruera 
applikationer i molnet (Winkler 2011, 39). 
 
2.2.3 Software as a Service (SaaS) 
 
Vid implementering av SaaS så lämnas hela ansvaret för molntjänsten över till 
en leverantör (Winkler 2011, 37). Det översta lagret i en molntjänst som ofta 
är det användaren ser. Detta är webbaserat och är åtkomligt från vilken dator 
med internetanslutning som helst (förutsatt att användaren har tillgång till 
autentiseringsuppgifter, om så behövs) (Interoute 2014).  
 
Gemensamt för ovannämnda är att de drivs på virtuella maskiner som i sin tur 
drivs av ett nätverk av fysiska servrar. Figur 2.1 nedan illustrerar vilka delar de 
olika lösningarna är uppbyggda av och hur de kompletterar varandra (Bright 
Pattern 2013). Stapeln längst till vänster med namn ”Lokal lösning” illustrerar 
en traditionell lokal lösning, som innefattar alla de delar som IaaS, PaaS och 
SaaS tillsammans erbjuder (Bright Pattern 2013). 
 
 

Figur 2.1. Översikt över hur uppdelningen av ansvarsområden för användare respektive 
leverantör i olika utföranden av molntjänster. 
  



 9 

2.3     Säkerhet i molntjänster 
 
Molntjänster ger intrycket att det finns oändliga resurser på så sätt att om det 
behövs mer resurser så tilldelas de automatiskt (Armbrust et al. 2010, 50). 
Användaren har alltså ingen kontroll eller insyn i hur detta sker och behöver 
aldrig hantera denna aspekt. Detta sker i första hand av virtualisering med 
hjälp av virtuella maskiner, ett alternativt ord för molntjänst skulle kunna 
vara virtuellt datacenter (Winkler 2011, 3). Resurserna hos en molnleverantör 
delas upp med virtuella maskiner, det vill säga en resurs består av flera 
virtuella maskiner, och när en användare har behov av utökade resurser så 
tilldelas den det genom att användaren får tillgång till flera virtuella maskiner 
(Winkler 2011, 3), se figur 2.2. Detta innebär att flera användare kan vara 
placerade på samma hårdvara samtidigt. Detta leder till ytterligare nya 
säkerhetsaspekter som behöver tas hänsyn till, vilket behandlas i avsnitt 5.  
 
 

 
Figur 2.2. Illustration över hur en virtuell maskins arkitektur är utformad samt vilka 
beståndsdelar den innefattar. 

 
 
Betraktar vi hur utvecklingen av arkitekturer har sett ut historiskt så kan det 
ses som om utvecklingen leder oss tillbaka till en variant av stordator (Winkler 
2011, 10), se figur 2.3. Från början så innebar stordatorn total kontroll 
(Winkler 2011, 10). Med utvecklingen kom minidatorn och kontrollen 
övergick till användaren, istället för att utvalda personer med expertis inom 
området hanterade stordatorn så kunde privatpersoner använda en minidator 
på egen hand (Winkler 2011, 10). Efter minidatorn så kom persondatorn (PC) 
som också följde samma mönster, det vill säga att kontrollen minskade i 
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relation till att fler och fler personer får tillgång till datorer. I sig självt är detta 
inte negativt men det innebär problematik för säkerheten. Med intresset som 
uttrycks för molntjänster så kan det ses som att kontrollen är på väg tillbaka 
med hjälp av centraliseringen som en molntjänst innebär (Winkler 2011, 10). 
Leverantören av molntjänsten ansvarar för distribution och drift som 
användaren i sin tur hyr in sig på. 
 

 
Figur 2.3. Illustration av hur kontrollen över säkerheten har utvecklats historiskt. 

 
 
Då datastrukturer görs abstrakta för företag eller organisationer så uppstår ett 
dilemma som kan ligga till grund för tveksamhet till säkerheten i 
molntjänster. Det kan dock ses som positivt att överlåta distributionen av 
hårdvara till en molnleverantör men negativt att överlåta kontrollen av 
säkerheten (Armbrust et al. 2010, 54). Det är här som det erbjuds möjligheter 
till att skapa en stabil säkerhet. Kontrollen över säkerheten styrs inte längre 
på en lokal nivå hos varje företag. Den sköts istället centralt av experter från 
molntjänstleverantören, som i sin tur har hand om många företag som 
använder liknande typer av molnlösning (Winkler 2011, 10-11).  Betraktar man 
det över tid kan det leda till stabilare och bättre säkerhet eftersom experternas 
kunskap ökar och flera olika företag använder liknande lösningar (Winkler 
2011, 19-20), då det ligger i båda parters intresse att ha en så optimal säkerhet 
som möjligt.  
 
Den repetitiva naturen hos molntjänster ligger till grund för att kunna 
utforma en säkerhetsstruktur som eftersträvas (Winkler 2011, 2). Med det 
menas är att när resurser allokeras i en molnarkitektur så sker det dynamiskt 
utan någon manuell interaktion, i kontrast till hur detta normalt hanteras i en 
lokal lösning, där det är vanligt förekommande att en systemadministratör 
sköter detta manuellt (Armbrust et al. 2010, 50-51). 
 
Detta har för det mesta positiv påverkan, men den kan även vara negativ. 
Betraktas det ur ett ekonomiskt perspektiv, så är det positiv i den bemärkelse 
att det inte krävs lika mycket personal, då processen blir i mycket större 
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utsträckning automatiserad. Endast ett fåtal personer kan hantera stora 
volymer dataarkitektur (Winkler 2011, 7). Vad detta innebär för säkerheten är 
att, som nämnts ovan, att det blir en centralisering av expertis och att det i en 
viss mening blir lättare att utforma en bra säkerhet kring processer som 
upprepar sig, till skillnad från när händelser inträffar slumpmässigt och 
oförutsägbart (Winkler 2011, 2). 
Dock så gäller det att vara medveten om att det kan uppstå nya möjligheter för 
nätbrottslingar, då det är en förändring som sker i arkitekturen när 
systemadministratören ersätts av mjukvara för att utföra dessa processer 
(Velte, Velte och Elsenpeter 2010, 35-39). Ett annat tänkbart scenario är att 
om molntjänstleverantören utsätts för någon driftstörning eller annan typ av 
problem som gör att tjänsten inte fungerar som den ska (Winkler 2011, 10), då 
företagen inte har den kontroll som vid en lokal lösning så behöver de förlita 
sig på att leverantören löser det så snabbt som möjligt. Risker finns också i att 
om flera företag hyr in sig på liknande lösningar som är placerade fysiskt i 
samma serverhall hos leverantören, då företagen inte kan ha någon kontroll 
och översikt över hur de andra företagen belastar leverantörens servrar. En 
annan risk är om eventuella sidkanals-attacker uppstår (Chen, Paxson och 
Katz 2010, 4). Detta fenomen kommer att diskuteras mer utförligt under 
avsnitt 5.  
 
2.3.1 Säkerhet som en tjänst 
 
Med utvecklingen av molntjänster så erbjuds molnleverantörer möjligheten 
att utveckla sina egna säkerhetslösningar (Winkler 2011, 35). Förslagsvis i 
form av säkerhetsmoduler som utvecklas och som därefter erbjuds till kunder 
hos molnleverantören som en tjänst, till exempel auktorisering (Winkler 2011, 
24). Många kunder har som behov att utföra auktorisering för någon form av 
inloggning till deras tjänster som ligger hos molnleverantören. Istället för att 
varje företag ska utveckla sin egen auktoriseringsprocess så kan 
molnleverantören förse sina kunder med denna funktionalitet i molntjänsten 
(Winkler 2011, 24). På så vis kan leverantören utveckla en auktoriseringstjänst 
som sedan kunderna kan använda som modul om de är i behov av 
auktorisering (Winkler 2011, 24, 35), det vill säga säkerhet som en tjänst i 
molnet. Se figur 2.4. 
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Figur 2.4. Översikt till hur säkerhet som en tjänst i molnet skulle kunna fungera. 
 
