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1 INTRODUKTION 

Detta dokument behandlar säkerhets- och digitalt bevarande aspekter för molntjänster. Tidigare så användes 

till exempel ordet e-tjänster för att benämna detta område, men under de senaste åren så har 

tjänsteinnehållet expanderat till att inte bara beröra mestadels mjukvara utan även infrastruktur och 

plattformar. Dessa benämns ofta som SaaS, IaaS och PaaS, och kan givetvis kombineras ihop eller bara delvis 

användas tillsammans med en organisations egen IT-miljö under olika former. 

När det står skrivet ”säkerhet” eller ”informationssäkerhet”, så inbegriper dessa termer säkerhet för både IT, 

informationssystem och information. ”Bevarande” är en kortare benämning för digitalt bevarande. 

I övrigt så kan det vara bra att fundera över två frågeställningar när molntjänster börjar bli aktuella, skall 

upphandlas eller redan kanske har upphandlats: 

 Vad är problemet och utmaningen med säkerhet och bevarande i molnet jämfört med tidigare? I 

problemet och utmaningen finns ett flertal olika saker. Några är till exempel att det delvis är nytt, 

kräver kompetens och personalgrupper som kanske inte alla organisationer har. Försörjning av 

personal och specifika kompetenser kan därför behöva ses över. För övrigt behöver många 

organisationer antagligen göra ändringar i sin egen ”säkerhetsprocess” och ”bevarandeprocess” då 

inte längre samma transparens och möjligheter att undersöka, påverka eller följa upp finns. Många 

organisationer är dessutom ovana att upphandla molntjänster och olika legala delar som inte tidigare 

påverkat måste beaktas. 

 Vilka molnsäkerhets- och bevarandeproblem eller områden behöver en organisation se över? Det 

finns ingen exakt mall för detta då varje organisation och dess verksamhetsprocesser är olika, men 

nedan kommer ett antal problem och områden att tas upp som vi anser kommer att vara aktuella. En 

organisation bör själv först fundera igenom vad och var problemen finns innan detta dokument börjar 

användas, för att inte bli alltför färgade av innehållet och glömma bort väsentliga faktorer när 

innehållet i detta dokument används och ”bockas av”. 

De flesta typer av organisationer har olika krav på sig vad gäller säkerhet och bevarande (regleringar, lagar 

eller affärskrav) men det kan skilja en hel del beroende på om det är ett mindre företag, ett aktiebolag jämfört 

med ett statligt verk eller en kommun. Oftast har organisationens ledning ett ansvar för att undersöka risker 

relaterade till IT, samt att vidta nödvändiga åtgärder för att hantera möjliga risker på ett ansvarsfullt sätt. En 

organisations ledning har även ansvar för bevarandefrågor. En svårighet i molnsammanhang är att en 

organisation oftast inte längre har samma kontroll- och påverkansmöjligheter och att det krävs en ökad 

transparens hos leverantörer av molntjänster (tas upp i [1, 3]) samt en förtroendeskapad relation mellan 

parterna. Rent legalt kan arbetsuppgifter med åtföljande ansvar för att säkerhet och bevarande upprätthålls 

till viss del delegeras ut till leverantörer genom ett avtalsförfarande (kontraktering). För till exempel ett 

aktiebolag så är dess styrelse och VD (operativa ledning) alltid slutligt ansvariga inför sina aktieägare. Generellt 

kan sägas att det föreligger en laglig skyldighet att kontinuerligt undersöka risker och se till att det finns en 

tillräcklig säkerhetsnivå och tillräckliga rutiner för bevarande. 

