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Executive summary  

The purpose of this thesis is to analyse how management should act if cloud computing is 

used to store and handle data. Furthermore the challenges connected to obeying current 

cloud-legislation are discussed. Throughout the thesis, special attention is given to the Danish 

Data Protection Act, and how this legislation affects the above mentioned analysis and 

discussion.  

 

To analyse how management should act in relation to the use of cloud computing, firstly an 

account of management’s main tasks and responsibilities is given. This includes the 

requirements set forth by the Danish Companies Act to the board and general management, 

emphasizing two main areas of interest for management: risk assessment and it-governance. 

Secondly, to identify the areas in which the Data Protection Act influences management’s use 

of cloud computing, an elaborate account of the legislation is given.  

 

The analysis focuses mainly on two issues: advantages and risks of cloud computing. The first 

part of the analysis therefore looks at why, how and when cloud computing should be used. It 

is argued that management should consider using cloud computing: to gain access to the 

advantages; by composing an elaborate and well-researched contract; and when it is 

worthwhile for the company. The second part is concerned with the risks associated with 

using cloud computing. The chapter therefore analyses the information security attributes 

and threats against security connected with cloud computing. It is argued that management 

must ensure that multiple precautionary security measures are implemented by the cloud-

provider and are functioning effectively, to secure the aforementioned attributes and to 

mitigate the security threats.  

 

In the discussion of the thesis, emphasis is on the challenges that management faces with 

upholding the law when using cloud computing. It is, among other things, argued that the Data 

Protection Act sets up unnecessary barriers for businesses wishing to use cloud computing by 

focusing too much on the means by which management must gain the necessary assurance 

about the level of data protection. Furthermore it is discussed whether the legislation is in 

keeping with the times, where information technology undergo vast developments, and it is 

argued that perhaps an update is appropriate.   
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1. Indledning 

Skal man tro it-forfatter og -kommentator Nicholas Carr, bibringer cloud computing et 

radikalt skifte i den måde vi driver virksomhed på, samt måden hvorpå it leveres og 

forbruges. Med cloud computing er det ikke længere nødvendigt at foretage store og dyre 

investeringer i it-infrastruktur, men i stedet tillader det virksomheden at arbejde hurtigt, 

fleksibelt og omkostningseffektivt, hvilket må siges at være en fordel, i en tid hvor mange 

virksomheden føler presset forbundet med den stadigt herskende finansielle krise. Med dette 

skifte følger, at it ikke længere tilføres virksomheden lokalt og in-house, men i stedet leveres 

over internettet ved hjælp af cloud computing. I sin bog “The Big Switch: Rewiring the World, 

from Edison to Google” (2009) sammenligner Carr dette radikale skifte i leveringsmetode, 

med skiftet i leveringen af elektricitet fra dampmaskiner til store elværker, som fandt sted for 

over 100 år siden. Med denne sammenligning forsøger Carr at illustrere, hvilken omvæltning 

virksomheder skal gennemgå i forbindelse med anvendelsen af cloud computing. Som for 100 

år siden går virksomheden fra at afhænge af egne ressourcer, til at stole på eksterne 

leverandører til at levere en nødvendig og essentiel ydelse for virksomhedens drift.  

 

På trods af disse mange fordele ved cloud computing, er det dog ikke ledelsens første valg når 

ny teknologi skal vælges og implementeres i virksomheden. Dette kan skyldes, at der på trods 

af fordelene ved cloud computing også findes en række udfordringer ved anvendelse af denne 

nye it-leveringsmetode. Den nuværende lovgivning omfatter en række strenge data-

beskyttelsesregler, som kan vanskeliggøre brugen af en cloud-tjeneste. Ydermere medfører 

cloud-anvendelsen, at ledelsen udsætter virksomheden for en række risici, som i det værst 

tænkelige tilfælde kan medføre, at virksomheden ikke kan fortsætte sin drift.  

 

Ansvar kan ikke udliciteres, og det er således stadig den enkelte virksomhed som har ansvaret 

for data som befinder sig i clouden. De omtalte risici indebærer ligeledes, at virksomheden 

står overfor en række sikkerhedstrusler, der skal tages hånd om, såfremt cloud computing 

anvendes. Overleveres data til en cloud-leverandør, medfører dette blandt andet, at man må 

opgive en vis kontrol med ens data. Ledelsen kan derfor ikke være 100 procent sikker, på 

hvordan virksomhedens data behandles og opbevares, hvilket kan medføre en række 

problemer og udfordringer. Nedbrud af cloud-leverandørenes store datacentre kan have 
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enorme konsekvenser for virksomheden og sætte en øjeblikkelig stopper for driften. Disse 

faktorer kan alle være medvirkende årsager til ledelsens tilbageholdenhed.  

 

Virksomhedens data som opbevares i clouden er ofte af person- eller anden virksomheds-

følsom karakter. Der eksisterer ikke en samlet lovgivning på cloud-området, men adskillige 

lovtekster sætter krav til behandling, opbevaring mv. af data. Denne manglende 

harmonisering af lovgivningen kan til tider vanskeliggøre brugen af cloud computing, hvilket 

også kan bevirke, at virksomheder ikke i større grad anvender cloud computing.  

 

Skal man tro it-kommentatorer som Nicholas Carr, er cloud computing, på trods af disse risici 

og udfordringer, kommet for at blive. Det er derfor essentielt, at ledelsen i virksomheden 

tænker dette ind i deres strategiske overvejelser i forbindelse med udviklingen af deres 

forretning. Det kan være farligt at vente for længe, således at konkurrenterne har gjort sig 

værdifulde erfaringer vedrørende cloud computing og dermed skabt sig et forspring, som i en 

krisetid kan have store konsekvenser for de virksomheder, som bliver ladt tilbage.  

 

Som følge af ovenstående vil denne afhandling beskæftige sig med ledelsen, og hvordan denne 

bør forholde sig til anvendelsen af cloud computing. Med udgangspunkt i selskabsloven og de 

overordnede krav som denne stiller til ledelsens forvaltning af virksomheden, vil der blive set 

nærmere på, hvordan ledelsen bør agere i denne nye it-verden. Som nævnt møder 

virksomheder, som ønsker at benytte sig af fordelene ved cloud computing, ligeledes en 

række risici forbundet med anvendelsen. Afhandlingen sætter derfor fokus på de sikkerheds-

mæssige og persondataretlige risici og udfordringer, som ledelsen bør forholde sig til når 

cloud computing anvendes. 

 

Overholdelse af persondatalovens bestemmelser kan i høj grad vanskeliggøre virksomheders 

anvendelse af cloud computing, hvorfor denne lovgivning er valgt som omdrejningspunkt for 

afhandlingen.  

 

Som nævnt findes der ikke en samlet lovgivning eller formelle standarder på cloud-området. I 

stedet er der forskellige lovgivninger som ledelsen skal være opmærksom på ved cloud-

anvendelsen. Hvis cloud computing, som Nisholas Carr postulerer, er kommet for at blive, er 



   6 

spørgsmålet om disse forskellige, spredte lovgivninger er hensigtsmæssige. Der kan ligeledes 

stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt den nuværende lovgivning har fulgt med den rivende 

teknologiske udvikling, eller om det er på tide med en opdatering. Det vil derfor blive 

diskuteret, hvorvidt lovgivningen vedrørende cloud computing er hensigtsmæssig eller om 

den bør ændres, og i så fald hvorledes dette bør gøres.  

 

Problemformulering 

Med udspring i ovenstående, har afhandlingen til formål at konkretisere og vurdere følgende 

problemstilling: 

Hvordan bør ledelsen forholde sig, hvis cloud computing anvendes i forbindelse med 

opbevaring og behandling af data? Hvilke udfordringer står ledelsen overfor i forbindelse 

med overholdelse af lovgivningen vedrørende cloud computing? 

Med særligt fokus på persondataloven. 

 

Til at assistere i besvarelsen af ovenstående problemstilling, vil følgende underspørgsmål 

blive vurderet og analyseret:  

 Hvad er cloud computing? 

 Hvilke krav stiller lovgivningen, især persondatalove, til ledelsen i forbindelse med 

virksomhedens anvendelse af cloud computing? 

 Hvem kan have gavn af at anvende cloud computing, og hvorfor og hvornår bør det 

anvendes?  

 Hvilke sikkerhedsforanstaltninger bør ledelsen sikre tilstedeværelsen af, når cloud 

computing påtænkes anvendt? 

 Hvilke udfordringer præsentere lovgivningen, især persondataloven, for ledelsen, og hvordan 

bør disse håndteres?  

 

Afhandlingens opbygning 

Nedenstående figur har til formål at overskueliggøre afhandlingens struktur. Ligeledes vil det 

efterfølgende blive gennemgået hvordan afhandlingen er opbygget, og i den forbindelse 

hvilken sammenhæng der er mellem de forskellige kapitler.   
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Figur 1.1: Afhandlingens opbygning  

Denne afhandling omfatter 6 hovedelementer. Kapitel 1 til 3 opsætter den overordnede 

ramme. Det er således i disse kapitler at problemformuleringen blandt andet præsenteres, og 

afhandlingens vigtigste afgrænsninger og begreber udvikles. I kapitel 4 til 6 redegøres der for 

de vigtigste elementer og forhold, som er forbundet med den præsenterede problem-

formulering. Kapitel 4 om ledelsens opgaver og ansvar redegør for de overordnede krav, 

ledelsen står overfor i forbindelse med cloud computing. Kapitel 5 og 6 fokuserer på de 

specifikke juridiske, og særligt persondataretlige aspekter forbundet med cloud computing. 

På baggrund af denne redegørelse analyseres det i kapitel 7 og 8, hvordan ledelsen bør 

forholde sig, hvis cloud computing anvendes. Denne analyse omfatter både hvilke fordele, som 

er forbundet med cloud-anvendelse og ser ligeledes nærmere på hvilke risici virksomheden 

står overfor. Baseret på redegørelsen samt fundene fra analysen, indeholder kapitel 9 en 

diskussion af hvilke juridiske udfordringer ledelsen står overfor i forbindelse med 

overholdelse af lovgivning relateret til cloud computing. I kapitel 10 konkluderes der samlet 

på analysen og diskussionen foretaget i forgående kapitler. Afhandlingen afsluttes med et 

perspektiverende element, hvor to alternative perspektiver i forhold til afhandlingens 

problemformulering inddrages.  

• Kapitel 1: Indledning 
• Kapitel 2: Metode 
• Kapitel 3: Begrebsafklaring 

Introduktion 

• Kapitel 4: Ledelsens opgaver og ansvar 
• Kapitel 5: Persondataloven 
• Kapitel 6: Øvrig relevant lovgivning 

Redegørelse 

• Kapitel 7: Cloud computing - hvorfor, hvordan og 
hvornår? 

• Kapitel 8: Sikkerhed og håndtering af trusler  

Analyse 

• Kapitel 9: Udfordringer forbundet med den 
juridiske ramme for cloud computing 

Diskusion 

• Kapitel 10: Konklusion 
Konklusion 

• Kapitel 11: Tilgængeligheden af data og going 
concern 

• Kapitel 12: Cloud computing og fremtiden 

Perspektivering 
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2. Metode  

Dette kapitel opstiller rammen af afhandlingen. Der er således her taget stilling til hvilke 

områder afhandlingen afgrænser sig fra, hvilke overvejelser der er gjort i forbindelse med 

undersøgelses- og arbejdsprocessen, samt hvilke kilder der ligger til grund for afhandlingen.  

 

Afgrænsning  

I kraft af den ovenfor præsenterede problemstilling, afgrænser denne afhandling sig fra visse 

aspekter forbundet med anvendelsen af cloud computing. Disse valg er truffet ud fra en 

vurdering af, hvilke områder og aspekter der er fundet mest relevante i forbindelse med 

besvarelsen af problemformuleringen.  