 

2.3.2 Hotbild mot molnet 
 
En frågeställning som leder till intressanta perspektiv lyder ”Är molntjänster i 
sin natur mer osäkra än lokala lösningar?”. För företag och organisationer 
som är extra säkerhetsmedvetna så är detta en fråga som är av yttersta vikt. 
En studie som är gjord av Alert Logic antyder att så inte är fallet, studien visar 
att molntjänster åtminstone är lika säkra som lokala lösningar (Alert Logic 
2012, 2). Det som är avgörande enligt studien är metoden för attacker, vissa 
attackmetoder är väldigt dominerande i statistiken över utförda attacker 
(Alert Logic 2012, 12). Molntjänster är något som är relativt nytt så statistiken 
behöver inte nödvändigtvis betyda att det inte finns några bekymmer för 
molnsäkerhet i allmänhet. Snarare så visar studien att nuvarande 
attackmetoder inte är ett större hot mot molntjänster än mot lokala lösningar 
(Alert Logic 2012, 12). Blickar man framåt så behöver det betraktas, vilket 
denna uppsats gör, vilka säkerhetsaspekter som förändrar sig i en övergång 
till molntjänst. Att nya attackmetoder kommer utvecklas är något som är att 
förvänta och därmed behöver beaktas. 
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3. Metod 
 
Uppsatsen är utformad på så sätt att vem som helst utan tidigare kunskap 
eller erfarenheter inom molntjänster ska kunna ta till sig den presenterade 
informationen. Läsaren ska kunna skapa sig en förståelse över vad en 
molntjänst är, varför den är nödvändig och framförallt hur den 
säkerhetsproblematik som ofta uppstår vid implementering ska hanteras. 
Uppsatsen är skriven på svenska i uppdrag för Försvarsmakten och riktar sig 
därmed främst till svenska företag och organisationer. 
 
Anledningen till att vi utför denna studie är för att en efterfrågan finns från 
företag och organisationer för att gå över till molnbaserade lösningar 
(Armbrust et al. 2010, 50). Men många väljer att inte realisera detta på grund 
av okunskap, framförallt i säkerhetsfrågor (Winkler 2011, 1). I hänsyn till detta 
är det av yttersta vikt att uppsatsen är saklig och är uttryckt i klarspråk. Syftet 
med uppsatsen är att företag och organisationer ska få en bättre bild av hur 
säkerhetsaspekterna förändrar sig, eller inte förändrar sig, vid en övergång till 
en molntjänst. På så sätt är det uppsatsens uppgift att reda ut eventuell 
säkerhetsproblematik i den nämnda övergången och öka läsarens kunskap och 
säkerhetsmedvetenhet av molntjänster. 
 
I valet av metodik och modellutvecklande så har författarna av uppsatsen tagit 
hänsyn till att de saknar tidigare erfarenhet eller kunskap inom området som 
uppsatsen behandlar. Detta betyder att författarna har valt metod och modell 
utefter det som kan förväntas generera det bästa resultatet utan tidigare 
erfarenheter eller kunskaper. Det betyder alltså inte att den valda metoden 
och modellen är det optimala arbetssättet för att besvara frågan som 
uppsatsen behandlar, ”Vid övergång till molnlösning, vilka nya 
säkerhetskrav tillkommer?”. Snarare är det den optimala metoden och 
modellen utifrån författarnas förutsättningar för att besvara just denna fråga. 
 
Nedan följer punkter som kommer redogöra för hur arbetsprocessen till 
uppsatsen har utformats. Det kommer att förklaras med motiveringar till hur 
modell, val av material för litteraturstudie och hur svar på frågeställningen 
har utformats. 
 

3.1    Material 
 
På grund av brist på tidigare erfarenhet så har författarna av uppsatsen varit 
källkritiska i det underlag och material som använts för att dra och formulera 
sina slutsatser. De artiklar, böcker och andra medier som refereras till i denna 
uppsats är i sin tur väl refererade och använda vid kvalificerade organisationer 
och institut. Allt för att få en så rättvis bild av verkligheten som möjligt. 
 
Materialet som används i uppsatsen är utvalt utifrån följande faktorer: 
 

 Relevans 

 Vetenskaplig grund 

 Tydlighet 

 Mångsidighet 
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Molntjänster är något som är relativt nytt på marknaden och med det så finns 
det inte mycket förlegat material inom området. Dock så behöver materialet 
vara så aktuellt som möjligt och inte behandla något som har visats felaktigt 
eller irrelevant. Det är även viktigt att materialet är konkret kopplat till 
uppsatsen och dess innehåll. 
 
Det är viktigt att materialet bygger på en vetenskaplig grund. För att leverera 
ett så bra resultat som möjligt behöver materialet hålla hög kvalitet och bestå 
av korrekt information. För att försäkra sig om detta så har materialet valts 
från källor som lever upp till en akademisk standard och därmed också har en 
vetenskaplig bakgrund. 
 
Behandlar materialet ämnet på ett mångsidigt sätt? När något diskuteras är 
det viktigt att det utförs på ett reflekterande och ur ett objektivt perspektiv, så 
att det återspeglar verkligheten på ett rättvist sätt. Både för och nackdelar 
behöver behandlas för att det ska vara ett bra underlag för uppsatsen, det vill 
säga att materialet inte får bli ensidigt och med det undanhålla viktiga 
aspekter för området. 
 
För att finna material som uppfyller de ovannämnda kraven så har 
insamlingen utgått från flera olika områden. Databaser av artiklar och 
publikationer från kända universitet och institut runt om i världen har sökts 
igenom för att finna material. Till exempel Berkeleys onlinedatabas för 
publikationer ”www.eecs.berkeley.edu/Pubs”. Uppmärksammade personer 
med många års erfarenhet inom området har bidragit som underlag för 
uppsatsen, till exempel Ian Moyse som 2011 blev utsedd till en av de 
tvåhundra främsta experterna i världen inom molnområdet (Moyse 2013, 1). 
Databaser för akademiska tidskrifter som har höga krav på allt som de 
publicerar har sökts igenom, till exempel ”www.sciencedirect.com”. Även 
”scholar.google.se” har använts för att finna kvalitativt material. 
 

3.2    Induktiv metod 
 
Uppsatsen är framtagen genom att vi arbetat enligt en induktiv metod, se figur 
3.1. Det går ut på att utifrån insamlad fakta och material så drar man 
sannolika slutsatser från de mönster som går att identifiera via de 
observationer som gjorts (Bryman 2002, 22-23). Ett exempel är ”Varje gång 
jag har gått förbi den där hunden så har den inte bitit mig. Så nästa gång 
jag går förbi den kommer den inte att försöka bita mig.” (Internet 
Encyclopedia of Philosophy 2014). Detta arbetssätt motiverar vi genom att vi 
personligen inte har någon tidigare kunskap eller erfarenhet inom 
molntjänster, men vi kan fortfarande göra observationer och identifiera 
mönster. Detta står i kontrast till en deduktiv metod, där vi hade behövt utgå 
från en teori – vilket kräver kunskap eller tidigare erfarenhet (Le Duc 2011), se 
figur 3.1. 
 
Metoden applicerades på så sätt att arbetet till stor del utfördes i fyra steg, se 
figur 3.1. Dessa steg presenteras nedan. 
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 Litteraturstudie och faktainsamling 

 Observation 

 Mönsteridentifiering 

 Slutsats 
 

 
 

Figur 3.1. Redogörelse för hur arbetsprocessen är utformad i induktiv respektive deduktiv 
metod. 