Faktorer som påverkar säkerhetskraven för en molntjänst är bland annat hur viktig informationen som 

hanteras är samt hur den behöver skyddas (konfidentialitet, integritet, säker backup med mera) och hur hög 

tillgänglighet som krävs. För att underlätta bedömningen av tillgänglighetsaspekten, så bör en organisation 

kartlägga sina verksamhetsprocesser på en hög nivå och samtidigt se över vilka IT-resurser och 

informationssystem et cetera som används i processerna. Därefter bör en bedömning göras av vilka 

verksamhetsprocesser som är kritiska, det vill säga alltid måste fungera eller fungera med väldigt hög 

tillgänglighet. Det är lättare att lägga ut stöd för hela eller delar av verksamhetsprocesser som inte är kritiska i 

en molntjänst. En säkerhetsgenomlysning av en molntjänst kostar mycket pengar och tar tid och resurser i 
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anspråk. Därför bör en organisation inrikta sig på att mer noggrant gå igenom molntjänster för kritiska 

verksamhetsprocesser än för de som inte är så kritiska. Viktigt att betänka är att säkerhetsgenomlysningen inte 

bara skall göras initialt när en molntjänst kanske skall börja användas, utan är något som bör ske kontinuerligt 

så länge den används och utgå från de egna policys som finns relaterade till området, skiftande affärskrav samt 

förändringar i omvärlden. Alltså kan det vara bra att börja med en process som varken är kritisk eller behandlar 

konfidentiell information, för att lära sig och skaffa erfarenhet innan organisationen ger sig på de processer 

som ställer högre krav. 

Det som påverkar bevarandet för en molntjänst är bland annat hur länge informationen som lagras kommer 

att användas, hur den kan komma att behöva användas i framtiden samt hur snabbt lagrad information kan 

behöva göras tillgänglig för användning. Här behövs en kartläggning och plan.  

Dokumentet är tänkt att vara positionerat mellan de allra enklaste och mest detaljerade allmänt tillgängliga 

dokumenten som berör säkerhet för molntjänster. Vi tar även i detta dokument upp bevarandefrågor. I 

tabellen som finns i sektion 2 är de olika områdena och problemen kopplade mot den affärs/verksamhetsnytta 

de kan bidra till. I tabellen är det tänkt att se på innehållet i kolumnen ”Nytta” som resultatet från vad ett 

genomtänkt planerande och agerande i frågan eller området kan ge. Vad gäller nytta så kan den givetvis tolkas 

väldigt olika beroende på typ av organisation samt vilket uppdrag och uppdragsgivare den har. Helst skulle 

affärs/verksamhetsnytta mätas i tydliga tal som total kostnad för användande (Total Cost of Ownership) där 

man jämför skillnad mellan att äga en lösning själv jämfört med att använda en molntjänst, avkastning på 

investering (Return-On-Investment) eller liknande. Dock så kräver dessa båda nämnda mått att man kan få 

fram en hel rad siffror för kostnader eller härleda vilka kassaflöden som hör till vad. Detta är oftast svårt och 

då många nyttor är av kvalitativ och inte av kvantitativ natur, så kommer i detta dokument fokus att ligga mer 

på kvalitativa än kvantitativa nyttor. De olika nyttorna har hämtats från arbetet inom Cloud Sweden, 

affärslitteratur och forskning. I ett försök att förenkla kopplingen av säkerhet och bevarande mot 

affärs/verksamhetsnytta så har olika ”nyttor” grupperats i fyra olika huvudkategorier: förbättrad organisatorisk 

prestanda/lönsamhet (PRESTANDA), ökad konkurrenskraft (KONKURRENSKRAFT), synergiskapande (SYNERGI) 

respektive förbättrad ledningsförmåga (LEDNING). Denna version av dokumentet har i nuläget en tyngdpunkt 

på förbättrad ledningsförmåga. Nedan listas ett eller flera olika exempel på nyttor inom varje huvudkategori: 

 PRESTANDA – produktivitetsökning, effektivare processer, lägre kostnader, ökad lönsamhet, högre 

avkastning på kapital eller investering, ökad försäljning, mobilare arbetsstyrka. 

 KONKURRENSKRAFT – möjliggörare för nya produkter eller tjänster, bättre 

anpassnings/omställningsförmåga och skalbarhet (betalning utifrån användning), ökad förmåga 

attrahera eller få tag på resurser som är svåra att efterlikna/ sällsynta/värdefulla och ej utbytbara 

samt göra dessa produktiva och skapa effektivitet, nöjdare kunder och anställda, snabbare tid att nå 

marknaden med produkt/tjänst, lägre kostnadsbarriär, kunna nå nya marknader, minskar risk. 