 

Afhandlingen har således fokus på hvordan ledelsen bør forholde sig, når cloud computing 

anvendes. Dette fokus medfører, at det revisionsmæssige aspekt forbundet med cloud 

computing som sådan ikke er behandlet i afhandlingen. Dette fokus på ledelsen er valgt ud fra 

en vurdering af, at de overvejelser ledelsen bør gøre sig i forbindelse med anvendelsen af 

cloud computing, i høj grad falder i tråd med de overvejelser samt risikoområder, som revisor 

vil være nødt til at undersøge og evaluere i forbindelse med revisionen af en cloud-afhængig 

virksomhed. Revisor vil som udgangspunkt tage afsæt i ledelsens overvejelser i forbindelse 

med planlægningen af revisionen, samt relevante standarder for it-revision. Når det dermed i 

afhandlingen behandles hvordan ledelsen skal forholde sig, vil der være en overvejende 

sammenhæng til revisionen, og konklusionerne i denne afhandling om hvordan ledelsen bør 

forholde sig, vil kunne danne grundlag for hvilke forhold revisor bør vurdere og overveje, om 

er overholdt.  

 

Afhandlingen har ligeledes valgt hovedsageligt at fokusere på de persondataretlige aspekter, 

som er forbundet med anvendelsen af cloud computing. Afhandlingen vil også kort beskæftige 

sig med anden relevant lovgivning for cloud-anvendelsen, men fokus vil være på persondata-

loven (PDL). Valget er faldet på denne lovgivning, da det betragtes som en meget vigtig lov for 

ledelsen at holde sig for øje når cloud computing anvendes. For nogle virksomheder vil det 

måske ikke være den mest åbenlyse lovgivning at tage i betragtning, hvilket kan medføre at 

virksomheden i sin cloud-anvendelse uvidende overtræder loven. Behandles virksomhedens 
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kunders oplysninger ikke med omtanke, kan det i værste fald betyde at virksomheden mister 

kunder og dermed bringer sin forretning i fare, og det er med tanke på dette, at PDL er valgt.  

 

Der er i afhandlingen ligeledes valgt at fokusere på offentlige cloud-løsninger og dermed 

afgrænser afhandlingen sig fra private, hybrid og partner clouds. Dette skyldes, at disse clouds 

i langt højere grad er under virksomhedens kontrol og dermed ikke er forbundet med de 

samme risici som den offentlig cloud.  

 

Der findes adskillige definitioner af cloud computing. I afhandlingens kapitel 3: Begrebs-

afklaring præsenterer afhandlingen sin definition af cloud computing og det er således denne, 

som anvendes igennem afhandlingen, når cloud computing omtales. Der tages således ikke 

højde for andre definitioner, som muligvis omfatter andre aspekter af cloud computing. 

 

Undersøgelses- og arbejdsproces  

Undersøgelsesproces 

Figur 2.1 illustrerer den anvendte undersøgelsesproces i afhandlingen. Den er opbygget af fire 

grundlæggende elementer: problemformulering, teori, data og konklusion. Disse elementer 

forbindes ved hjælp af analyse og fortolkning og sammensat skaber de rammen for den 

undersøgelsesproces, der ligger til grund for afhandlingen.  

 
Figur 2.1: Undersøgelsesprocessen (Andersen, 2010: 25) 
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Problemformuleringen består af to dele: henholdsvis den opstillede problemstilling som 

ønskes belyst i afhandlingen, og en række underspørgsmål, som skal fungere som støtte i 

analysen og besvarelsen af problemstillingen. Teori i denne afhandling betragtes som al 

væsentlig litteratur og viden på området, som er genstand for denne afhandling, altså cloud 

computing, og relaterede emner. Til afhandlingens teoretiske del er der derfor gjort brug af 

relevant dansk såvel som international litteratur, videnskabelige artikler, modeller, 

begrebsrammer m.m., således at det har været muligt at danne sig et overblik, samt at lave en 

fyldig gennemgang af området. Data er ligeledes nødvendig for at få et fyldestgørende indblik 

i det valgte området. Da denne afhandling fokuserer på de juridiske aspekter forbundet med 

anvendelsen af cloud computing danner lovtekster, andre regler og bekendtgørelser relateret 

til cloud computing, den kvalitative datapulje for afhandlingen. Formulering af konklusioner 

sker med udgangspunkt i den opstillede problemformulering, og giver derved svar på den 

analyse, som er foretaget i afhandlingen. Med andre ord er konklusioner resultatet af den 

samlede undersøgelsesproces og omfatter samtlige aspekter i processen. Som nævnt ovenfor 

kobles de enkelte elementer i undersøgelsesprocessen sammen ved hjælp af analyse og 

fortolkning, for at skabe en overordnet og samlet forståelse og/eller forklaring af 

sammenhængene mellem elementerne. De udførte analyser og fortolkninger i afhandlingen, 

er derfor også foretaget for at være i stand til at afgive en konklusion på problem-

formuleringen (Andersen, 2010: 25-34).  
 

Arbejdsproces 

Arbejdsprocessen i forbindelse med afhandlingen er ikke baseret på et lineært forløb, hvor 

hvert kapitel er udviklet i kronologisk rækkefølge. I stedet er der arbejdet med flere 

elementer samtidigt, parallelt med hinanden, hvilket medfører, at der er blevet arbejdet 

sideløbende med de fire grundelementer. Denne arbejdsproces har gjort det nemmere at 

foretage tilpasninger mellem elementerne løbende og supplere dem, hvis det er fundet 

nødvendigt. Valget af denne arbejdsproces er taget ud fra et ønske om at gøre processen mere 

dynamisk og med henblik på at forsøge at skabe en indre sammenhæng i afhandlingen 

(Andersen, 2010: 35-36).  

 

Anvendte kilder og kildekritik  

De kilder som afhandlingen gør brug af, er valgt ud fra deres vurderede egnethed for problem-

formuleringen, med udgangspunkt i en kildekritisk gennemgang af det indsamlede materiale.  
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Primære og sekundære kilder 

Som nævnt ovenfor gøres der i afhandlingens teoretiske del brug af dansk samt international 

litteratur, videnskabelige artikler, modeller, begrebsrammer mv. Dette betragtes som 

sekundær litteratur, idet det ikke er indhentet og udviklet af forfatteren af denne afhandling, 

men af andre på baggrund af primære kilder. Ligeledes er data indsamlet i form af lovtekster, 

bekendtgørelser m.m. og dette betragtes derfor som primære kilder (SAXO-Instituttet, 2013).  
 

Kildekritik  

En kritisk vurdering af de anvendte kilder er nødvendig for at afdække, hvorvidt disse er 

troværdige og kan skabe basis for afhandlingens konklusioner. Især i forbindelse med 

anvendelse af sekundære kilder er det vigtigt at afgøre, i hvilken kontekst kilden er tilkommet.  

Når en kilde er fundet interessant i forhold til problemformuleringen er det derfor først og 

fremmest blevet vurderet; hvem afsenderen af kilden er; hvem den påtænkte modtager er; 

samt hvorvidt dette har betydning for brug af kilden. Validiteten af kilden er derved også 

vurderet, herunder dens gyldighed og relevans. Ved gyldighed menes kildens 

overensstemmelse mellem det teoretiske og empiriske (data) begrebsplan. Relevansen er 

blevet vurderet ud fra en betragtning af, hvordan kilden har kunnet bidrage til besvarelsen af 

problemformuleringen (Andersen, 2010: 83-84). I forhold til de primære kilder, data såsom 

lovtekster mv., er lex superior-princippet anvendt. Dette henfører til det hierarki der eksisterer 

blandt de forskellige retskilder. Øverst i hierarkiet befinder grundloven sig, dernæst 

almindelige love, herefter bekendtgørelser og andre administrative forskrifter og til sidst 

private aftaler. Lex superior-princippet medfører at retskilder af lavere rang er ugyldige, 

såfremt de strider mod kilder, som befinder sig højere i hierarkiet (Nielsen & Tvarnø, 2011: 

73-74). Ligeledes er der taget højde for legalitetsprincippet, hvilket indebærer at myndigheder 

ikke må træffe afgørelser, der påvirker den enkelte borger eller virksomhed uden lovhjemmel. 

Dette medfører, at myndighedernes beføjelser skal fremgå af en lov eller anden anerkendt 

retskilde (Nielsen & Tvarnø, 2011: 32-33). Disse principper er taget i betragtning når rets-

kilder er anvendt i afhandlingen, således at de højst rangerede kilder anvendes og lovhjemmel 

er sikret.  

 

Den kildekritiske vurdering har overordnet været med til at bestemme kildernes værdi i 

forhold til afhandlingens formål, og kun kilder der er fundet egnede, er blevet udvalgt og 

anvendt (Ankersborg, 2007: 132-134).   
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3. Begrebsafklaring  

Dette kapitel vil definere nogle helt centrale begreber i afhandlingen, således at det gøres klart 

for læseren hvad der i afhandlingen menes, når begreber som cloud computing, person-

oplysninger, behandlingen af data mv. omtales.   

 

Cloud computing 

Der findes ikke nogen entydig anerkendt definition af begrebet cloud computing. Til brug for 

denne afhandling vil indeværende afsnit derfor gennemgå nogle af de mest kendte 

definitioner, for at sammensætte en samlet definition, som vil gøre sig gældende for 

afhandlingen.  

”Med brug af cloud computing kan du – i princippet – nøjes med en PC og en 

internetforbindelse.” 

(Startvækst, 2012) 

 

Figur 3.1: Cloud computing 

Ovenstående citat, samt figur 3.1 angiver grundpræmissen for anvendelse af cloud computing. 

Cloud computing kræver ikke tilstedeværelse af, eller adgang til, de store midler. Derimod er 
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det muligt at anvende cloud computing såfremt du har en computer, eller anden device, såsom 

mobiltelefon, tablet osv., samt en netværksforbindelse til rådighed.  

 

Da cloud computing omfatter mange forskellige teknologier og egenskaber, mudres begrebet 

en smule, og det kan være svært at inkludere alt i en entydig, altomfattende definition. Den 

generelle tendens ved de tilgængelige definitioner af begrebet er da også, at de fokuserer på 

dele af begrebet, og dermed ikke formår at inkludere alle aspekter i definitionen.  

 

Inspirationen til definitionen i denne afhandling kommer hovedsagligt fra tre kilder, som alle 

forsøger at lave en mere omfattende definition. Vaquero, Rodero-Merino, Caceres og Lindner 

(2009) har i ”A Break in the Clouds: Towards a Cloud Definition” samlet og analyseret 20 

forskellige cloud computing-definitioner i forsøget på at lave en samlet definition:  

”Clouds are a large pool of easily usable and accessible virtualized resources (such as hardware, 

development platforms, and/or services). These resources can be dynamically reconfigured to 

adjust to a variable load (scale), allowing also for an optimum resource utilization. This pool of 

resources is typically exploited by a pay-per-use model in which guarantees are offered by the 

Infrastructure Provider by means of customized SLAs.“ 

(Vaquero et al., 2009: 51) 

ENISA1 har ligeledes arbejdet på en definition i forbindelse med deres arbejde med cloud 

computing og informationssikkerhed:  

“Cloud computing is an on-demand service model for IT provision. Often based on virtualization 

and distributed computing technologies” 

(Catteddu & Hogben, 2009: 14) 

NIST’s2 definition forsøger ligeledes at sammenfatte de mest generelle karakteristika ved 

cloud computing i deres definition:  

”Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to 

a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, 

                                                      
1 European Network and Information Security Agency (ENISA) er oprettet i 2004, i henhold til EU's forordning 
nr. 460/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed. Organisationens formål 
er dermed at forbedre og udvikle net- og informationssikkerheden i EU (ENISA, 2013).  
2 National Institute of Science and Technology (NIST) er en amerikansk offentlig institution, oprettet i 1901, som 
er underlagt det amerikanske handelsministerium. Dette inkluderer den faglige afdeling Information Technology 
Laboratory (ITL), som arbejder med at fremme udvikling og produktiv anvendelse af informationsteknologi 
(Mell & Grance, 2009: ii).   
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and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or 

service provider interaction.” 