 
 
Litteraturstudien gick ut på att skapa en djup förståelse och kunskap inom 
ämnet. Den grundar sig främst i böcker från kända författare inom ämnet och 
väl refererade artiklar från akademiska institut, se avsnitt 3.1. På grund av den 
bristande erfarenhet som nämnts ovan ligger litteraturstudien till grund för 
hela uppsatsen. 
 
Under litteraturstudien gjordes observationer relaterade till 
problemställningen i studien, varpå mönster och gemensamma nämnare från 
artiklarna och böckerna söktes, för att försäkra författarna av uppsatsen om 
att studien ger rätt bild av verkligheten samt att bekräfta att informationen är 
korrekt. Detta är av högsta relevans då det är viktigt att resultatet grundar sig i 
kvalitativt material för att kunna presentera så rättvisa slutsatser som möjligt. 
 
Efter litteraturstudie, observation och mönsteridentifiering så drogs slutsatser 
utifrån den information som behandlats i de tidigare stadierna. Där de 
mönster som identifieras ligger som grund till vilka skillnader det finns mellan 
molntjänster och lokala lösningar vilket ger svar på den problemställning som 
finns i uppsatsen, ”Vid övergång till molnlösning, vilka nya säkerhetskrav 
tillkommer?”. 
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3.3    Modell 
 
Den ingenjörsrelaterande metodiken i uppsatsen består av den uppdelning 
som görs mellan lokala lösningar och molntjänster i form av modeller. 
Uppsatsens uppgift är att skapa tydliga modeller för läsaren som beskriver hur 
säkerheten är utformad och presentera hur den förändras vid en övergång till 
molntjänst från lokal lösning. Med detta menas hur säkerheten är utformad i 
en lokal lösning respektive en molntjänst och vad som skiljer sig vid en 
övergång - vad som förändras, vad som kvarstår, vad som tillkommer och vad 
som bortfaller. 
 
Modellerna grundar sig i det mönster som observeras i den induktiva 
metoden, se avsnitt 3.2. Det är utifrån dessa mönster som modellernas ramar 
skapas och till slut leder fram till och motiverar svaret på den ursprungliga 
frågeställning som uppsatsen har som mål att besvara. På så sätt presenteras 
läsaren med en tydlig distinktion mellan de olika säkerhetsperspektiven för en 
lokal lösning respektive molntjänst. Samt vad som de olika modellerna har 
gemensamt eller inte gemensamt, och en tydlig stringens i den diskurs som 
har lett fram till svaret på frågeställningen. 
 

3.4    Svar på frågeställning 
 
Uppsatsen är uppbyggd och skriven ur både ett vetenskapligt och ett 
ingenjörsperspektiv (som nämnts ovan), där den vetenskapliga delen består av 
själva processen för hur författarna till uppsatsen gått tillväga för att svara på 
problemformuleringen. Bland annat litteraturstudie, observation, 
mönsteridentifiering och slutsatser. Den ingenjörsmässiga delen riktar mer in 
sig på det tekniska och dess lösningar, vilket i detta fall blir själva skillnaderna 
mellan lokala lösningar och molntjänster och hur dessa implementeras 
konkret. Den behandlar även de säkerhetskrav som tillkommer, bortfaller 
eller kvarstår vid en övergång till molntjänst från lokal lösning, då det 
ingenjörsmässiga är att reda ut hur kraven i sig är utformade och hur de 
fungerar och implementeras. Den vetenskapliga ansatsen är vilka problem de 
löser och hur de används för att svara på ovan nämnd problemformulering. 
 
Studien inleds med att utforma en problemställning som själva uppsatsen ska 
kretsa kring och besvara. Då molntjänster är något som är aktuellt och 
intressant i många branscher idag, men frågor angående säkerheten var 
många och svaren färre (Winkler 2011, 1). Därav vår frågeställning, ”Vid 
övergång till molnlösning, vilka nya säkerhetskrav tillkommer?”. 
 
För att besvara frågeställningen började författarna arbetet med en 
litteraturstudie, se avsnitt 3.2, med insamling av material från olika källor. 
Materialet studerades sedan för att få en bra förståelse för molntjänster i 
allmänhet och säkerheten i synnerhet. Utifrån det som lästs och observerats 
identifierade författarna mönster och likheter i de olika medierna. Varpå 
slutsatserna grundar sig från. 
 
Arbetsprocessens utformande har till uppgift att försäkra läsaren om att det 
som behandlas i uppsatsen är korrekt, samt konkret kopplat till litteratur 
inom området. På så vis ska resultatet av uppsatsen vara verifierbart mot 
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underlaget som uppsatsen grundar sig i. Läsaren ska kunna kontrollera 
resultatet av uppsatsen från de källor som finns angivna i avsnittet 
”Referenser”, eller finna underlag för att kritisera uppsatsen. 
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4. Undersökning av informationssäkerhet och datorsäkerhet 

Detta kapitel behandlar och redogör för vilka olika säkerhetsaspekter som 
finns och hur de påverkar lokala lösningar och framförallt molntjänster. 
Modellen som presenteras är uppdelad i två delar, en för 
informationssäkerhet och den andra behandlar datorsäkerhet, där delarna var 
för sig innehåller de olika säkerhetsaspekterna som är aktuella för respektive 
område. 
 
Redogörelsen görs med hänsyn till hur de arkitekturella skillnaderna, mellan 
lokal lösning och molntjänst påverkar säkerheten och vilka olika krav som 
finns för de olika lösningarna. 
 
Nedan illustreras hur uppbyggnaden av en lokal lösning eller molntjänst kan 
vara utformad, se figur 4.1 och 4.2. 
 
 

 
 
Figur 4.1. Illustration för hur en lokal lösning exempelvis kan vara 
uppbyggd. 
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Figur 4.2. Illustration för hur en molntjänst exempelvis kan vara uppbyggd. 
 
 

4.1 Informationssäkerhet 
 
Nedan följer en redogörelse om informationssäkerhetsaspekter. Dessa 
områden är ofta vanligt att de påverkas vid någon form av lyckad attack, vilket 
behandlas i avsnitt 4.2. 
 
4.1.1 Integritet 
 
Integritet handlar om att upprätthålla och försäkra om att data som lagras 
förblir densamma över hela dess livslängd (Sivathanu, P. Wright och Zadok 
2005, 26). Framförallt innebär det att informationen som lagras inte kan 
förstöras eller ändras av misstag, samt att skydda den från användare som 
saknar rättigheter att ta del av informationen (Sivathanu, P. Wright och Zadok 
2005, 26). För att skydda och bevara informationen så är det olika varianter 
av kryptering som används (Sivathanu, P. Wright och Zadok 2005, 26-28). 
 
Ett aktuellt problem för företag och organisationer som vill övergå till en 
molntjänst är integriteten på den data som lagras, då de förlorar kontrollen 
över den (Sravan och Ashutosh 2011, 1). Detta ställer höga krav på 
molntjänstleverantören att behålla dessa data intakt. Effekten av förlorad 
integritet i molntjänster har större påverkan än i en lokal lösning, då det kan 
innebära att fler företag och organisationer som är verksamma i samma moln 
också utsätts för attacken (Sivathanu, P. Wright och Zadok 2005, 26). 
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4.1.2 Tillgänglighet 
 
Tillgänglighet, eller “availability” på engelska, är att informationen finns 
tillgänglig för användaren på ett tidskritiskt och kontinuerligt vis (Stallings 
och Brown 2012, 12). Detta innebär att höga krav ställs på molnleverantören 
att denne ska kunna förse sina kunder med god prestanda inom säkerhet, 
infrastruktur och nätverk (Armbrust et al. 2010, 54). 
 
Tillgänglighet är inget som ställer några särskilda krav för en molntjänst 
kontra lokal lösning (Agarwal och Agarwal 2o11, 258), utan dessa är lika 
oavsett vilken lösning som används, där fokus som sagt ligger på att 
informationen alltid ska finnas tillgänglig för användaren (Agarwal och 
Agarwal 2o11, 258). 
 