 SYNERGI – förbättra relationen mellan informationssystem/IT mellan organisation/strategi/ 

strukturer/ledningsprocesser för att skapa synergier mellan strategier/organisation/processer/ 

teknologi/människor samt även öka effekten från teknologin för att nå högre lönsamhet. 

 LEDNING – ledning får bättre förståelse för tillgängliga resurser/kunder med mera vilket kan leda till 

bättre anskaffning av resurser och produkt/tjänstedesign et cetera ledning och organisation är bättre 

förberedd att hantera en krissituation, ökad trovärdighet/pålitlighet från kunder och egen 

organisation, organisationen klarar affärs/legala krav. 

Vi rekommenderar att förutom att använda detta dokument, även läsa och använda de andra dokumenten 

som finns angivna i referenslistan för mer ingående detaljer.  
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2 OMRÅDEN OCH PROBLEM INOM SÄKERHET OCH BEVARANDE SOM BÖR BEAKTAS  

Detta dokument utger sig inte för att vara en komplett samling av problem och områden som behöver ses 

över, utan tanken är att det skall utgöra en stomme (och därmed spara både tid, resurser och pengar) för 

arbetet inom säkerhet och bevarande att utöka och bygga vidare på. De källor som används är tydligt 

markerade. Vår egen erfarenhet eller forskning inom området är införlivat i texten utan explicita referenser. 

De nivåer som används är strategisk (s), taktisk (t) och operativ (o). Med strategisk menas ledningsnivå och 

beslut som påverkar hela organisationen med en längre tidshorisont (år), och med taktisk så menas ansvariga 

för funktioner eller processer och beslut som påverkar de som använder eller berörs av dessa där 

tidshorisonten är medellång (månader). Slutligen, med operativ så menas avdelnings/gruppnivå där besluten 

ingår i den dagliga verksamheten och tidshorisonten är normalt kort (dagar/vecka). Ett tips är att börja med de 

strategiska frågorna och arbeta sig nedåt mot de operativa och inte göra tvärt om. 

 

Svenska myndigheter måste göra vissa rättsliga överväganden innan de implementerar molntjänstlösningar. 

Det är fråga om att proaktivt ”beakta de rättsfrågor” som då särskilt aktualiseras. I praktiken är det svårt att 

lägga hela ansvaret på en enda befattningshavare hos en myndighet, eftersom uppkommande rättsfrågor är 

av betydande omfattning och, särskilt i den mån regler skall tillämpas, kräver kompetens för hanteringen. Det 

kan till exempel vara fråga om tillämpning av offentlighetsprincipen, arkivlagen och olika förvaltningsrättsliga 

bestämmelser jämte regelverken i anslutning till behandling av personuppgifter och offentlig upphandling. 

Därför är det att rekommendera att implementering av molntjänster inom den offentliga sektorn styrs enligt 

vad som kan kallas en strategi eller policy för tillgodoseendet av uppkommande rättsliga krav vid 

implementeringen (”legal system management”). 

I syfte att ytterligare kort illustrera de rättsregler som aktualiseras vad gäller molntjänster kan nämnas det 

faktum att svenska myndigheter har en skyldighet till öppenhet och att organisera sin verksamhet på ett sätt 

som bland annat tillgodoser:  

1. var och ens rätt att få ta del av allmänna handlingar  

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen  

3. forskningens behov 

Således skall varje myndighet ombesörja till exempel att arkivlagen efterlevs och att den grundlagsfästa 

rätten för var och en att få tillgång till allmänna handlingar tillgodoses enligt tryckfrihetsförordningens andra 

kapitel.  

Vidare skall myndigheter och även privata organisationer säkerställa att personuppgifter behandlas på ett 

korrekt sätt inom organisationen enligt personuppgiftslagen och andra förordningar et cetera i anslutning till 

denna (tillexempel Datainspektionens föreskrifter och allmänna råd, internationella riktlinjer och 

överenskommelser). Det övergripande syftet med nämnda regelverk är att skydda människor mot att deras 

personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.  