(Mell & Grance, 2009: 2)  

Det er altså med udgangspunkt i de fremstillede definitioner ovenfor, at afhandlingens 

forståelse af cloud computing udspringer. Definitionen er sammensat ud fra de mest 

gennemgående karakteristika ved cloud computing, og lyder som følger:  

Cloud computing er en model, som muliggør deling af en stor pulje af virtuelle ressourcer, 

via en netværksforbindelse. Disse ressourcer kan nemt og hurtigt re-konfigureres for at 

opnå den optimale udnyttelse. Leveringen af disse ressourcer sker on-demand, og som 

oftest efter en ”betal-efter-forbrug” model.   

Som uddybning til ovenstående definition vil begrebsrammen nedenfor blive anvendt (figur 

3.2), således at det gøres tydeligt hvad der i denne afhandling forstås ved cloud computing. 

NIST har i forbindelse med deres definition opstillet en række grundlæggende karakteristika 

for cloud computing, samt de mest generelle cloud-tjenester og -løsninger (Mell & Grance, 

2009: 2-3). Det er med udgangspunkt i disse, at begrebsrammen er udviklet.  

 
Figur3.2: Begrebsramme for cloud computing (Jamil & Zaki, 2011a: 2673) 
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Essentielle karakteristika for cloud computing  

De fem karakteristika som begrebsrammen omfatter, er alle forsøgt omfattet i den ovenfor 

præsenterede definition. Netværksadgang er essentiel for anvendelse af cloud computing, da 

de tilgængelige ressourcer er i et virtuelt miljø. Ved hjælp af en computer, mobiltelefon, tablet 

eller anden tilgængelig elektronisk device med netværksadgang, er det muligt for brugeren af 

clouden nemt at tilgå sine ressourcer. Cloud computing er ligeledes karakteriseret ved stor 

skalerbarhed. Dette medfører, at brugeren af clouden har mulighed for at tilpasse brugen af 

de tilgængelige ressourcer efter eget behov, således at der ikke er uudnyttede ressourcer 

tilgængelig for brugeren. Denne skalerbarhed er i tråd med ”betal-efter-forbrug” modellen 

som oftest anvendes i forbindelse med cloud computing og som medfører at brugeren kun 

betaler for de ressourcer der forbruges. Da cloud computing foregår i et virtuelt miljø, er det 

muligt for brugeren på egen anmodning hurtigt og nemt at op- eller nedjustere sit behov, 

uden at det kræver hjælp fra cloud-leverandøren (on-demand selvbetjening). Cloud-

leverandørens ressourcer er samlet i en stor pulje, hvilket gør det muligt for leverandøren at 

fordele og omfordele ressourcer (deling af ressourcer) alt efter de forskellige brugeres 

behov. Dette medvirker til, at den optimale udnyttelse af ressourcerne opnås (Mell & Grance, 

2009: 1-2; Jamil & Zaki, 2011a: 2673).  
 

Cloud-tjenester: SaaS, PaaS og IaaS 

Der findes grundlæggende tre forskellige cloud-tjenester: Software as a Service (SaaS); 

Platform as a Service (PaaS) og Infrastructure as a Service (IaaS), som indikeret i 

begrebsrammen. Opdelingen af disse tjenester sker på basis af hvilken serviceydelse cloud-

leverandøren tilbyder.  

 

SaaS er karakteriseret ved at en bruger ved hjælp af clouden får adgang til udvalgte 

applikationer (software). Vælges en PaaS-tjeneste har virksomheden mulighed for at 

installere og administrere egne programmer, applikationer, databaser mv. på cloud-

leverandørens platform (server), som er tilgængelig via clouden. En IaaS-tjeneste giver 

derimod virksomheden adgang til et virtuelt operativt miljø, som medfører at cloud-

leverandøren stiller servere og datalagringsplads til rådighed for virksomheden via clouden 

(Smith, 2011: 16-17).  
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Cloud-løsninger: Offentlig, Privat, Hybrid og Partner 

De forskellige cloud-tjenester kan formidles ved hjælp af forskellige cloud-løsninger. Cloud-

løsningerne er kategoriseret i forhold til to karakteristika; adgang og kontrol.  

 

En offentlig cloud er kendetegnet ved at være offentligt tilgængelig, samt at cloud-

leverandøren har kontrollen over clouden. En privat cloud er derimod, som navnet indikerer, 

privat for virksomheden og det er dermed også virksomheden selv, som har kontrol over 

clouden. En hybrid løsning er en kombination af to eller flere unikke cloud-løsninger, som dog 

har en fælles standardiseret eller speciel teknologi, som gør det muligt for ressourcer at 

svæve mellem cloud-løsningerne. Adgangen til, samt kontrollen over, hybride clouds er 

derved også bestemt af adgangen til de clouds som anvendes i denne løsning. Partner 

løsninger kan vælges af en sammenslutning af virksomheder, som forenes af et fælles mål 

eller en fælles interesse, og derfor har gavn af at have adgang til en samlet cloud, og følgelig er 

det derfor også sammenslutningen, der tilsammen har kontrollen over clouden (Mell & 

Grance, 2009: 3).  

 

Personoplysninger 

Ifølge PDL § 3, nr. 1, defineres personoplysninger som:  

”Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.” 

Dette betyder, at al information som direkte eller indirekte kan henføres til en given fysisk 

person, betragtes som personoplysninger. Dette omfatter også oplysninger, som kun særligt 

indviede personer vil kunne henføre til en given person. Ved en given person forstås, at loven 

kun omfatter personoplysninger vedrørende fysiske personer og altså ikke juridiske 

personer, såsom virksomheder, organisationer mv. (Høilund, 2012: 13-14).  

 

I henhold til loven kan disse personoplysninger inddeles i tre oplysningstyper. Denne 

sondring er vigtig at holde sig for øje, da der efter lovens bestemmelser gør sig forskellige 

betingelser og procedurer for behandling af personoplysninger gældende, afhængig af 

oplysningernes følsomhed. Der sondres mellem følsomme oplysninger, oplysninger om andre 

rent private forhold (fortrolige oplysninger) og almindelige ikke-følsomme oplysninger 

(Datatilsynet, 2010).  
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De strengeste regler gør sig gældende, når der er tale om følsomme oplysninger, så som race, 

etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige 

tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold (PDL § 7). For 

fortrolige oplysninger er der ligeledes skærpede regler, herunder når der er tale om 

økonomiske, tjenstlige eller strafbare forhold, væsentlige sociale problemer samt andre rent 

private forhold (PDL § 8). Når det skal vurderes hvorvidt der er tale om en fortrolig eller en 

almindelig ikke-følsom oplysning, skal det vurderes om man i forhold til den almindelige 

opfattelse i samfundet, kan forvente at oplysningen bliver holdt væk fra offentligheden 

(Datatilsynet, 2013a). Ved almindelige ikke-følsomme oplysninger forstås derfor blandt andet 

navn, adresse, fødselsdato, e-mail adresse mv. (PDL § 6).   

 

Når personoplysninger i afhandlingen omtales, refereres der således til den samlede definition 

af begrebet. Når det er fundet nødvendigt i forhold til sammenhængen og forståelsen i 

afhandlingen, er den specifikke oplysningstype præciseret.  

 

Dataansvarlig, databehandler og behandling af data   

Dataansvarlig  

Selvom data behandles af en cloud-leverandør ved brug af cloud computing, påhviler ansvaret 

for disse data stadig virksomheden, nærmere bestemt den dataansvarlige. PDLs definition af 

den dataansvarlige vil blive anvendt i denne afhandling, og bliver ifølge PDL § 3, nr. 4, 

defineret således:  

”Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, 

der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må 

foretages behandling af oplysninger.” 

Virksomheden som anvender cloud computing, vil altså i denne afhandling blive betragtet 

som den dataansvarlige. Definitionen medfører, at virksomheden skal vurdere og beslutte, 

hvordan data skal behandles. Foruden dette er det ligeledes den dataansvarliges ansvar at 

sørge for, at disse beslutninger efterleves af cloud-leverandøren.  
 

Databehandler 

En cloud-leverandør vil i denne afhandling blive betragtet som en databehandler i henhold til 

PDLs definition af begrebet, som lyder som følger:  
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”Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, 

der behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne.” 

(PDL § 3, nr. 5) 

Som omtalt i det ovenstående, er det således cloud-leverandørens opgave at behandle 

virksomhedens data, men det er stadig virksomheden der har det endelige ansvar, og 

behandlingen af data skal derfor kun ske på foranledning af den dataansvarlige.  

 

I afhandlingen vil databehandler og cloud-leverandør blive brugt indbyrdes udskifteligt, i 

forhold til hvad der findes at give den bedste forståelse i en given kontekst.  
 

Behandling af data  

Til at definere begrebet behandling af data er der taget udgangspunkt i PDLs definition af 

behandling: 

”Enhver operation eller række af operationer med eller uden brug af elektronisk databehandling, 

som oplysninger gøres til genstand for.” 

 (PDL § 3, nr. 2) 

Denne definition omfatter dog både al elektronisk samt manuel behandling af data. Da cloud 

computing er en netværksbaseret ydelse, refereres der, når behandling af data omtales i 

afhandlingen, kun til enhver elektronisk operation eller række af operationer, som data gøres 

til genstand for. Ved operation forstås enhver form for håndtering af oplysninger, herunder 

registrering, opbevaring, overladelse, sletning eller tilintetgørelse af oplysninger (IT- og 

Telestyrelsen, 2012: 8). Dette betyder, at såfremt oplysninger håndteres ved hjælp af én af 

disse operationer, betragtes det ifølge loven som behandling af data.  
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4. Ledelsens opgaver og ansvar  

Dette redegørende kapitel vil se nærmere på hvilke overordnede krav der stilles til ledelsen i 

forbindelse med deres forvaltning af virksomheden. To aspekter vil separat blive fremhævet; 

risikoanalyse og it-governance, da disse er fundet særligt relevante i forhold til hvordan 

ledelsen bør forholde sig i forbindelse med cloud-anvendelsen.  

 

Krav til ledelsen  

I selskabslovens (SEL) kapitel 7 finder man kravene til virksomhedens ledelse, henholdsvis 

bestyrelsen og direktionen. Disse krav kan suppleres og uddybes af Komitéen for god 

Selskabsledelses anbefalinger (2013).  

 

Ifølge SEL § 115, er det bestyrelsens opgave at varetage den overordnede og strategiske 

ledelse af selskabet samt at sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. 

Herunder blandt andet påse at en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller 

eksisterer hos virksomheden (SEL § 115, stk. 1, nr. 1). Dette underbygges af Komitéens 

anbefalinger, som foreskriver, at bestyrelsen bør opstille klare retningslinjer for ansvarlighed, 

planlægning og opfølgning samt risikostyring (Komitéen for god Selskabsledelse, 2013: 11-

13). For at varetage den overordnede strategiske ledelse er det nødvendigt, at bestyrelsen 

fastlægger selskabets strategiske mål, samt sikrer, at de nødvendige ressourcer og 

forudsætninger er til stede til at opfylde disse mål. Slutteligt er det vigtigt, at bestyrelsen tager 

stilling til hvorvidt selskabets regnskab aflægges i overensstemmelse med going concern-

forudsætningen.  