4.1.3 Autenticitet 
 
Autenticitet, eller ”authenticity” på engelska, handlar om att verifiera att 
användaren är den person som den utger sig för att vara (Stallings och Brown 
2012, 12). På så sätt skyddas systemet från att felaktig information lagras, 
vilket kan leda till att säkerheten i systemet äventyras (Stallings och Brown 
2012, 12). För att upprätthålla säkerheten i systemet så är det viktigt att 
användarna är vilka det utger sig för att vara och att inte obehöriga personer 
nyttjar systemet för att introducera skadlig mjukvara eller skapa 
säkerhetsrisker (Stallings och Brown 2012, 21). 
  
Autenticitet är likt tillgänglighet inget som ställer några specifika krav för en 
molntjänst kontra en lokal lösning (You et al. 2012, 576). Som nämnts ovan 
under avsnittet ”Tillgänglighet” är kraven lika oavsett vilken lösning som 
används, där fokus ligger på att användaren ska vara den person som den 
utger sig för att vara (You et al. 2012, 576). 
 
4.1.4 Non-repudation 
 
Non-repudation innebär att det finns en försäkran om att meddelanden och 
data som skickas mellan två parter levereras och tas emot på ett korrekt sätt 
(Stallings och Brown 2012, 29). Detta bygger på att sändaren kan kontrollera 
att mottagaren har tagit emot meddelandet och vice versa, det vill säga att 
mottagaren kan verifiera att sändaren har skickat meddelandet (Stallings och 
Brown 2012, 29). 
 
Non-repudation ställer precis som de två föregående avsnitten inga särskilda 
krav för en molntjänst. Utan kraven är lika som för en lokal lösning. Där det 
som nämnt ovan handlar om att både sändare och mottagare ska kunna 
verifiera den meddelandetrafik som sker mellan dem (You et al. 2012, 576). 
Detta kan uppnås med redan utformade verktyg, såsom digitala signaturer, 
tidstämplar och ”confirmation receipt services” (You et al. 2012, 576). 
  



 21 

4.2 Hot mot informationssäkerhet 
 
Nedan följer en redogörelse om datorsäkerhetsaspekter. Här presenteras olika 
typer av attacker och attackstrategier. 
 
4.2.1 Backdoors 
 
En så kallad ”Backdoor”, eller ”bakdörr” på svenska, är när en obehörig kan 
komma åt system eller känslig information via att undvika de tänkta 
säkerhetsprotokollen. Detta görs för att komma åt systemet eller 
informationen (Stallings och Brown 2012, 202). Utvecklare av mjukvara 
skapar ofta egna ”backdoors” för att under utvecklingsstadiet av en mjukvara 
undgå långa säkerhetsprotokoll (Stallings och Brown 2012, 202). Problemet 
uppstår om denna funktion inte avlägsnas på ett korrekt sätt eller utvecklarna 
själva inte är medvetna om den potentiella risk de infört i systemet, och om en 
utomstående obehörig får tillgång till just denna ”backdoor” (Stallings och 
Brown 2012, 202-203). 
 
Inom molntjänster så är det egentligen ingen förändring som sker jämfört 
med en lokal lösning när det kommer till problematiken hos en så kallad 
”backdoor” (You et al. 2012, 576). Om en obehörig person finner och utnyttjar 
en ”backdoor” i en molntjänst bryter den säkerhetsprotokollen inom just den 
virtuella miljö som mjukvaran befinner sig i, det vill säga att det skulle 
resultera i samma konsekvens som i en lokal lösning (You et al. 2012, 575-
576). Allt detta motverkas under utvecklingsstadiet för mjukvaran i sig självt 
och berör inte arkitekturen inom en molnmiljö i en direkt mening (Stallings 
och Brown 2012, 202-203). 
 
4.2.2 Denial of Service och indirekta attacker 
 
En så kallad ”Denial of Service attack” (DoS), eller ”förnekande av tjänst” på 
svenska, utförs via att ett system översvämmas av datatrafik tills systemet inte 
längre kan hantera datatrafiken och slutar att fungera korrekt (Cichonski et al. 
2012, 25). Detta utförs vanligtvis mot hemsidor där personer översvämmar 
hemsidan med förfrågningar till servern om att skicka sidan till en 
webbläsare. Detta utförs i massiva mängder och till slut klarar inte servern av 
att leverera tjänsten (Stallings och Brown 2012, 222-223). Utifrån detta så 
följer så kallade ”Distributed Denial of Service attacks” (DDoS) som följer 
samma koncept men med tillägget att ett nätverk av datorer används för att 
hjälpas åt att utföra attacken. Vilket betyder mer källor som hjälps åt för att 
översvämma det utvalda målet som de attackerar (Stallings och Brown 2012, 
230). DDoS kategoriseras även under ”Indirect attacks”, eller ”indirekta 
attacker” på svenska. Vilket betyder att skadlig mjukvarukod sprids till flera 
datorer som sedan i sin tur används för att för att utföra DDoS attacken, det 
vill säga en tredje part används i attacken för att uppnå målet (Cichonski et al. 
2012, 53-54). 
 
Hotet som utgörs av DoS strategier är något som är aktuellt för många 
branscher idag (Mirkovic et al. 2005, 1). Hotet är allvarligare för molntjänster 
än för lokala lösningar i två olika meningar. Skulle DoS- eller DDoS-
attackerna ske från en molnmiljö så skulle det medföra att det finns mycket 
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potentiell datorkraft hos molnleverantören att utnyttja för att utföra 
attackerna (Winkler 2011, 230). Detta innebär dock att de som utför attacken 
måste lyckas styra fler virtuella maskiner hos molnleverantören, vilket 
normalt sätt skulle ske via spridning av skadlig programvara (Winkler 2011, 
230). Alternativt så är molntjänsten i sig självt målet för attacken vilket skulle 
medföra att effekten skulle kunna vara mycket större. Istället för att bara den 
valda tjänsten som attackeras påverkas så skulle systemet hos 
molnleverantören påverkas (You et al. 2012, 575). 
 
4.2.3 Eavesdropping 
 
Begreppet ”Eavesdropping”, tjuvlyssna på svenska, är en form av så kallad 
passiv attack (Stallings och Brown 2012, 22). Denna typ av attack kan 
appliceras på olika områden inom datorsäkerhet men konceptet är detsamma. 
Attacken anses vara passiv i den mening att det inte är en attack direkt mot 
systemet som den riktar sig emot (Stallings och Brown 2012, 22). Utan istället 
är det kommunikationen mellan användare och systemet i fråga som 
betraktas, för att sedan användas för att kringgå säkerheten i det system som 
är aktuellt för attacken (Stallings och Brown 2012, 95-96). Det kan utföras via 
att skadlig mjukvara installeras på en användares dator för att registrera 
knapptryck och på så vis komma åt lösenord (Stallings och Brown 2012, 95-
97). Ett annat sätt att utföra denna attack är att avlyssna datatrafik som sänds 
från användaren till systemet och analysera dessa data för att uppnå målet 
med attacken (Stallings och Brown 2012, 22). 
 
En molntjänst skulle inte vara mer eller mindre påverkad av en 
”Eavesdropping”-attack (Agarwal och Agarwal 2011, 258). Istället för ett 
system som ligger lokalt hos ett företag eller en organisation så skulle 
molnleverantören bli målet för attacken. Utöver det så är det inget som 
förändrar sig (Agarwal och Agarwal 2011, 258). Attacken utförs ofta via 
användaren och på så vis är det inte en avgörande faktor om användaren 
nyttjar en lokal lösning eller en molntjänst (Stallings och Brown 2012, 46). 
Det som framförallt är viktigt för att motverka denna typ av attack är att 
användaren är medveten om att vissa typer av nätverksuppkopplingar är 
känsliga för denna attacktyp, till exempel trådlösa och mobila uppkopplingar 
(Agarwal och Agarwal 2011, 258). 
 