Andra lagar som kan påverka krav på säkerhet och bevarande är till exempel bokförings, miljö och 

produktansvarslagar. Normalt skall bokföring, inklusive vem som ändrade vad och när, kunna tillgås under tio 

års tid medan kraven på dokumentation om produkter i vissa fall kan sträcka sig upp mot trettio år. 
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Nivå Område/problem       Vem är mest intresserad  Nytta  Källa 

S  Uppfyllande av legala krav och bestämmelser (compliance)
1
. Vilka uppfylls Ledning    LEDNING Delvis [1], [4]  

 och vilka behöver uppfyllas? 

S  Uppfyllande av den egna säkerhetspolicyn (compliance). Några  Ledning    LEDNING [1, 3, 4, 6]  

 delar som ger problem? Behöver egna säkerhetspolicyn ändras? 

S  Uppfyllande av krav från standards, certifieringar, ”best practice”    Ledning    LEDNING Delvis [1], [3, 4]  

 et cetera (compliance). Vilka bör/måste vi uppfylla och vilka uppfyller       KONKURRENS-   

 leverantören? Hur kan vi visa detta vid en (om)certifiering?       KRAFT 

S Revision och bevisinsamling. Hur kan revision göras och hur kan   Ledning    LEDNING [3]  

 eventuella bevis som behövs samlas in? Görs det en gemensam           

     revision för alla kunder? 

S Riskhantering – transparens hos leverantören. Är det möjligt    Ledning, beställarfunktion  LEDNING Delvis [1], [3, 4]

 upprätthålla en löpande bra riskbedömning/hantering? Görs det           

 granskningar av oberoende part efter en standardiserad modell           

 med allmänt kända kriterier eller mätetal? Är granskningsprotokollen            

 (flera år i följd) tillgängliga? 

S Försäkring. Har leverantören en ansvarsförsäkring som täcker skador eller  Ledning, beställarfunktion  LEDNING   

 kostnader som kan uppstå hos kunden på grund av försumlighet (med andra          

 ord tjänsten har ej utförts fackmannamässigt), dataintrång eller andra orsaker?           

 Täcker i så fall försäkringen och ersättningsnivåerna de risker som identifierats? 

 

                                                                 

1 Det kan noteras att det beträffande molntjänster inte bara rör sig om inhemsk svensk rätt och EU rätt. Bland annat kan planerad och existerande amerikansk lagstiftning påverka. 
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S Informationsfrågor. Har organisationen säkerställt tillgången till   Ledning    LEDNING Delvis [1, 3, 4]  

 sin egen information under en viss tid från en meddelad tidpunkt, även           

 om tjänsten upphör av något skäl, eller stoppas vid en kontraktuell dispyt?           

 Äganderätt till informationen – tillhör alltid organisationen under alla          

 omständigheter? Hålls informationen partitionerad (uppdelad) vid lagring och           

 bearbetning (möjlig att återskapa om partition/er faller bort),            

 och är det svårare då få ut fullt användbara data vid intrång? Hanteras          

 informationen globalt eller sker det i utpekade datacenters – särskilt viktigt          

 om det finns det känsliga personuppgifter som berörs av till exempel EUs          

 dataskyddsdirektiv, och Safe Harbour/Patriot Act i USA et cetera? 

S Långsiktigt digitalt bevarande och lagring över längre tid. Hur vill vi  Ledning, CIO   LEDNING    

 att detta skall göras? Vem har ansvar för migrering och emulering      KONKURRENS-   

 med mera av formaten som lagras? Klarar leverantören av molntjänster      KRAFT    

 detta eller behövs mer kunskap och kompetens införskaffas?       PRESTANDA 

S Vid eventuellt byte av tjänst. Går informationen och dess metadata   Ledning, CIO, arkitekt  PRESTANDA [3, 4]   

 att portera (eller använda rakt av) så att den passar i nya miljöer och           

 andra leverantörers tjänster? 