 

Direktionen i selskabet er ansvarlig for at varetage den daglige drift, under anvisning fra 

bestyrelsen (SEL § 118). Det er derfor vigtigt at bestyrelsen, som ovenfor nævnt, udstikker 

klare retningslinjer for direktionens arbejde, samt opstiller specifikke mål, som direktionen 

kan arbejde hen imod. Det er ligeledes Komitéens anbefaling, at direktionen løbende 

identificerer væsentlige risici og beretter til bestyrelsen om udviklingen af de væsentligste 

risikoområder (Komitéen for god Selskabsledelse, 2013: 24-25).  
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Ledelsens rolle i forbindelse med cloud computing  

Af ovenstående krav til ledelsen følger blandt andet, at bestyrelsen som led i at sikre en 

forsvarlig organisering af selskabets virksomhed skal sikre, at anvendelsen af cloud 

computing sker på en forsvarlig måde, under hensyn til going concern-forudsætningen, samt 

påse, at der er taget højde for de væsentligste risici forbundet med cloud computing. Inden en 

eventuel kontrakt med en cloud-leverandør kan underskrives, er det nødvendigt at ledelsen 

har taget stilling til de risici som følger af anvendelsen samt hvordan disse skal håndteres. Det 

følger heraf, at det ved anvendelsen af cloud computing er nødvendigt for ledelsen at have 

særlig fokus på risikostyring. Det er således direktionens opgave at sørge for, at risiko-

styringen i virksomheden har sammenhæng til cloud-strategien og bestyrelsens ansvar at 

påse, at denne sammenhæng er til stede og i overensstemmelse med virksomhedens 

overordnede strategiske mål.  

 

Risikoanalyse og -styring  

Som nævnt ovenfor er en del af god selskabsledelse, at ledelsen sikrer en effektiv risiko-

styring samt tilstedeværelsen af effektive interne kontroller. En effektiv risikostyring kræver, 

at ledelsen analyserer de risici virksomheden står overfor i forbindelse med dens forretnings-

aktiviteter. Før risikostyring kommer derfor også risikoanalyse. Risikoanalyse og -styring er 

en forudsætning for, at ledelsen kan udføre de opgaver den står overfor på en hensigtsmæssig 

måde (Komitéen for god Selskabsledelse, 2013: 24-25). Inden cloud computing anvendes, er 

det derfor også essentielt for virksomheden at denne har foretaget en omfattende risiko-

analyse, og vurderet hvorledes de risici, som anvendelsen af cloud computing medfører, skal 

håndteres. Dette betyder, at ledelsen bør have formuleret en plan, som klart definerer 

organisationens overordnede mål og hvordan anvendelsen af cloud computing passer ind i 

disse målsætninger, så ledelsen herudfra kan agere hensigtsmæssigt (COSO, 2012: 8). Der 

findes mange forskellige analyseværktøjer, som kan hjælpe virksomheder med at identificere 

de risici den står overfor, samt hvorledes disse bør håndteres. På grund af afhandlingens 

emnefelt er COSOs Enterprise Risk Management for Cloud Computing (2012) rammeværktøj 

valgt til assisterer i redegørelsen af de aspekter som bør være inkluderet i en virksomheds 

risikoanalyse og -styring.  
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Risikoanalyse og- styring ved anvendelsen af cloud computing 

COSOs rammeværktøj inkluderer otte elementer, som bør gennemgås kronologisk af 

virksomhedens ledelse for ultimativt at fastslå, hvilken cloud-konfiguration (kombination af 

cloud-tjeneste og cloud-leverandør) som passer bedst til ledelsens risikovillighed.  

 

Figur 4.1: Risikovurderingens elementer 

Det interne miljø i virksomheden omfatter blandt andet ledelsens holdning og tilgang til 

risikohåndtering, kulturen omkring risiko og hermed risikovilligheden i virksomheden, 

ledelsens stil, medarbejdernes kompetencer, etiske værdier mv. og er dermed afgørende for 

virksomhedens risikoanalyse og -styring. Det er vigtigt, at der i ledelsen er en forståelse af 

disse forskellige faktorer, samt hvilken påvirkning dette interne miljø kan og bør have på 

valget af cloud-konfiguration. Når ledelsen skal fastsætte de overordnede og strategiske mål 

for virksomheden, er det vigtig, at det overvejes hvordan anvendelsen af cloud computing vil 

passe ind. Fastlæggelsen af mål er ligeledes en forudsætning for at virksomheden kan 

identificere de begivenheder, der kan påvirke ledelsens fastsatte mål. Det er hermed 

ledelsens ansvar at sikre, at muligheder og risici der kan have indflydelse på målopfyldelsen 

identificeres. Først når ledelsen har fastsat målene for virksomheden, samt identificeret de 

begivenheder der kan have påvirkning på disse mål, kan der foretages en risikovurdering. 

Ledelsen bør foretage en vurdering af de identificerede begivenheder som er forbundet med 

virksomhedens ønske om at anvende cloud computing, således at det er muligt at fastslå de 

potentielle konsekvenser af de risici, som begivenhederne medfører. Når mulige risici er 

identificeret og vurderet i forbindelse med cloud-anvendelse, er det vigtigt, at ledelsen tager 

stilling til, hvorledes der skal reageres på disse risici. I denne forbindelse har ledelsen 

overordnet fire reaktionsmuligheder (risikorespons): ledelsen kan vælge helt at undgå 

risikoen, ved at vælge en anden strategi; den kan forsøge at reducere sandsynligheden for, eller 

påvirkningen af, en indtruffen begivenhed, ved at sikre tilstedeværelsen af kontroller; den kan 
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forsøge at dele risikoen med en tredjemand, ved at overføre eller på anden vis dele denne; 

eller den kan vælge at acceptere den identificerede risiko, uden forbehold. Dette valg 

afhænger i sidste ende af virksomhedens risikovillighed. Som resultat af risikovurderingen og 

de fastsatte ønskede reaktionsmønstre, er det ledelsens opgave at sørge for, at de nødvendige 

kontrolaktiviteter er til stede, således at den valgte risikorespons kan gennemføres 

hensigtsmæssigt.  Risikoanalyse og -styring er en konstant proces, og det er således vigtigt at 

alle niveauer i virksomheden får den nødvendige information om risici og hvordan disse kan 

påvirke virksomhedens mål. Det er ligeledes essentielt, at der kommunikeres indbyrdes i 

ledelsen samt på tværs af organisationen, således at risici rettidigt identificeres og det kan 

vurderes, hvorledes der skal reageres, for at kunne realisere ledelsens mål. Konstantheden af 

denne proces kræver også at ledelsen løbende foretager overvågning af risikoanalysen og 

styringen af identificerede risici, for således at sikre tilstedeværelsen, kvaliteten, 

effektiviteten samt tilstrækkeligheden af de forskellige komponenter som skal sikre 

opnåelsen af de overordnede mål (Horwath, 2012: 8-12; FSR, 2005: 4-22).  

 

It-governance 

It er i dag i langt de fleste tilfælde en væsentlig faktor i forhold til virksomheders forretnings-

aktiviteter. I forhold til afhandlingens emnefelt er det især vigtigt at redegøre for hvordan 

ledelsen skal forholde sig, hvis en it-baseret ydelse som cloud computing anvendes.  Som følge 

af ovenstående omtalte selskabsretlige krav til ledelsen, om at denne skal sikre en forsvarlig 

organisering af selskabets virksomhed, er det nødvendigt at ledelsen, i tæt samspil med en 

eventuel it-ledelse, fastlægger rammerne for, samt organisationen og styringen af, 

virksomhedens it-aktiviteter, for således at sikre at disse aktiviteter bidrager til den 

overordnede forretning. I forsøget på hensigtsmæssigt at håndtere virksomhedens it-

aktiviteter, er det vigtigt at ledelsen søger at finde en balance mellem den værdi og effektivitet 

som it-aktiviteterne skaber og de risici som disse samme aktiviteter medbringer.   

 

En virksomheds it-anvendelse bør understøtte virksomhedens overordnede forretnings-

mæssige funktioner og bør anvendes strategisk til udvikling af forretningen. Det er således 

vigtigt, at der er overensstemmelse mellem virksomhedens overordnede forretningsstrategi 

og strategien for it-anvendelsen. Som følge af dette er det er vigtigt, at ledelsen især forholder 

sig til tre ting: virksomhedens it-strategi, virksomhedens it-risikovurdering samt informations-
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sikkerheden (FSR, 2011; Dansk IT, 2012). Sammenhængen mellem disse tre områder, samt 

relationen til virksomhedens overordnede forretningsstrategi, er illustreret i figur 4.2 

nedenfor.  

 
Figur 4.2: Elementer i it-governance 

Risikovurderinger spiller en betydelig rolle i forhold til udformningen af virksomhedens 

overordnede forretningsstrategi, hvilken strategi der lægges for it-anvendelse, samt hvorledes 

virksomheden bør forholde sig til informationssikkerhed. Figuren illustrerer, at forhold 

vedrørende informationssikkerheden er en del af den samlede it-strategi og at disse to samlet 

er et produkt af den overordnede forretningsstrategi.  
 

It-strategi  

En virksomheds it-strategi bør, som omtalt, have sin rod i virksomhedens overordnede 

forretningsstrategi. Den bør omfatte en samlet beskrivelse af ledelsens strategiske valg i 

forhold til it-anvendelsen og reflektere ledelsens mål og ønsker for it-anvendelsen. Det er 

således i en sådan it-strategi, at det skal fremgå at virksomheden påtænker, eller er 

påbegyndt, at anvende cloud computing. Det er essentielt for successen af en it-strategi, at 

denne underbygges af relevante politikker og procedurer, understøttende aktiviteter mv., 

således at man kan sikre, at strategien bliver ført ud i praksis (FSR, 2011: 32-35).  
 

It-risikovurdering  

Risikoanalyse og -styring er allerede omtalt ovenfor. Rammen som blev fremstillet ovenfor vil 

også kunne danne ramme for en it-risikovurdering, og indeværende afsnit vil derfor kun 

supplere med enkelte bemærkninger i forhold til it-risikovurderinger. Det er vigtigt at it-

Risikoanalyse 

Forretnings-
strategi 

It-strategi 

Informations-
sikkerhed 
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risikovurderingen relateret til it-anvendelsen koordineres med de øvrige risikovurderings-

processer i virksomheden så ledelsen kan danne sig et samlet overblik, over de risici som 

virksomheden står overfor.  

 

En it-risikovurdering er nødvendig for at kunne analyse de it-forbundne risici, som måtte 

eksistere i forbindelse med virksomhedens it-anvendelse. Det er derfor også nødvendigt i en 

sådan vurdering at overveje, hvilke begivenheder der kan have en påvirkning på den 

overordnede målsætning og opfyldelsen af denne, samt sandsynligheden for at sådanne 

begivenheder indtræffer. Blandt andet i forbindelse med it-driften, en valgt cloud-leverandør, 

datasikkerhed mv., kan der indtræffe begivenheder, som kan påvirke virksomhedens 

overordnede målsætning.  

 

I en it-risikovurdering er der især fem informationssikkerhedsegenskaber som ledelsen bør 

forholde sig til: fortrolighed, integritet, tilgængelighed, autenticitet og privatliv, samt trusler 

imod disse. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis virksomheden eller cloud-

leverandøren er påvirket af driftsproblemer, eller hvis en af disse parter forsømmer at 

efterleve opstillede procedurer. En it-risikovurdering bør således udmunde i en vurdering af 

de allerede eksisterende sikkerhedsforanstaltningers tilstrækkelighed i forhold til disse 

trusler, og om dette stemmer overens med virksomhedens risikovillighed (FSR, 2011: 32-35).  
 

Informationssikkerhed  

It-sikkerhedsnedbrud kan udgøre en stor trussel for virksomheden og det er derfor vigtig at 

ledelsen arbejder grundigt med virksomhedens informationssikkerhed, således at omfanget 

eller påvirkningen af sådanne risici mildnes. Dette arbejde bør blandt andet inkludere 

udarbejdelsen af en informationssikkerhedspolitik, som er med til at sikre, at ledelsens 

holdning til sikkerhed er kendt, samt at reaktionsmønstre er veldefinerede i virksomheden. 