Det finns redan väl etablerade metoder för att utveckla system som är 
motståndskraftiga för dessa attacker och metoderna grundar sig på faktorer 
såsom lösenord kombinerat med en säkerhetstoken (Stallings och Brown 
2012, 96). Där säkerhetstokenen fungerar som en ytterligare 
säkerhetsfunktion i systemet och skulle en utomstående person lyckas komma 
över lösenordet för en användare så kan den ändå inte komma åt systemet 
(Stallings och Brown 2012, 96). 
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4.2.4 Exploit 
 
Uttrycket ”Exploit”, eller ”utnyttja” på svenska, innebär att attacker sker via 
att utnyttja specifika svagheter i systemet (Stallings och Brown 2012, 180). 
Ofta så utförs detta via mjukvara som är enbart utvecklat i syfte för att 
utnyttja en svaghet i ett system, till exempel så kallade ”worms” eller ”virus” 
(Stallings och Brown 2012, 188).  
 
Svagheter i system kan uppstå under utvecklingsstadiet av mjukvara som 
används i systemet. Dessa är ofta väldigt svåra att identifiera för utvecklare då 
dessa svagheter uppstår helt omedvetet i utvecklingen (Stallings och Brown 
2012, 180). För att motverka ”Exploits” så utförs tester på mjukvaran innan 
den sätts i bruk inom ett system men det betyder inte att risken för ”Exploits” 
elimineras fullständigt. Det betyder snarare att risken för att det kan finnas 
svagheter i systemet minimeras (Stallings och Brown 2012, 357).  
 
Molnarkitektur medför en viss komplikation för säkerhetsansvariga när det 
gäller ”Exploits” då ett potentiellt mål för denna typ av attack skulle vara att 
rikta sig mot ”hypervisorn” hos den virtuella miljön (You et al. 2012, 575). 
Detta innebär att attacken har potential att påverka alla de kunder hos 
molnleverantören som delar samma hårdvara som den virtuella maskinen 
befinner sig på. Detta är dock något som kan undvikas i största möjliga mån 
via att uppdatera mjukvaran för virtualiseringsmiljön, då utvecklarna 
kontinuerligt uppdaterar mjukvaran för att förhindra incidenter av detta slag 
(You et al. 2012, 575). 
 
4.2.5 Direct access attacks 
 
Direct access, eller direkt åtkomst på svenska, är när någon har fått direkt 
tillgång till systemet och dess hårdvara (Stallings och Brown 2012, 366), vilket 
gör att den obehöriga personen kan installera olika typer av virus och skadlig 
kod direkt i systemet (Amoroso 2011, 138). Det enda sättet att skydda 
informationen mot dessa typer av attacker är att kryptera den. (Amoroso 2011, 
110). 
 
Dessa attacker kan göras bland annat via buffer overflow-attacker och SQL-
injektioner (Halfond och Orso 2005, 1). För att motverka detta kan ett så 
kallat ”Access Control System” utnyttjas, som motverkar att användare utan 
rättigheter ska kunna ta sig in på nätverket och i systemet (Hu, Ferraiolo och 
Kuhn 2006, 3). Så att om en användare med obehörig åtkomst kommer åt till 
exempel enhetskonfigurationer utan att ha rättigheter för det, så kommer 
denne användares inloggningsuppgifter att spärras från åtkomst till den 
enheten och andra enheter i nätverket (Hu, Ferraiolo och Kuhn 2006, 3-4). 
Eftersom användarens inloggningsuppgifter lagras i en autentiseringsserver 
centralt, där all åtkomst spärras när det upptäcks att användaren fått obehörig 
åtkomst till någon del av systemet (Telelink 2013). 
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4.2.6 Social engineering och mänskliga fel 
 
Ett alternativt sätt att utföra attacker mot datorsystem är med hjälp av så 
kallad “Social engineering” (Stallings och Brown 2012, 74-75). Denna strategi 
bygger på att lura människor som använder systemet till att installera skadlig 
mjukvara eller dela med sig av rättigheter inom systemet till obehöriga 
användare, vanligtvis till de personer som utför attacken (Stallings och Brown 
2012, 74-75). 
 
Strategin går ut på att vinna människors tillförlit och sker ofta via att 
personerna som utför attacken utger sig för att vara något som det inte är. De 
utger sig för att vara någon instans eller källa som människor litar på.  
Därmed kan de till exempel ge ut information eller tänka sig att ta emot och 
installera programvara som utsätter systemet för säkerhetrisker (Stallings och 
Brown 2012, 181). 
 
Denna typ av attack riktar sig enbart mot användaren i ett system och har 
därmed inte i en direkt mening med systemet att göra (Stallings och Brown 
2012, 195). Detta innebär att det inte finns några perspektiv att ställa mot 
varandra när det kommer till molntjänst kontra lokal lösning. De 
säkerhetsrisker som en lyckad attack av detta slag skulle medföra behandlas 
av andra områden av detta avsnitt som till exempel ”Backdoor” eller ”Exploit”, 
då en lyckad attack resulterar i att någon av dessa tekniker appliceras i 
samband med attacken (Stallings och Brown 2012, 195). 
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5. Säkerhetsaspekter och hotbild mot molntjänster 

Många av de fördelar som företag och organisationer anser attraktivt med 
molntjänster grundar sig i resultatet av de processer som sker inom 
molntjänster (Velte, Velte och Elsenpeter 2010, 50). Det är inte själva 
virtualiseringen som företag och organisationer är intresserade av utan 
istället, till exempel, elasticitet och den skalbarhet som molntjänster erbjuder. 

5.1 Virtuella maskiner och virtualisering 

Den som nyttjar en molntjänst upplever det som om att det finns oändliga 
resurser i systemet då processerna bakom är automatiserade och användaren 
behöver aldrig hantera några av dessa funktioner själv (Velte, Velte och 
Elsenpeter 2010, 50). Resultatet av dessa processer sker med hjälp av 
virtualisering och framförallt med hjälp av virtuella maskiner (VM) 
(Voorsluys, Broberg och Buyya 2011, 3). Virtuella maskiner är sig självt inte 
en säkerhetsrisk men det uppstår en viss säkerhetsproblematik i nyttjandet av 
dem i molntjänster (Winkler 2011, 62).  
 
Det går även att föra argumentet att användandet av virtuella maskiner ger 
möjlighet till bättre säkerhet jämfört med lokala lösningar (Winkler 2011, 12). 
Virtualiseringen som sker med hjälp av virtuella maskiner leder till det faktum 
att användare av molntjänster nyttjar samma hårdvara och med detta så 
uppstår nya säkerhetsaspekter att ta hänsyn till, viket inte förekommer i 
lokala lösningar (Chen, Paxson och Katz 2010, 5). Varje virtuell maskin är en 
egen instans på en hårdvara med ett eget operativsystem som behöver 
underhållas och uppdateras, vilket i sig inte är något nytt för molntjänster 
utan bundet till den själva virtuella maskinen (You et al. 2012, 575). Detta 
innebär problematik för eventuella nätverksintrång då traditionella tekniker 
för att upptäcka dessa bygger på att det är en dator som försöker attackera en 
annan dator (Winkler 2011, 58). I en molntjänst däremot kan den 
attackerande parten befinna sig på samma dator som parten den försöker 
attackera (Winkler 2011, 58). De virtuella maskiner som användare av en 
molntjänst nyttjar tilldelas dynamiskt, vilket komplicerar detta ytterligare 
(Winkler 2011, 3). Detta kan motverkas med hjälp av verktyg som övervakar 
de virtuella maskinerna sinsemellan, det är en aspekt som ett företag eller en 
organisation behöver vara medveten om då det planerar att gå över till en 
molnlösning (Winkler 2011, 61). 
 