S Kontinuitetsplanering – att utöka den egna och synkronisera med   Ledning, ansv. kontinuitetsplan. LEDNING Delvis [1, 3, 4] 

 leverantörens. Går det enkelt, eller innebär det stor ansträngning?           

 Övas hur ofta? 

S/T Hur långt sträcker sig leverantörens åtagande och var börjar det egna   Ledning, beställarfunktion  LEDNING [3, 4]                 

ansvaret (slutar leverantörens vid hypervisorn, det vill säga till                          

virtualiseringen/fysisk- och miljösäkerhet, eller sträcker den sig                         

längre/kortare)? Vad gäller för säkerhetskontroller för infrastruktur,                                          

operativsystem, data/information, applikation med mera? Delas ovan                      

(virtualiseringen) med andra kunder eller är allt separerat helt per                                   

kund? Hur vill vi ha det? 
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S/T Återställningsplanering på tjänste/systemnivå - hur ser den ut?  Ledning, IT och   LEDNING Delvis [1]  

 Är egna tjänster/system integrerade med leverantörens?   Informationsystem avdelningar 

S/O Återställning (disaster recovery) – hur ser leverantörens process  Ledning, IT och informations- LEDNING Delvis [3], [4]  

 ut? Behöver den integreras med den egna processen, eller räcker det att system avdelningar, drift/support  

 den ser ut att fungera bra? Testas hur ofta? 

S/O Incidenthantering – hur ser leverantörens process ut och hur   Ledning, IT och informations- LEDNING Delvis [1, 4] 

 kan den egna processen integreras med denna. Testas hur ofta?  system avdelningar, drift/support 

T Identitets- och accesshantering (IAM). Hur många sådana kommer  Arkitekt, beställarfunktion  PRESTANDA [1], delvis [2, 3]        

organisationen ”vara del i”? Finns det egna och olika varianter hos       SYNERGI                    

aktuella molntjänstleverantörer? Många olika kräver mer kunskap,                             

resurser och separata kontrollprocesser. Går det att hitta en interoperabel                    

lösning som flera leverantörer kan ha gemensamt? Hur många säkerhetsnivåer                  

behövs? Vilka användare/roller kommer vi behöva? Process för att                      

addera/ta bort användare och roller – finns det? 

T Tjänsteintegritet. Utvecklingsprocessen hos leverantören beaktar   Beställarfunktion   KONKURRENS-  [1, 3, 4]  

 säkerhet och personlig integritet under hela tjänstens livscykel,       KRAFT     

 och leveransen av tjänsten uppfyller kontraktuella krav på säkerhet            

 (tillgänglighet, övervakning/revision/loggning, svarstider och support)? 

T Säkerhet hos användare (end point security). Behövs utbildning/  CISO    PRESTANDA Delvis [1, 3, 4] 

 medvetandeprogram för att få ett säkert beteende (mot social engineering,      KONKURRENS-   

 identitetsstöld, nätfiske, virus, farliga länkar et cetera)? Hur skall en       KRAFT    

 användare (och administratör) säkert ansluta sig till tjänsten – krav? Är det           

 möjligt att ha ”single sign-on” tillsammans med andra system/tjänster beroende          

 på hur till exempel katalogtjänster, nycklar, nyckelhanteringen och brandväggs-         

 öppningar ser ut? Hur ser den egna säkerhetspolicyns krav ut på IT-miljön          

 hos användare i övrigt?  
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T Säkerhet i molntjänstens gränssnitt. Hur ser tjänstens   CISO    PRESTANDA [2], delvis [3, 4] 

 säkerhetsnivå i gränssnittet ut (är det säkert utvecklat, se till exempel [5])     KONKURRENS-    

 och är de eventuella APIer (Application Programming Interfaces) eller andra      KRAFT   

 anslutningsmöjligheter som finns i, runt eller till molntjänsten säkra       SYNERGI    

 och utvecklade med säkerhet i åtanke? Krypteringsnivåer och          

 nyckelgenerering/hantering? Hur och hur ofta testas allt detta? 