Ledelsen skal fastsætte et niveau for sikkerheden så trusler, konsekvenser, ressourcer mv. 

kan prioriteres og der kan handles i overensstemmelse dermed. 

 

En informationssikkerhedspolitik bør dermed indeholde ledelsens målsætning for 

informationssikkerheden, hvorledes informationssikkerhedsarbejdet skal organiseres, de 
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generelle procedurer forbundet med risikovurderingen, identifikation af relevant lovgivning, 

ledelsens risikovillighed samt basale sikkerhedsregler og -foranstaltninger.  

 

Der findes forskellige værktøjer og standarder som kan assistere virksomheden i arbejdet 

med informationssikkerheden. Til denne afhandling er standarden ISO/IEC 27001 valgt, da 

den er fundet mest hensigtsmæssig i forhold til afhandlings emnefelt. Dette er en international 

sikkerhedsstandard, som beskriver hvorledes en virksomhed kan opbygge et ledelsessystem 

for informationssikkerhed. Denne standard er dermed ledelsesforankret og bygger på en 

risikobaseret tilgang til sikkerhed.  Som følge heraf indeholder standarden en model for 

etablering, implementering, drift, overvågning, revurdering og vedligeholdelse samt 

forbedring af et ledelsessystem for informationssikkerhed. Standarden bygger på modellen 

”Plan-Do-Check-Act”, hvilket betyder at ledelsen først skal planlægge (plan) rammerne for 

ledelsessystemet, herunder målsætningen for informationssikkerheden. Dernæst skal 

ledelsen, i implementeringsfasen (do), beslutte hvilke sikkerhedsforanstaltninger som bør 

være til stede og dermed iværksætte disse. I opfølgningsfasen (check) skal de implementerede 

sikkerhedsforanstaltninger undersøges, og sikkerhedsniveauet skal vurderes. Slutteligt skal 

der i den korrigerende (act) fase rettes op på eventuelle forskelle mellem målsætningen og 

den reelle situation som er undersøgt i forgående fase.  

 

Standarden indeholder i alt 11 fokusområder som ledelsen bør tage højde for i forbindelse 

med oprettelse af et informationssikkerhedssystem. Disse områder omfatter: informations-

sikkerhedspolitik; organisering af informationssikkerhed; styring af informationsaktiver; 

sikkerhed vedrørende menneskelige ressourcer; fysisk sikkerhed; styring af kommunikation 

og drift; adgangsstyring; indkøb; udvikling og vedligeholdelse af informationssystemer; 

styring af informationssikkerhedshændelser; beredskabsstyring og overensstemmelse med 

krav og politikker. Hvert område er forbundet med forskellige risici, som virksomheden kan 

udsættes for, og det er derfor vigtigt at ledelsen tager stilling til hvordan disse risici skal 

identificeres, vurderes og håndteres.  

 

Når cloud computing anvendes er det således nødvendigt for virksomhedens succes, at 

ledelsen forinden har taget stilling til risici og hvordan disse skal håndteres, således at 

virksomheden påvirkes mindst muligt (IT- og Telestyrelsen, 2011: 5-25, FSR, 2011: 32-35).   
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5. Persondataloven  

Som tidligere nævnt fokuseres der i denne afhandling på PDL, da denne lovgivning er fundet 

særlig relevant i forhold til besvarelsen af problemformuleringen. Redegørelsen nedenfor vil 

derfor danne grundlag for denne afhandlings forståelse af PDLs indflydelse på anvendelsen af 

cloud computing.   

 

Lovens tilblivelse og anvendelsesområde 

Loven har sin oprindelse i de tidligere registerlove fra 1979 om registrering, opbevaring, 

samkøring, videregivelse og indsamling af oplysninger, og kom til på foranledning af EU’s 

databeskyttelsesdirektiv3 i år 20004 (Waaben & Nielsen, 2008: 141-143). Lovens tilblivelse 

kan ses som en reaktion på den udvikling informationsteknologien var en del af, i årene op til 

årtusindeskiftet. Det blev fundet nødvendigt at regulere behandlingen af personoplysninger, 

for således at beskytte borgernes rettigheder bedst muligt (Høilund, 2012: 9-13).   

 

Persondataloven gør sig gældende for offentlige myndigheder, private virksomheder og 

desliges behandling af oplysninger om personer (PDL § 1, stk. 1). Virksomheder som ønsker at 

anvende cloud computing er derfor nødsaget til at fastslå, hvorvidt de oplysninger de ønsker 

til behandling i clouden omfatter personoplysninger. Er dette tilfældet er behandlingen af 

sådanne oplysninger, som ovenfor nævnt, reguleret i PDL. Som hovedregel gør de samme 

regler sig gældende, uanset om der er tale om behandling af personoplysninger for en 

offentlig myndighed eller en privat virksomhed (Høilund, 2012: 11-13). I de tilfælde hvor 

reglerne adskiller sig fra hinanden, vil der i afhandlingen blive gjort opmærksom på dette.  

 

Behandling af personoplysninger 

Hjemmel  

Overordnet udgør PDLs kapitel 4: Behandling af oplysninger hjemmelgrundlaget. Det er her 

reguleret hvilke forhold der skal gøre sig gældende, før det er lovligt at indsamle og anvende 

personoplysninger, og dermed hvilke forhold man skal være opmærksom på, ved anvendelsen 

af en cloud-tjeneste til behandling af personoplysninger. Hjemmel til en given behandling i en 

                                                      
3 Direktiv 95/46/EF af 24/10/1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.  
4 LOV nr. 429 af 31/05/2000 – Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven).  
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cloud-tjeneste afgøres blandt andet af formålet med behandlingen samt oplysningernes type. 

PDL er således med til at sætte grænser for hvilke oplysninger der må indgå ved brug af en 

cloud-tjeneste, samt hvad disse oplysninger må bruges til, herunder hvornår person-

oplysninger må behandles og videregives (IT- og Telestyrelsen, 2012: 8-9). Lovens kapitel 12, 

som vedrører den offentlige forvaltning samt kapitel 13, som vedrører den private sektor, 

indeholder ligeledes en hovedregel om, at virksomheden skal foretage en anmeldelse til 

Datatilsynet, inden behandling af personoplysninger kan påbegyndes.  

 

Ved al behandling af personoplysninger, er det virksomhedens ansvar at overholde de 

materielle behandlingsregler i lovens §§ 6-8 og § 11, samt sikre at behandlingen er i 

overensstemmelse med grundbetingelserne i § 5. I forbindelse med anmeldelsespligten er det 

vigtigt, at virksomheden involverer Datatilsynet, især når følsomme og fortrolige oplysninger 

ønskes behandlet, da tilsynet i mange tilfælde skal afgive en udtalelse eller give tilladelse 

inden behandlingen kan indledes (PDL §§ 43-51).  

 

Som nævnt i kapitlet Begrebsafklaring under afsnittet Personoplysninger, kan person-

oplysninger ifølge PDL overordnet opdeles i tre forskellige oplysningstyper. Jo mere 

følsomme oplysninger er, desto mere skærpes betingelserne for hvorledes disse må 

behandles. Det er derfor nødvendigt at virksomheden fastslår hvilke oplysningstyper den 

ønskede behandling omhandler, for således at fastslå hvilke bestemmelser i PDL der skal 

overholdes. En given behandling af personoplysninger er dermed først berettiget, når 

behandlingen lever op til grundbetingelserne i loven, samt én af betingelserne i de materielle 

behandlingsregler for den pågældende oplysningstype (Jensen, 2011: 29-40). 
 

Grundbetingelserne  

Ifølge lovens § 5, er der fem grundbetingelser som alle skal overholdes ved behandling af 

personoplysninger: god databehandlingsskik, formålsangivelse og saglighed, proportionalitet, 

god datakvalitet og tidsbegrænsning (Høilund, 2012: 19-20).  

 

Oplysninger skal ifølge loven behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik 

(PDL § 5, stk. 1). Der findes ikke nogen entydig definition af hvad dette begreb indebærer, dog 

kan man se til Datatilsynets handlinger til forståelse og fastlæggelse af praksis på området. 
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Overordnet hentyder god databehandlingsskik til, at oplysninger skal behandles lovligt og 

rimeligt, og det er dermed vigtigt at virksomheden ikke forsøger at omgå reglerne i loven. 

Ligeledes er det vigtigt, at ledelsen stræber efter at behandle oplysninger gennemsigtigt og 

forudsigeligt, således at den pågældende, om hvem oplysningerne omhandler, har kendskab 

til og kan forudsige hvad der sker med oplysningerne, når disse behandles.   

 

I henhold til PDLs § 5, stk. 2, må indsamling af personoplysninger kun ske hvis der er angivet 

et klart og sagligt formål (formålsangivelse og saglighed). Oplysninger må dermed ikke 

behandles, såfremt det strider imod det angivne formål. Det er ifølge loven ikke nok, at der er 

angivet et generelt formål med indsamlingen af personoplysninger. Det er nødvendigt, at 

virksomheden har formuleret et præcist og specifikt formål, til hvilket indsamling af 

oplysningerne sker. Dette formål skal ligeledes være sagligt funderet, hvilket medfører at 

indsamlingen skal sigte mod at løse en specifik opgave, som ligger inden for virksomhedens 

arbejdsområde.  Ifølge loven må oplysninger derfor kun indsamles og behandles, når ledelsen 

sagligt kan begrunde dette, samt har præciseret et formål med indsamlingen og behandlingen. 

Det er ydermere ledelsens opgave at sørge for, at det angivne formål respekteres, således at 

de indsamlede oplysninger kun genbruges eller videregives, såfremt behandlingen vil være 

forenelig med det oprindelige formål.  

 

Proportionalitet i PDLs § 5, stk. 3 hentyder til, at de indsamlede personoplysninger skal være 

relevante og tilstrækkelige i forhold til formålet med indsamlingen og må derved ikke omfatte 

mere end hvad der kan kræves for at opfylde det angivne formål. Overordnet kan dette 

henføres til det juridisk anvendte proportionalitetsprincip, som opstiller krav om 

nødvendighed og forholdsmæssighed. Dette medfører at en mere indgribende operation ikke 

må anvendes, såfremt en mindre er tilstrækkelig, samt at indgrebet skal stå i rimelighed til 

formålet (Nielsen & Tvarnø, 2011: 124-125). 

 

Virksomheden er ligeledes ansvarlig for løbende at ajourføre de indsamlede person-

oplysninger, når det findes nødvendigt (PDL § 5, stk. 4). Dette er vigtigt for at bibeholde den 

gode datakvalitet, således at de personoplysninger som behandles ikke er misvisende eller 

ukorrekte.  
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Grundbetingelser for behandling af personoplysninger (PDL § 5) 
God databehandlingsskik, formålsangivelse og saglighed, proportionalitet, god datakvalitet, 

tidsbegrænsning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den sidste af grundbetingelserne i lovens § 5, medfører at de personoplysninger som er 

indsamlet, ikke må opbevares i længere tid end nødvendigt for at opnå det angivne formål 

(tidsbegrænsning) (PDL § 5, stk. 5). Oplysninger må opbevares, så længe det tjener til at 

opfylde et sagligt, angivet formål, og der er således ikke opsat nogen specifik tidsgrænse for 

opbevaring i loven (Waaben & Nielsen, 2008: 143-156; IT- og Telestyrelsen, 2012: 8-9; 

Høilund, 2012: 19-26).  

 

De ovenfor gennemgåede grundbetingelser skal, som tidligere omtalt, alle overholdes, når 

personoplysninger indsamles og behandles og det er derfor vigtig for ledelsen at holde sig 

dette for øje, når en cloud-tjeneste anvendes til behandling af oplysninger.  

 

Udover disse grundbetingelser, indeholder lovens §§ 6-8 og § 11 de materielle 

behandlingsregler, som danner grundlag for berettigelsen af behandling af de forskellige 

oplysningstyper. Figur 5.1 nedenfor, illustrerer behandlingsreglernes struktur og derved 

sammenhængen mellem grundbetingelserne og de materielle behandlingsregler.  