5.2 Side channel attacks och reverse engineering 
 
Att användare nyttjar samma hårdvara innebär även att så kallade ”Side 
channel attacks” blir möjliga (Chen, Paxson och Katz 2010, 5). Med detta 
menas att en användare kan komma över information om systemet via att 
utnyttja något som vanligtvis inte tolkas som en säkerhetsaspekt och på så sätt 
komma över information som kan användas för att utföra en attack (Chen, 
Paxson och Katz 2010, 5).  Till exempel kan användare mäta tiden det tar för 
systemet att utföra vissa beräkningar och sedan använda denna information 
för att utforma en strategi för att attackera systemet (Chen, Paxson och Katz 
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2010, 5). Minnet hos hårdvaran kan utnyttjas för att komma över information 
från andra användare som befinner sig på samma hårdvara (Chen, Paxson och 
Katz 2010, 5). I en sådan situation så skulle till exempel cachar hos minnet 
utnyttjas för att komma över informationen då användare delar samma 
fysiska minnesmoduler och därmed också dess cachar. 
 
Det ovannämnda leder även till ytterligare aspekter att betrakta då det 
eventuellt är konkurrenter inom samma bransch som kan nyttja samma 
molntjänst (Chen, Paxson och Katz 2010, 5). Detta skulle betyda att ”side 
channel attacks” inte bara är aktuellt för själva säkerheten i systemet utan 
även för integriteten användare sinsemellan (You et al. 2012, 574).  
 
Ur detta följer även så kallad ”Reverse engineering”, eller omvänd 
ingenjörskonst på svenska, vilket betyder att en användare analyserar 
strukturen och uppbyggnaden av en produkt för att sedan utnyttja denna 
information i syfte att skada ett system eller dess användare (Chen, Paxson 
och Katz 2010, 5). Inom molntjänster medför detta ytterligare problematik.  
Som tidigare nämnts, delar användare samma hårdvara och det finns en 
potentiell möjlighet i att det kan vara konkurrenter inom samma 
verksamhetsområde som använder samma hårdvara (Chen, Paxson och Katz 
2010, 5). ”Reverse engineering” kan även nyttjas för att komma över 
information om sina konkurrenter på så vis att det skulle gå att analysera 
molntjänsten för att få en insikt i hur en konkurrent nyttjar molntjänsten, 
vilket i sin tur kan anses som känslig information (Chen, Paxson och Katz 
2010, 5). 
 
5.3 Undersystem (Sub systems) 
 
Den centralisering av användare och hårdvara som molntjänster medför 
öppnar för potentiella säkerhetslösningar som skulle kunna lösa mycket i den 
just nämnda problematiken (Winkler 2011, 19). En säkerhetslösning skulle 
vara att utveckla så kallade ”sub systems”, eller undersystem på svenska, i 
molnarkitekturen. Vilket innebär att arkitekturen delas upp i mindre system 
där säkerheten utvecklas för just det mindre systemet i fråga (Chen, Paxson 
och Katz 2010, 7). På så sätt skulle det vara möjligt att förhindra till exempel 
”side channel attacks” via att betrakta just den problematik som en sådan 
attack medför och utveckla undersystemet för att behandla detta (Chen, 
Paxson och Katz 2010, 7).  
 
Med undersystem så finns det potential att utveckla säkerhetslösningar som 
levererar en hög säkerhetsstandard till kunder (Winkler 2011, 17-18). Det kan 
utvecklas flera nivåer av säkerhet inom molntjänsten som kan anpassas 
utefter kunders olika säkerhetsbehov (Winkler 2011, 17-18). Vilket betyder att 
olika delar av en molnarkitektur kan hantera olika säkerhetskrav för att möta 
sina kunders behov. På så sätt kan en molnleverantör försäkra sina kunder om 
att de inte är påverkade av andra kunder som inte delar samma 
säkerhetsbehov (Chen, Paxson och Katz 2010, 7). 
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5.4 Isolation 
 
Att dela upp en molnarkitektur i olika säkerhetsnivåer skulle kunna gå till 
genom så kallad ”isolation”. Vilket betyder att just dessa undersystem isoleras 
från varandra, se figur 5.1 (Chen, Paxson och Katz 2010, 7). Detta kan även 
kopplas till ”Säkerhet som en tjänst” i molntjänsten som behandlades i avsnitt 
2.3.1. Något som även kommer i och med virtualisering i molntjänster är att 
om en ”Exploit” lyckas så finns det möjligheter att stänga ner den del av 
systemet som är aktuell för säkerhetsintrånget, och på så sätt skära av andra 
delar av systemet från incidenten (Winkler 2011, 23). Vilket i sin tur ger att så 
få användare som möjligt blir påverkade av en incident. Detta brukar kallas 
”Defense in depths” (Winkler 2011, 23). 
 
 

 
 
Figur 5.1. Illustration över hur isolation med olika säkerhetsnivåer kan implementeras i en 
molntjänst. 

 

5.5 Hypervisor 
 
Ett ytterligare område som kommer av virtualiseringen i en molntjänst är att 
varje virtuell maskin som ligger på samma hårdvara delar en så kallad 
hypervisor (You et al. 2012, 575). Hypervisors är ansvariga för 
kommunikationen mellan de olika virtuella maskinerna och hårdvaran, se 
figur 2.2. (Winkler 2011, 60). Än så länge har ingen lyckats med att utsätta en 
hypervisor för en lyckad attack men detta betyder inte att det är omöjligt 
(Winkler 2011, 60). 
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Då intresset för molntjänster växer så kommer även intresset för att attackera 
molntjänster öka och med det kan just hypervisors vara ett potentiellt mål. 
Skulle en attack lyckas mot en hypervisor så skulle det innebära en väldig 
säkerhetsrisk för de användare som nyttjar den hårdvara som hypervisorn 
befinner sig på (Winkler 2011, 59-60). Effekten skulle vara att de som lyckas 
med attacken skulle få fullständig tillgång till hårdvaran som utsätts för 
attacken och dess mjukvara (You et al. 2012, 575). Med det så finns det inga 
restriktioner för vad en lyckad attack skulle resultera i annat än att den har 
potential att vara av katastrofal effekt för användarna och molnleverantören 
(Winkler 2011, 59-60).    
 

5.6 Fate sharing 
 
En ytterligare aspekt som behöver betraktas på grund av att företag och 
eventuella konkurrenter delar hårdvara är så kallad ”fate shareing” (Armbrust 
et al. 2010, 58). Vilket innebär att om en attack lyckas mot ett företag som 
använder en molntjänst så kan det innebära att andra företag som nyttjar 
samma molntjänst blir påverkade av attacken (Chen, Paxson och Katz 2010, 
5). Begreppet ”fate sharing” kan med detta översättas till att de som använder 
samma molntjänst delar öde. 
 
5.7 Business reputation 
 
Av det nämnts ovan så följer även så kallad ”business reputation”, det vill säga 
att de olika företag och organisationer som använder en molntjänst behöver 
skydda sitt anseende (Chen, Paxson och Katz 2010, 5). Detta innebär att 
molnleverantören behöver utveckla en arkitektur som tar hänsyn till de olika 
företagens och organisationernas anseenden. Frågor som ”Är det rimligt att en 
kund med låga säkerhetskrav delar hårdvara med en kund som har höga 
säkerhetskrav?”, även detta kan kopplas till det som tidigare diskuterats i 
detta avsnitt när begreppet ”Isolation” behandlades (Winkler 2011, 17-18). Det 
handlar om att minimera effekten av en lyckad attack och vara medveten om 
vilka effekter en lyckad attack kan innefatta för andra kunder och deras 
företag som använder molntjänsten (Armbrust et al. 2010, 58). 
 