T Skydd av information. Skyddas informationen under hela tiden   CIO/CISO   LEDNING Delvis [1], [2, 3, 4]

 den befinner sig inom tjänsten enligt kraven/klassificeringen som       KONKURRENS-   

 finns i säkerhetspolicyn (kryptering, integritet, backup och återställning (recovery)    KRAFT     

 med mera)? Hur hålls den separerad från andra organisationers information?          

 Krypteringsnivåer och nyckelhantering – hur ser dessa ut?            

 Backup - metod och säker lagring? Hur ofta testas allt detta? 

T Dynamik i molntjänsten. Hur snabbt och hur mycket ytterligare   CIO    PRESTANDA [3] 

 resurser/prestanda kan alltid tilldelas och hur lång uthållighet finns       KONKURRENS-    

 för detta? Vad är vårt behov?          KRAFT 

O Fysisk säkerhet, bakgrundskontroll och loggning av personal     Beställare   LEDNING Delvis [1], [3]  

 hos leverantören med mera. Kraven på leverantören skall spegla egna          

 verksamhetens säkerhetskrav. Backuper säkert skyddade? 

O Är molntjänsten uppbyggd på ett sätt som skall försvåra för intrång?   Beställare, CISO   PRESTANDA Delvis [2], [4] 

 Om ett intrång sker i ett datacenter får då den som gör intrånget  

 tillgång till information i annat datacenter? Vad övervakas och loggas?  

 Hur sker övervakning av tjänsten och finns den bemannad dygnet runt? 

O Har molntjänsten ett standardiserat öppet gränssnitt till MSS (managed  Beställare, CISO    PRESTANDA [3]  

 security services) leverantörer för sina kunder? Behöver eller vill vi ha detta?     SYNERGI 
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O Patch management. Hur sker detta av molntjänstens programvaror,   Beställare, CISO   PRESTANDA Delvis [2], [3]

 säkerhetslösningar och dess underliggande programvaror som till           

 exempel operativsystem, drivrutiner, virtualisering? Sker detta kontrollerat?          

 Återställs alltid de inställningar som patchar ändrar, till de önskade          

 inställningarna? 

O Vilka har och skall ha tillgång till och kunna logga in till molntjänsten,   Beställare, CISO   LEDNING Delvis [2] 

 underliggande programvaror och informationen som finns lagrad där?       PRESTANDA    

 Behöver dessa verkligen kunna göra allt som de kan, eller har de för           

 mycket rättigheter (gäller både personal hos molnleverantören och           

 hos den egna organisationen)?         

O Hur ofta testas tjänsten mot olika former av attacker och intrång?  Beställare, CISO   PRESTANDA Delvis [2, 3] 

 Attacker mot lösenordskällor och autenticeringsmekanismer,            

 lösenords- och nyckelknäckning, tillgänglighet (DDOS/EDOS) med mera. 

O Är det möjligt för vilken användare som helst att lägga upp länkar,   Beställare, CISO   PRESTANDA Delvis [2] 

 applikationer eller annan kod i molntjänsten? Om detta behövs, kan           

 rättighetsstyras? Loggning? 

O Borttagning av data. Om data skall tas bort på begäran, hur görs detta   Beställare, CISO   PRESTANDA [3]  

 och hur säkerställs det att data verkligen tagits bort? Hur lång tid tar det?          

 Vad gäller backuper?
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2.2 Frågor, synpunkter eller förslag till förbättring  

Om det finns frågor eller sätt du tycker att detta dokument kan förbättras, är du välkommen att kontakta 

någon av nedan: 

 Informationssäkerhet: John Lindström - john.lindstrom@ltu.se 

 Informationssäkerhet: Ulf Berglund – ulf.berglund@uisec.se 

 Informationssäkerhet: Karl Mårten Karlsson – karlmarten.karlsson@gmail.com 

 Informationssäkerhet: Magnus Lindkvist – magnus.lindkvist@microsoft.com 

 Informationssäkerhet: Lars G Magnusson – lars.mson@gmail.com  

 Digitalt bevarande: Erik Borglund – erik.borglund@miun.se 

 Legala frågor: Lars Perhard - lars.perhard@weplaw.se  
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