 

Figur 5.1: Behandlingsreglerne for personoplysninger 

Behandling af almindelige, ikke-følsomme oplysninger (PDL § 6) 
Navn, adresse, fødselsdato, e-mail adresse mv. 

 

Behandling af følsomme oplysninger (PDL § 7) 
Racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, 

fagforeningsmæssige tilhørsforhold op oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle 
forhold 

Behandling af fortrolige oplysninger (PDL § 8) 
Økonomiske, tjenstlige eller strafbare forhold, væsentlige sociale problemer samt 

andre rent private forhold 

Behandling af oplysninger om personnummer (PDL § 11) 
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De materielle behandlingsregler  

Overordnet regulerer de materielle behandlingsregler hvorvidt og hvornår virksomheden er 

berettiget til at behandle personoplysninger.  

Hvis der er tale om almindelige ikke-følsomme oplysninger, skal hjemmel til behandling 

findes i lovens § 6. Denne bestemmelse omfatter syv tilfælde, hvor behandling af almindelige 

personoplysninger er lovlig (Waaben & Nielsen, 2008: 156-204; Jensen, 2011: 42-44). 

  

 

 

 

 

 

 
 

PDL § 7 omhandler følsomme oplysninger og benævner samtlige oplysninger som er 

omfattet af bestemmelsen. Denne udtømmende liste medfører, at såfremt en oplysning kan 

kategoriseres som en følsom personoplysning ifølge § 7, kan hjemmel til behandling af 

sådanne oplysninger kun bedømmes ud fra § 7. Som udgangspunkt giver bestemmelsen ikke 

hjemmel til behandling af følsomme oplysninger, dog finder bestemmelsen ikke anvendelse, 

såfremt ét af ni tilfælde indtræder (Waaben & Nielsen, 2008: 205-224; Jensen, 2011: 44-45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almindelige, ikke-følsomme oplysninger (§ 6) 
Behandling af almindelige oplysninger må kun finde sted, hvis:  
 Den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, jf. § 3, nr. 8 (stk. 1, nr. 1) 
 Det er nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af en aftale (stk. 1, nr. 2) 
 Det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse (stk. 1, nr. 3) 
 Det er nødvendigt for at beskytte den registreredes vitale interesse (stk. 1, nr. 4) 
 Det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse (stk. 1, nr. 5) 
 Det er nødvendigt, som led i myndighedsudøvelse (stk. 1, nr. 6), eller 
 Det er nødvendigt for at varetage en berettiget interesse, der overstiger hensynet til den 

registreredes interesser (stk. 1, nr. 7) 

Følsomme oplysninger (§ 7) 
Som udgangspunkt, må behandling af følsomme oplysninger ikke finde sted (stk. 1), medmindre:  
 Den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, jf. § 3, nr. 8 (stk. 2, nr. 1) 
 Det er nødvendigt for at beskytte den registreredes eller en andens vitale interesser, hvis den 

pågældende ikke er i stand til at give sit samtykke (stk. 2, nr. 2) 
 Det vedrører oplysninger, som er blevet offentliggjort af den registrerede selv (stk. 2, nr. 3) 
 Det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (stk. 2, nr. 

4) 
 Oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold er nødvendige for at den dataansvarlige 

kan overholde arbejdsretlige forpligtelser (stk. 3) 
 En organisation mv. med politisk, filosofisk, religiøst eller fagligt formål inden for rammerne af 

sin virksomhed foretager behandling af oplysninger om organisationens medlemmer der på 
grund af organisationens formål er i regelmæssig kontakt med denne (stk. 4) 

 Det er nødvendigt i forbindelse med medicinsk diagnose, sygepleje eller patientbehandling og 
behandlingen foretages af en person fra sundhedssektoren, som er underlagt tavshedspligt (stk. 
5) 

 Det er nødvendigt for at en offentlig myndighed kan varetage sine opgaver på det strafferetlige 
område (stk. 6), eller  

 Det er nødvendigt, af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser og såfremt Datatilsynet har 
givet sin tilladelse hertil (stk. 7)  
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Følsomme oplysninger som ikke er omfattet af den udtømmende liste i § 7, reguleres af lovens 

§ 8 vedrørende behandling af fortrolige oplysninger. I bestemmelsen gør forskellige regler 

sig gældende, afhængig af hvorvidt der er tale om behandling af fortrolige personoplysninger 

for henholdsvis den offentlige forvaltning og den private sektor (Waaben & Nielsen, 2008: 

224-237; Jensen, 2011: 46).  

  

 

 

 

 

 

Den sidste af de materielle behandlingsregler som gør sig gældende, omhandler behandling af 

oplysninger om personnummer (PDL § 11). Her skelnes der ligeledes mellem behandling af  

oplysninger for den offentlige forvaltning og den private sektor (Waaben & Nielsen, 2008: 

247-252; Jensen, 2011: 46-47).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlingsreglernes indflydelse på anvendelsen af cloud computing 

Overordnet finder behandlingsreglerne i lovens kapitel 4 anvendelse på al behandling af 

personoplysninger. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at reglerne kun regulerer hvorvidt 

en behandling kan eller må foretages, og dermed ikke forholder sig til om virksomheden skal 

foretage en specifik behandling. Beslutningstræet nedenfor (figur 5.2) illustrerer den proces 

som ledelsen må gennemløbe, for at afgøre hvorvidt det er muligt at benytte en cloud-tjeneste 

til behandling af personoplysninger.  

Fortrolige oplysninger (§ 8) 
Den offentlige forvaltning må kun foretage behandling af fortrolige oplysninger, hvis det er 
nødvendigt for at vatetage myndighedens opgave (stk. 1) 
Den private sektor må kun foretage behandling, hvis:  
 Den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, jf. § 3, nr. 8 (stk. 4) 
 Det er nødvendigt for varetagelse af en berettiget interesse, og denne interesse klart overstiger 

hensynet til den registrerede (stk. 4), eller   
 En af betingelserne i § 7 er opfyldt (stk. 6) 
 

Personnummer (§ 11) 
Den offentlige forvaltning må kun behandle oplysninger om personnumre med henblik på en 
entydig identifikation eller som journalnummer, og så længe CPR-lovgivningen iagttages (st. 1)    
Den private sektor må kun foretage behandling, hvis:  
 Det følger af lovgivning (stk. 2, nr. 1) 
 Den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, jf. § 3, nr. 8 (stk. 2, nr. 2), eller   
 Behandlingen alene finder sted til videnskabeligt eller statistiske formål, hvis der er tale om 

videregivelse som naturligt led i den normale drift af virksomheder og det er af afgørende 
betydning i forhold til entydig identifikation af den registrerede, eller det kræves af en offentlig 
myndighed (stk. 2, nr. 3)  
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Figur 5.2: Beslutningstræ for behandling af personoplysninger 

Beslutningstræet er med til at illustrere behandlingsreglernes indflydelse på anvendelsen af 

cloud computing. Inden en given cloud-tjeneste vælges, er det nødvendigt for ledelsen at 

fastlægge, om den givne tjeneste kan opfylde reglerne i PDL eller hvorvidt det er nødvendigt, 

for eksempel at indhente samtykke fra de pågældende personer, om hvem de ønskede 

oplysninger som skal behandles, omhandler.  

 

Overførsel af oplysninger til tredjelande  

PDLs kapitel 7 indeholder bestemmelser vedrørende overførsel af oplysninger til tredjelande 

og regulerer herved virksomhedernes muligheder for at overføre oplysninger til en cloud-

leverandør, som befinder sig i et tredjeland. Et tredjeland defineres ifølge loven som en stat, 

der ikke er medlem af EU, samt ikke har gennemført en aftale tilsvarende databeskyttelses-

direktivet (PDL § 3, nr. 9). § 27 bygger derved på en forudsætning om, at der mellem alle EU-

lande kan ske overførsel af personoplysninger, da disse lande alle, i henhold til 

databeskyttelsesdirektivet, har indført regler som sikrer de registreredes rettigheder og 

derved et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (Waaben & Nielsen, 2008: 343-344).  
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Hjemmelgrundlaget til overførsel af oplysninger til behandling i et tredjeland findes i lovens § 

27 og kræves ved videregivelse af personoplysninger til en anden dataansvarlig såvel som ved 

overdragelse af oplysninger til en cloud-leverandør (Datatilsynet, 2013b).  

 

Efter lovens § 27, stk. 1 må oplysninger kun overføres til et tredjeland, såfremt dette sikrer et 

tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, hvilket indebærer at overførslen ikke må medføre, at 

beskyttelsen af den registrerede væsentligt forringes og dermed strider mod den data-

beskyttelse som EU-direktivet tilstræber at sikre. Tilstrækkeligheden af dette beskyttelses-

niveau skal vurderes på grundlag af samtlige af de forhold, som kan have indflydelse på 

overførslen. Denne vurdering skal derfor blandt andet ses i forhold til hvilken oplysningstype 

overførslen omfatter, behandlingens formål og varighed, hvilket land oplysningerne oprinder 

fra og hvilket land de er bestemt til at overføres til, samt hvilke regler der gør sig gældende i 

det pågældende land, herunder hvilke regler for god forretningsetik og sikkerheds-

foranstaltninger der gør sig gældende i landet. Loven præsenterer ikke en udtømmende liste 

over de overvejelser som gør sig gældende i vurderingen af om et tredjeland sikrer et 

tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, og det er derfor nødvendigt, som omtalt ovenfor, at 

overveje samtlige af de forhold der kan gøre sig gældende ved overførslen (PDL § 27, stk. 2).  

 

Udover denne vurdering kan Europa Kommissionen ligeledes vurdere, at visse lande sikrer et 

tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, enten gennem lovgivning eller via andre foranstaltninger 

(Direktiv 95/46/EF, artikel 25, stk. 6). Indtil nu sikrer 13 lande, ifølge Kommissionen, dette 

tilstrækkelige niveau og følgelig vil det derfor være muligt at overføre oplysninger til disse 

tredjelande i henhold til lovens § 27, stk. 1 (European Commission, 2013).  

 

Loven giver dog også mulighed for at overføre oplysninger til tredjelande som ikke sikrer 

dette tilstrækkelige beskyttelsesniveau, såkaldte usikre tredjelande. Lovens § 27, stk. 3 

indeholder en række undtagelsestilfælde, hvorved overførsel af personoplysninger til usikre 

tredjelande er muligt, såfremt ét af otte nedenstående tilfælde finder sted.  
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Udover ovenstående benævnte tilfælde, kan overførsel til usikre tredjelande finde sted, 

såfremt Datatilsynet har givet sin tilladelse hertil. Hvornår Datatilsynets tilladelse skal 

indhentes reguleres i lovens § 27, stk. 4 og 5 i henhold til § 50, stk. 2. Tilladelsen gives kun, 

dersom virksomheden er i stand til at give tilstrækkelig garanti for at den registreredes 

rettigheder beskyttes, enten via egne garantier eller ved hjælp af Kommissionens standard-

kontraktbestemmelser (PDL § 27, stk. 4). I 2013 tilkom dog en ny § 27, stk. 55, som medfører 

at Datatilsynets tilladelse ikke er nødvendig, hvis den anvendte kontrakt mellem 

virksomheden og cloud-leverandøren er i fuld overensstemmelse med Kommissionens 

standardkontraktbestemmelser.  