5.8 Fördelning av skuld (attribution of blame) 
 
Vidare så följer även begreppet ”attribution of blame”, eller ”fördelning av 
skuld” på svenska, det vill säga att om en attack lyckas så ska det gå att avläsa 
vilket företag eller organisation som attacken genomförs mot (Chen, Paxson 
och Katz 2010, 5). Detta inkluderar även om företaget eller organisationen bär 
något ansvar för eventuella säkerhetsrisker eller bidragit till att attacken 
lyckades (Chen, Paxson och Katz 2010, 5), vilket leder till att företag och 
organisationer som har följt säkerhetskraven inte blir indragna i 
problematiken till vem som eventuellt anklagas till att ha genomfört attacken 
(Armbrust et al. 2010, 58). Att det är möjligt att ta reda på vem som är 
ansvarig för vad kan fungera som hjälp för till exempel myndigheter om det 
har föregått olagliga aktiviteter inom arkitekturen hos molnleverantören 
(Chen, Paxson och Katz 2010, 5). Med det så behöver inte andra företag och 
organisationer bli lidande om myndigheter beslagtar hårdvara som är 
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inblandat i olagliga aktiviteter, samt att dessa myndigheter inte överskrider 
sina befogenheter när det utreder situationen (Chen, Paxson och Katz 2010, 
5). 
 

5.9 Ömsesidig revisionsbarhet (mutual auditability) 
 
En fördel med att företag och organisationer nyttjar molntjänster och därmed 
delar på resurser och hårdvara är att det finns möjlighet för att utföra så 
kallad ”mutual auditability”, eller ”ömsesidigt revisionsbarhet” på svenska 
(Chen, Paxson och Katz 2010, 5). Vilket betyder att om en attack utförs mot 
molnleverantören eller någon av dess kunder och att eventuella svagheter i 
systemet kan upptäckas via denna attack. Dessa svagheter kan sedan lösas och 
säkerheten förbättras för alla kunder i molntjänsten (Winkler 2011, 23-24). 
Det kan även innebära att vid en attack så finns möjligheten till ett effektivt 
svar eller en återhämtning för attacken, då molnleverantören har kontroll över 
hela arkitekturen och dess kunders mjukvara som är lokaliserad på hårdvaran 
(Winkler 2011, 276). 
 

5.10 Botnets 
 
Slutligen så behöver problematiken kring så kallade ”Botnets” behandlas. 
Detta fenomen bygger på så kallade ”Distributed Denial of Service attacks” 
(DDoS) som behandlades i avsnitt 4.2.2 (Chen, Paxson och Katz 2010, 4). 
När ett nätverk av datorer används, i detta sammanhang molnarkitekturen, 
för att utföra DDoS-attacker så brukar det kallas för ”Botnets”. Med 
arkitekturen som molntjänster innebär så finns det mycket resurser att ta 
hjälp av och med det en potentiell möjlighet att använda denna arkitektur för 
att utföra DDoS-attacker (Winkler 2011, 230). Detta betyder att de som utför 
en DDoS-attack skulle hyra in sig som kunder hos molnleverantören för att få 
tillgång till dessa resurser (Chen, Paxson och Katz 2010, 4). Detta alternativ 
anses dock vara ett kostsamt sätt att utföra denna typ av attack och med det 
inte speciellt attraktivt för personer som vill utföra attacken (Chen, Paxson 
och Katz 2010, 4). Dessutom så är det väldigt enkelt för en molnleverantör att 
stänga ner delar av systemet om de skulle upptäcka att det använts för att 
utföra attacker (Chen, Paxson och Katz 2010, 4). 
  



 30 

6. Slutsatser 

Nedan följer författarnas egna slutsatser och uppfattningar och en kritisk 
analys av resultatet i tidigare avsnitten. De kommer att presenteras en 
förklaring till resultaten samt en kritisk granskning av dem, följt av en 
redogörelse för hur tidigare avsnitt återkopplas till frågeställningen som 
uppsatsen utgår från. 
 
Slutsatser som behandlar resultatet ur ett icke-tekniskt perspektiv kommer att 
presenteras, där områden som samhällsnytta, etik och hållbar utveckling 
kommer att behandlas med motiveringar och redogörelser för varje område 
var för sig. Slutligen kommer även underlag för framtida arbete presenteras 
med författarnas egna reflektioner om vad som kan behandlas ytterligare 
utifrån det uppsatsen resulterat i och områden som det behövs mer utveckling 
inom. 
 

6.1 Analys 
 
Resultatet som avsnitt 5 ger är fullt naturligt om man betraktar vad som 
tillkommer i en molnarkitektur jämfört med en lokal lösning. Det vill säga att 
den faktiska skillnaden grundar sig i den virtualisering som en molntjänst 
innebär och som inte återfinns i en lokal lösning. Med avseende på det så är 
det fullt naturligt att det säkerhetsaspekter som tillkommer vid en övergång 
till en molntjänst ligger i just den problematik som virtualisering i sig självt 
medför. 
 
Det som kan överraska läsaren är den potentiella säkerhetsförbättring som en 
molntjänst kan medföra. Att med en molntjänst så öppnas det för möjligheter 
att utveckla säkerhet som normalt sätt en lokal lösning har svårt att uppnå. 
Dock så medför denna möjlighet en komplexitet i sig självt men det betyder 
inte att det är en omöjlighet att uppnå. Resultatet visar även att molntjänster 
erbjuder en möjlighet till att kontrollera säkerheten på ett helt annat sätt än 
vad som går i en lokal lösning. Detta grundar sig i att flera företag och 
organisationer delar samma hårdvara. I detta finner vi att kontrollen över 
säkerheten återgår till säkerhetsansvariga, som i sin tur kontrollerar hela 
molnarkitekturen istället för enskilda individer som utgår från sina egna 
datorer.  
 
Precis som teknologin kring molntjänster utvecklas så kommer även 
attackstrategier mot molntjänster utvecklas. Detta är något som är väldigt 
svårt att förbereda sig då det blir paradoxalt att utveckla säkerheten när det 
som attackerar säkerhetslösningar ofta ser till nya vägar att komma runt eller 
bryta sig igenom säkerheten. Då allt material som ligger till grund för 
uppsatsen bygger på tidigare historik kring säkerhet så är det av yttersta vikt 
att förstå detta i sammanhanget. Resultatet av uppsatsen kan inte ta hänsyn 
till det som kan förändras i framtiden, det vill säga att det är möjligt att nya 
attackmetoder mot molntjänster utvecklas som inte täcks in av innehållet i 
denna uppsats. Eftersom molntjänster blir mer och mer aktuellt på 
marknaden så är detta fenomen inte bara möjligt utan även troligt. 
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6.2  Diskussion 
 
För en person med kunskaper inom molnarkitektur så är resultatet som 
återfinns i avsnitt 5 föga förvånande. Närmare bestämt att resultatet grundar 
sig i det som tillkommer framförallt av den virtualisering som en molntjänst 
utför. Kopplat till frågeställningen i avsnitt 1.2 så framgår det att det som 
kommer behandlas i uppsatsen berör virtualisering och den 
säkerhetsproblematik som det medför. 
 
Uttryckt i vilka säkerhetsaspekter som behöver betraktas i en övergång till 
molntjänst så får vi följande resultat av avsnitt 5. 
 

- Virtuella maskiner 
- Side channel attacks 
- Subsystems  
- Säkerhetsnivåer 
- Isolation  
- Hypervisors 
- Konkurrerande företag i samma moln  
- Fate shareing 
- Attribution of blame  
- Business reputation  
- Mutual auditability  
- Botnets 

 
Frågan som uppsatsen har till uppgift att besvara lyder ”Vid övergång till 
molnlösning, vilka nya säkerhetskrav tillkommer?”. Detta betyder att 
molntjänsten i fråga lever upp till det säkerhetsstandarder som kunden önskar 
och även molnleverantören eftersträvar utifrån punkterna i listan ovan.  
 