 

Kommissionen har ligeledes givet mulighed for, at overførsel af oplysninger til amerikanske 

virksomheder kan finde sted, såfremt disse er tilmeldt Safe Habor-ordningen. Ordningen kom 

til i 2000 og medfører, at amerikanske virksomheder der tilslutter sig ordningen, forpligter sig 

                                                      
5 LOV nr. 1245 af 18/12/2012 - Lov om ændring af lov om behandling af personoplysninger, lov om udgivelsen af 
en Lovtidende og en Ministerialtidende, lov om hittegods og lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved 
deponering 

Undtagelser (§ 27, stk. 3):  
Overførsel kan foretages, hvis 

 Den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, jf. § 3, nr. 8 (nr. 1) 
 Det er nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af en aftale mellem den registrerede og den 

dataansvarlige eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der kan træffes på 
den registreredes anmodning forud for indgåelse af en sådan aftale (nr. 2) 

 Det er nødvendigt af hensyn til indgåelsen eller udførelsen af en aftale, der i den 
registreredes interesse er indgået mellem den dataansvarlige og tredjemand (nr. 3) 

 Det er nødvendigt eller følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov for at 
beskytte en vigtig samfundsmæssig interesse eller for, at et retskrav kan fastlægges, 
gøres gældende eller forsvares (nr. 4) 

 Det er nødvendigt for at beskytte den registreredes vitale interesser (nr. 5)  
 Overførslen sker fra et register, der ifølge lov eller bestemmelser fastsat af lov er 

tilgængeligt for offentligheden eller for personer, der kan godtgøre at have en berettiget 
interesse heri, i det omfang de i lovgivningen fastsatte betingelser for offentlig 
tilgængelighed er opfyldt i det specifikke tilfælde (nr. 6)  

 Det er nødvendigt af hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af strafbare 
forhold samt straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om 
strafferetlig forfølgning (nr. 7), eller 

 Det er nødvendigt af hensyn til den offentlige sikkerhed, rigets forsvar eller statens 

sikkerhed (nr. 8)  
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til at overholde en række databeskyttelsesprincipper, som Kommissionen har vurderet 

tilstrækkelige til at sikre det ønskede beskyttelsesniveau for de registrerede6.  

 

Foruden disse ovenfor nævnte bestemmelser, er det vigtigt at lovens øvrige bestemmelser 

efterleves, når oplysninger overføres (PDL § 27, stk. 6), hvilket blandt andet indebærer, at der 

skal være hjemmel til behandling af disse oplysninger, førend overførsel overhovedet kan 

tillades (Waaben & Nielsen, 2008: 343-356; Datatilsynet, 2013b; IT- og Telestyrelsen, 2012: 

11-13).  
 

Overførselsreglernes indflydelse på anvendelsen af cloud computing 

Nedenstående tabel sammenfatter ovenstående og illustrerer hvornår det er nødvendigt for 

virksomheden at indhente tilladelse fra Datatilsynet, hvis det påtænkes at anvende en cloud-

leverandør, som befinder sig i et tredjeland.  

 Oplysningstype 

Hjemmel til overførsel Oplysninger som ikke 
er nævnt i § 50, stk. 1 
(§ 6- oplysninger) 

§ 50, stk. 1-oplysninger  
(§§ 7- og 8-oplysninger, advarselsregistre, 
oplysninger til bedømmelse af økonomisk 
soliditet og kreditværdighed, stillings-
besættelse, og retsinformationsystemer)  

§ 27, stk. 1, jf. stk. 2  
(sikre tredjelande) 

Ikke krav om tilladelse Krav om tilladelse 

§ 27, stk. 3, nr. 1 (samtykke) Ikke krav om tilladelse Ikke krav om tilladelse 

§ 27, stk. 3, nr. 2-4 Ikke krav om tilladelse Krav om tilladelse 

§ 27, stk. 3, nr. 5-8 Ikke krav om tilladelse Ikke krav om tilladelse 

§ 27, stk. 4  
(ikke standardkontrakt) 

Krav om tilladelse Krav om tilladelse 

§ 27, stk. 5 
(standardkontrakt) 

Ikke krav om tilladelse Ikke krav om tilladelse 

Tabel 5.1: Krav om tilladelse fra Datatilsynet (Datatilsynet, 2013b) 

 

Ovenstående tabel illustrerer ligeledes vigtigheden af at vide, hvilken oplysningstype man 

beskæftiger sig med. Som det er tilfældet ved de materielle behandlingsregler, redegjort for i 

ovenstående afsnit, er det nødvendigt for ledelsen at fastslå hvilke oplysningstyper 

overførslen omfatter, da der i henhold til loven stilles forskellige krav, afhængig af hvilken 

oplysningstype det drejer sig om.  

 

                                                      
6 2000/520/EF - Kommissionens beslutning af 26/07/2000 
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Den registreredes rettigheder  

Med afsæt i databeskyttelsesdirektivets stræben efter at beskytte den registreredes 

rettigheder, indeholder PDL en række bestemmelser, som er med til at sikre og styrke disse. 

Det er nødvendigt for virksomheden at være opmærksom på disse regler når en cloud-

tjeneste anvendes, således at den registreredes rettigheder respekteres i anvendelsen af 

cloud-tjenesten. Disse bestemmelser findes i lovens kapitel otte, ni og ti og er oplistet i 

nedenstående tabel. De vil ikke blive uddybet yderligere, men er kort omtalt her for at gøre 

det klart, at virksomheden skal være opmærksom på disse rettigheder i sin behandling af den 

registreredes personoplysninger.  

Den registreredes rettigheder 
Oplysningspligt (§§ 28-30) 
Giver den registrerede ret til at få information fra den dataansvarlige om at der indsamles oplysninger 
om vedkommende 

Indsigtsret (§§ 31-34) 
Giver den registrerede ret til at få indsigt i de oplysninger der behandles om vedkommende 

Indsigelsesret (§ 35) 
Giver den registrerede ret til at protestere mod at oplysninger om vedkommende behandles  

Indsigelsesret (§ 36) 
Giver den registrerede ret til at protestere mod og få oplysninger om, at der foretages visse 
behandlinger med henblik på markedsføring  

Korrektionsret (§ 37, stk. 1) 
Giver den registrerede ret til at få oplysninger berigtiget, slettet eller blokeret, hvis disse er urigtige 
eller vildtledende  

Underretningsret (§ 37, stk. 2) 
Giver den registrerede ret til at forlange, at tredjemand som har modtaget disse fejlagtige oplysninger 
underrettes  
Tilbagekaldelsesret (§ 38) 
Giver den registrerede ret til at tilbagekalde et samtykke  

Indsigelsesret (§ 39) 
Giver den registrerede ret til at protestere mod visse automatiserede afgørelser, samt ret til 
oplysninger om beslutningsgrundlaget  
Klageret (§ 40) 
Giver den registrerede ret til at klage til Datatilsynet  

Tabel 5.2: Den registreredes rettigheder (Waaben & Nielsen, 2008: 357-430; Høilund, 2012: 47-77).  

 

Behandlingssikkerhed 

Lovens kapitel 11 indeholder bestemmelserne vedrørende behandlingssikkerheden af 

personoplysninger. Disse bestemmelser lægger vægt på ledelsen og dennes ansvar i 

forbindelse med sikring af behandlingssikkerheden. Personoplysninger må således kun 

behandles på instruks fra ledelsen (PDL § 41, stk. 1). Det er ydermere dennes opgave at sikre 

tilstedeværelsen af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger:  
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”Den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske 

sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes 

eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt 

behandles i strid mod loven. Tilsvarende gælder for databehandler.” 

(PDL, § 41, stk. 3).  

Det er dermed ledelsens opgave, at sikre tilstedeværelsen af disse organisatoriske og tekniske 

sikkerhedsforanstaltninger hos cloud-leverandøren, inden behandling af personoplysninger 

kan overlades til denne (PDL § 42, stk. 1). Ovenfor citerede bestemmelse medfører dog, at det 

ikke kun er ledelsen der har ansvaret for at sikre denne behandlingssikkerhed. En cloud-

leverandør er ligeledes forpligtet til at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau og er dermed 

ikke begrænset til den aftale, som ifølge lovens § 42, stk. 2 skal indgås parterne imellem. 

 

Lovens § 41, stk. 5 giver Justitsministeriet hjemmel til at fastlægge nærmere regler 

vedrørende de i stk. 3 omtalte sikkerhedsforanstaltninger. Dette er udmøntet i en sikkerheds-

bekendtgørelse7 for den offentlige forvaltning, hvor der er fastsat nærmere krav til hvordan 

den offentlige forvaltning skal efterleve kravene i § 41, stk. 3 vedrørende behandlings-

sikkerheden. Denne hjemmel har dog ikke ført til nogen nærmere regler eller krav til den 

private sektor og det er derfor mere op til den enkelte virksomhed i den private sektor at 

vurdere, hvordan behandlingssikkerheden skal sikres. Datatilsynet har dog i forskellige 

sammenhænge anbefalet private virksomheder at tilrettelægge de nødvendige sikkerheds-

foranstaltninger i henhold til sikkerhedsbekendtgørelsen (IT- og Telestyrelsen, 2012: 9).  

 

I sikkerhedsbekendtgørelsen, samt Datatilsynets vejledning herom, er det nøje beskrevet 

hvilke krav der stilles til den offentlige forvaltning og hvordan behandlingssikkerhedskravene 

bedst efterleves. Det er nødvendigt for forvaltningen at fastlægge og beskrive hvordan 

sikkerhedsarbejdet i forbindelse med behandling af personoplysninger er tilrettelagt, 

herunder fastlægge nogle interne retningslinjer for hvordan kravene i PDL efterleves 

(Sikkerhedsbekendtgørelsen, § 5). For at sikre behandlingssikkerheden er det ligeledes et 

krav at medarbejdere, som beskæftiger sig med personoplysninger, er bekendt med 

ovenstående procedurer, samt har den nødvendige viden i forhold til korrekt sikkerheds-

                                                      
7 BEK nr. 528 af 15/06/2000 – Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af 
personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning  
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mæssig behandling af personoplysninger (Sikkerhedsbekendtgørelsen, § 6). Skal loven 

efterleves, er det ligeledes nødvendigt at sikre, at uvedkommende ikke opnår adgang til 

forvaltningens personoplysninger, hvilke er omtalt i bekendtgørelsens §§ 8-10. I forbindelse 

med dette er det ligeledes vigtigt, at der er etableret procedurer for autorisation og adgangs-

styring, således at det kun er berettigede personer, som har adgang til de oplysninger de 

måtte have behov for (Sikkerhedsbekendtgørelsen, §§ 11-12). Ovenstående er ikke en 

udtømmende gennemgang af sikkerhedsbekendtgørelsen, men benævner nogle af de 

væsentligste krav til den offentlige forvaltning i forbindelse med sikring af behandlings-

sikkerheden (Høilund, 2012: 78-88; IT- og Telestyrelsen, 2012: 9-11; Waaben & Nielsen, 

2008: 431-449).  

 

Datatilsynet  

Som følge af databeskyttelsesdirektivets artikel 28, stk. 1, er Datatilsynet etableret. Som EU-

medlemsland er Danmark, gennem direktivet, forpligtet til at oprette en uafhængig tilsyns-

myndighed, som skal overvåge den offentlige forvaltning og den private sektor, samt hvorvidt 

disse overholder de nationale regler som følger af direktivets implementering. I henhold til 

PDL §§ 56 og 58 fungerer Datatilsynet som en uafhængig instans, der påser at behandling af 

personoplysninger finder sted i overensstemmelse med lovens bestemmelser.  

 

Udover at føre legalitetstilsyn, har Datatilsynet en række yderligere opgaver og funktioner. 

Tilsynet kan blandt andet fungere som rådgiver og vejleder for den offentlige forvaltning samt 

den private sektor vedrørende deres behandling af personoplysninger. Det er ligeledes 

Datatilsynets opgave at behandle klagesager, anmeldelser og ansøgninger vedrørende 

dispensation fra registrerede eller virksomheder mv. I forbindelse med udarbejdelsen af nye 

bekendtgørelser og andre generelle retsforskrifter, skal de relevante myndigheder sørge for 

at indhente en udtalelse fra tilsynet vedrørende dette (PDL § 57).  
 