Syftet med uppsatsen var att identifiera skillnader mellan molntjänster och 
lokala lösningar, för att sedan presentera vilka säkerhetskrav som tillkommer 
utifrån de eventuella skillnaderna. Detta är något som uppsatsen levererar 
med tydlig redogörelse för skillnader, likheter och vad som tillkommer vid en 
övergång till molntjänst. Med detta så fungerar uppsatsen som underlag för 
säkerhetsfrågor när företag och organisationer planerar att övergå till en 
molntjänst. Resultatet presenteras i en tydlig modell för de olika lösningar 
som behandlas i uppsatsen och läsaren presenteras med en tydlig bild hur 
säkerheten förändrar sig mellan en molntjänst och lokal lösning i denna 
modell. 
 
Metodvalet resulterade i att uppsatsen grundar sig på material av akademiska 
och väl ansedda personer inom området. Vilket i sin tur ger att resultatet är 
nära anknutet till detta material och därmed inte så avvikande från befintligt 
material kring området. Om en annan metod hade används så hade möjligtvis 
resultatet avvikit mer ifrån dessa tidigare nämnda källor, vilket i sig inte är en 
negativ sak men då hade resultatet varit mer spekulativt än vad det är sitt 
utförande i uppsatsen.  
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6.3  Konsekvensanalys 
 
Detta avsnitt behandlar och analyserar resultatet av studien ur ett icke-
tekniskt perspektiv. Avsnittet består av två delavsnitt, ”Samhällsnytta och 
hållbar utveckling” och ”Etik”.  
 
6.3.1 Samhällsnytta och hållbar utveckling 
 
Efter studiens genomförande så går det att konstatera att ur ett 
miljöperspektiv så är molntjänster i de allra flesta fall något som gör att 
klimatpåverkan minskar och användning av resurser optimeras. Eftersträvas 
en hållbar utveckling så är molntjänster att föredra framför lokala lösningar. 
 
Ser man till vilka arbetsresurser som krävs om företag och organisationer 
väljer att använda molntjänster istället för lokala lösningar så behöver de inte 
längre ha lika stor andel personal som ansvarar för drift, underhåll etcetera. 
Utan det lämnas istället över till molntjänstleverantören som tillhandahåller 
dessa tjänster. Betraktas individnivå ur en arbetssynpunkt så blir det mer 
automatiserat, vilket också leder till att det inte krävs lika mycket personal, 
vilket i sin tur bidrar till att företag och organisationer kan få överskott av 
personal om de övergår till molntjänst. 
 
Om detta är lönsamt rent ekonomiskt är omöjligt att svara på i ett svar, utan 
det är något som kräver en bedömning från fall till fall, då det finns väldigt 
många olika aspekter att ta hänsyn till. 
 
I en generell mening kan det i alla fall konstateras att företagen och 
organisationerna vid övergång till molntjänst kommer att bara betala för de 
resurser som de faktiskt använder, vilket nämnts tidigare i avsnitt 1.1. 
Däremot så är det upp till molntjänstleverantören att ta betalt från de företag 
och organisationer som hyr in sig, där priser självklart varierar mellan olika 
leverantörer utifrån de behov som finns. Det mönster vi kan se efter att ha 
genomfört denna studie är att över tid är det ofta gynnsamt att övergå till 
molntjänst från lokal lösning. Hur lång tid varierar givetvis för olika företag 
och lösningar. 
 
Betraktar man genusperspektiv så är det statistiskt sätt så är kvinnor oftare än 
män är hemma med sjuka barn, vilket är en central faktor till att 
löneskillnaderna mellan könen ökar under småbarnsåren (Statistiska 
Centralbyrån, 2013). Det molntjänster underlättar för de som inte kan ta sig 
fysiskt till arbetet, är att de kan ta med arbetet hem istället, vilket också leder 
till en ökad flexibilitet. En ökad anpassbarhet är även en positiv miljöaspekt, 
eftersom hemarbetet kan innebära mindre pendlande med bilresor. Eftersom 
informationen lagras i molnet så möjliggör detta att personen i fråga kan 
arbeta hemifrån likväl som på arbetsplatsen. Den framtida utvecklingen pekar 
även generellt på att människors arbetsuppgifter är mindre platsbundet och 
utgörs av en mer flytande karaktär. Detta ställer högre krav på anpassning och 
att de använder sig av lämpliga tekniska lösningar, till exempel molntjänster. 
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6.3.2 Etik 
 
Uppsatsen kan användas som underlag för företag och organisationer som är 
av intresse att övergå till molntjänst. Dock så är de lösningar inte applicerbara 
till något specifikt företag eller organisation, som nämndes i avsnitt 1.4.2. 
Utan det är generella lösningar och rekommendationer som ges, där läsaren 
inte ska se uppsatsen som en ”guide” att följa bokstavligen, utan snarare för att 
skapa sig en bredare förståelse inom ämnet och kunna applicera de lösningar 
som är av intresse till sin egen verksamhet. 
 
Som tidigare nämnts i avsnitt 1.4.2 så är hur säkerhet och integritet hanteras 
frågor för potentiella användare av molntjänster. Resultaten som uppsatsen 
presenterar ger underlag som skyddar företag, organisationer och 
privatpersoners integritet, genom till exempel isolation. Detta betyder att en 
struktur i molnarkitekturen kan byggas upp, där arkitekturen skyddar 
användares personliga integritet utan att granska eller påverka informationen 
som användaren lagrar. Där det som förändras är hur informationen lagras, 
inte vad som lagras. 
 

6.4 Framtida arbete 
 
Efter att ha genomfört och studien och analyserat molntjänster och de 
säkerhetsfrågor som medföljer, kan vi konstatera att fördelarna som 
molntjänster erbjuder absolut motiverar att företag ska gå över från lokal 
lösning om man bortser från ekonomiska aspekter och talar i en generell 
mening. 
 
Den säkerhetsproblematik som finns skiljer sig inte markant mot den som 
redan existerar i lokala lösningar, det är fortfarande liknande typer av attacker 
som redan drabbar lokala lösningar i många fall. Dock ska det nämnas att 
frågetecken angående säkerheten existerar, och de behöver rätas ut. Det vi 
tror är att över tid så kommer molntjänster bli ett ännu säkrare alternativ än 
lokala lösningar, just på grund av att expertisen centraliseras och att det satsas 
väldigt mycket från många olika håll på just molntjänster i stort. Så som 
många redan varit inne på i de artiklar vi läst – molntjänster är framtiden. 
Anledningen till det grundar vi i tre stycken faktorer: 
 

- Dynamisk allokering av resurser 
- Centraliserad expertis 
- Alltid tillgängligt, endast internetuppkoppling behövs 

 
Dock så för de flesta företag och organisationer så är det ekonomin och pengar 
som styr och det krävs ofta att en övergång till molntjänst ska vara 
ekonomiskt gångbart för att övergången ska bli till verklighet.  
Där rekommenderar vi företag och organisationer att beräkna vad en 
övergång skulle innebära rent ekonomiskt samt att se över vilka behov som 
finns och om molntjänster är motiverat eller inte. 
 
Är det däremot ett nystartat företag som står och väljer mellan vilken typ av 
lösning som de ska använda sig av, så lyder rekommendationen för de allra 
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flesta att välja en molntjänstlösning. Där återigen de ovan nämnda faktorerna 
i stora drag ligger till grund för denna rekommendation. 
 

Förslag och åtgärd till den fortsatta utvecklingen av molntjänster som vi kan 
ge är att framförallt att jobba ännu hårdare med säkerheten, som alltid kan 
förbättras. 
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