Datatilsynets tilsynskompetencer indebærer ligeledes at tilsynet har ret til at kræve 

oplysninger fra virksomheder og myndigheder til afgørelse af, om et forhold falder inden for 

lovens bestemmelser. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis tilsynet modtager en klage 

fra en registreret, som måtte føle sig krænket ved en given behandling. Det kan også ske på 

tilsynets egen foranledning (PDL § 62) (Datatilsynet, 2008a; Waaben & Nielsen, 2008: 489-

517; Høilund, 2012: 97-99; Motzfeldt, 2009: 34-36). 
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6. Øvrig relevant lovgivning  

Foruden PDL, som er gennemgået ovenfor, er især to andre lovtekster relevante i forhold til 

anvendelsen af cloud computing; bogføringsloven (BFL) og regnskabsloven (RSL).  

Disse to opstiller en række krav til opbevaring af regnskabsmateriale for henholdsvis den 

private sektor og den offentlige forvaltning.  

 

Bogføringsloven  

BFL gør sig gældende for den private sektor (BFL § 1), og især to paragraffer er interessante i 

forhold til afhandlingens emnefelt; cloud computing.  

 

Lovens § 10 stiller krav om, at private virksomheder skal opbevare deres regnskabsmateriale 

på betryggende vis i fem år, fra udgangen af det regnskabsår som materialet vedrører. Det er 

derfor nødvendigt, at virksomheder som ønsker at anvende cloud computing holder sig dette 

for øje og sikrer, at de rette foranstaltninger er opsat, således at bestemmelsen kan efterleves. 

Dette medfører, at ledelsen blandt andet skal sikre, at regnskabsmaterialet er opbevaret 

således, at det er beskyttet mod tyveri, brand samt anden forudsigelig eller uforudsigelig 

ødelæggelse eller bortskaffelse.  

 

Brug af en cloud-tjeneste vil i sagens natur medføre, at materialet opbevares elektronisk. Når 

dette er tilfældet, er det vigtigt at der løbende foretages backup af materialet samt at dette 

uden bearbejdning, beregning eller tilpasning kan udskrives i klarskrift. Det er altså 

nødvendigt, at ledelsen løbende kontrollerer læsbarheden af det opbevarede materiale, til 

sikring af at lovens bestemmelser efterleves.  

 

§ 12 i BFL kræver ydermere at alt regnskabsmateriale skal opbevares i Danmark, eller i et af 

de andre nordiske lande (Norge, Sverige, Island og Finland).  Der er dog indsat nogle 

undtagelser i bestemmelsen, således at materiale i nogle tilfælde kan opbevares i udlandet.  

Såfremt virksomheden sørger for at regnskabsmateriale overordnet opbevares i 

overensstemmelse med lovens bestemmelser, at det til enhver tid er muligt at fremskaffe 

materialet, samt at en systembeskrivelse er tilgængelig i Danmark, således at myndighederne 
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kan skaffe sig adgang til materialet, er det muligt for virksomheden at opbevare regnskabs-

materialet for indeværende og forrige måned, i udlandet (BFL § 12, stk. 2).  

 

Der er ligeledes en dispensationsmulighed indlejret i bestemmelsen. Denne medfører at 

Erhvervsstyrelsen kan give tilladelse til at en virksomhed opbevarer dele af deres regnskabs-

materiale i udlandet (BFL § 12, stk. 4) (IT- og Telestyrelsen, 2012: 15). På trods af denne 

mulighed har Erhvervsstyrelsen indtil for nyligt ikke givet dispensation til ansøgere. Dette har 

medført en del klager til Erhvervsankenævnet og man er så småt ved at se en praksisændring 

på området. Ud fra denne praksisændring kan det udledes, at dispensation gives såfremt:  

• Ansøgeren er et lokalt datterselskab i en international koncern 

• Opbevaring i udlandet medfører iøjnefaldende besparelser for virksomheden 

• Der ikke er nogen formodning om, at ansøgeren vil misbruge dispensationen til skade for 

danske skatte- eller efterforskningsmyndigheder og  

• Ansøgeren i øvrigt erklærer sig parat til at underlægge sig de vilkår, som Erhvervs-

styrelsen måtte stille for dispensationen  

 

Som hovedregel gives denne dispensation dog kun til opbevaring af dele af virksomhedens 

regnskabsmateriale, nemlig interne bilag. Virksomhedens systembeskrivelse, som også skal 

indeholde transaktionssporet, eksterne bilag, altså bilag som hidrører fra andre end den 

bogføringspligtige, samt regnskaber og revisionsprotokoller som er udarbejdet i henhold til 

lovgivning, skal stadig opbevares i Danmark eller et af de andre nordiske lande (Steffensen & 

Kristensen, 2012).  

 

Hvis en cloud-tjeneste derfor ønskes anvendt, er det nødvendigt at ledelsen gør sig klart i 

hvilket land, data som overdrages til cloud-leverandøren, opbevares. Såfremt dette opbevares 

i udlandet, skal virksomheden ansøge Erhvervsstyrelsen om dispensation i henhold til § 12, 

stk. 4, førend den ønskede cloud-tjeneste kan benyttes.  

 

Regnskabsloven  

RSL gør sig gældende for den offentlige forvaltning, og med hjemmel i lovens § 3 har Finans-

ministeriet udstukket Regnskabsbekendtgørelsen. Ligesom BFL indeholder bekendtgørelsen 

tilsvarende bestemmelser vedrørende opbevaring af det offentliges regnskabsmateriale. Disse 
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bestemmelser vil derfor kun kort blive gennemgået, da de hovedsagligt er i overensstemmelse 

med reglerne i BFL, omend det gælder for den offentlige forvaltning.  

 

Ligesom BFLs § 10, skal den offentlige forvaltning, ifølge bekendtgørelsens § 44, opbevare 

regnskabsmateriale på betryggende vis i fem år, fra udgangen af det regnskabsår som 

materialet vedrører. Dette medfører, at opbevaringen skal ske, således at materialet 

selvstændigt og entydigt kan fremfindes i hele opbevaringsperioden.  

 

Bekendtgørelsens § 45 indebærer ligeledes at regnskabsmaterialet skal opbevares i Danmark, 

dog med den undtagelse, at materiale vedrørende forvaltningens aktiviteter i Danmark kan 

opbevares i udlandet i indeværende samt forrige måned. Der findes ikke de samme 

dispensationsmuligheder for den offentlige forvaltning som i BFL. Bekendtgørelsens § 50 

giver dog Finansministeriet, og herved Økonomistyrelsen, mulighed for at give tilladelse til at 

fravige bekendtgørelsens bestemmelser (IT- og Telestyrelsen, 2012: 16).   

 

Som ved overholdelse af BFL, er det ledelsen i den offentlige forvaltning der har ansvaret for 

at bestemmelserne i RSL overholdes og denne må derfor gøre sig tilsvarende overvejelser 

inden en cloud-tjeneste anvendes.  
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7. Cloud computing – hvorfor, hvordan og hvornår? 

Indeværende kapitel analyserer anvendelsen af cloud computing. Der argumenteres for at 

cloud computing skal anvendes, da virksomheden dermed kan få del i fordelene forbundet 

med cloud computing. Det analyseres ligeledes hvordan cloud computing bør anvendes, her i 

blandt hvilke kontraktuelle forhold ledelsen bør forholde sig til. Sidste afsnit af kapitlet 

omhandler hvilke overvejelser ledelsen bør gøre sig, i forbindelse med hvornår en cloud-

tjeneste bør benyttes.  

 

Hvorfor anvende cloud computing? 

Som omtalt i indledningen til denne afhandling, er der en række fordele forbundet med 

anvendelsen af cloud computing. Det er ligeledes omtalt, at det kan være vigtigt for 

virksomheder at komme med på ”cloud-bølgen”, således at de kan følge med deres 

konkurrenter. Nedenfor vil de største fordele ved cloud computing derfor blive gennemgået, 

for at gøre det klart hvorfor virksomheder bør anvende cloud computing.  

 

I kapitlet Begrebsafklaring er cloud computing defineret som ” en model, som muliggør deling 

af en stor pulje af virtuelle ressourcer, via en netværksforbindelse. Disse ressourcer kan nemt og 

hurtigt re-konfigureres for at opnå den optimale udnyttelse. Leveringen af disse ressourcer sker 

on-demand, og som oftest efter en ”betal-efter-forbrug” model”. Denne definition omfatter 

mange af de fordele, som er forbundet med anvendelsen af cloud computing.  I det omtalte 

kapitel er den udviklede begrebsramme for cloud computing ligeledes præsenteret (figur 3.2). 

Denne indeholder fem essentielle karakteristika ved cloud computing, som er i tråd med 

ovennævnte definition og derfor ligeledes indeholder nogle af fordelene forbundet med cloud 

-anvendelsen.  

 

I tabellen nedenfor er de væsentligste fordele forbundet med anvendelse af cloud computing 

præsenteret.  

Fordele forbundet med anvendelsen af cloud computing 

Mobilitet Data er meget let tilgængelig, der er kun 
behov for en internetforbindelse samt en 
device med netværksadgang for at kunne 
tilgå ens data. 
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Skalerbarhed Det er nemt for virksomheden at tilpasse 
tilgængeligheden af ressourcer efter 
behovet. Virksomheden kan således op- og 
nedjustere, tilføje eller fjerne cloud-
tjenester efter behov.   

”Betal-efter-forbrug” model Er i tråd med skalerbarheden. 
Virksomheden betaler dermed kun for de 
ressourcer som er tilgængelige for dem, og 
således forbruges.  

On-demand selvbetjening Virksomheden kan selv automatisk 
specificere, hvilken tjeneste og hvilket 
omfang, denne har behov for, uden at der er 
brug for menneskelig indblanding, hvilket 
gør ændringer mv. hurtige og nemme at 
foretage.  

Fleksibilitet Der er et stort udvalg af cloud-tjenester og 
-løsninger, hvilket giver den enkelte 
virksomhed mulighed for at sammensætte 
den optimale cloud-konfiguration efter 
deres behov.  

Lave etablerings- og driftsomkostninger  Da cloud-leverandøren står for indkøb af it-
infrastrukturen, samt hosting og 
vedligeholdelse af data, applikationen og 
infrastrukturen, er der meget lave 
etablerings- og driftsomkostninger 
forbundet med cloud computing.  

Køb af licenser ej nødvendigt  Det er ligeledes cloud-leverandøren der 
sørger for indkøb af licenser til software mv. 
og det er virksomheden dermed fri for.  

Standardisering I tråd med de lave etablerings- og 
driftsomkostninger, er cloud-tjenester og  
-løsninger standardiserede produkter, som 
gør det billigere at investere i, end hvis 
virksomheden selv skulle udvikle et unikt 
system. Der er større efterspørgsel efter 
billigere standardprodukter, da mange 
virksomheder ofte ikke har behov for mere.  

Opdaterede produkter  Virksomheden får adgang til de nyeste 
værktøjer ved brug af cloud computing og 
skal dermed ikke tænke på opdateringer 
eller forældede versioner.  

Ekspertise Cloud-leverandører har forskellige specialer 
(IaaS, PaaS or SaaS). Denne specialisering 
medfører at leverandørerne indsamler 
ekspertise på området, som tillader dem at 
håndtere opgraderinger, vedligeholdelse, 
katestrofe beredskab mv. mere effektivt.  
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Forøget lageringsplads  Virksomhederne kan som oftest opbevare 
mere data hos cloud-leverandøren end det 
er muligt på deres private 
computersystemer.  

Tabel 7.1: Fordele ved cloud computing (Jamil & Zaki, 2011b: 3481-3482; Mell & Grance, 2009: 2; IT- 

og Telestyrelsen, 2010a: 38-42; Startvækst, 2012). 
 

Stordriftsfordele 

De økonomiske fordele som virksomhederne der anvender cloud computing kan have gavn af, 

udspringer blandt andet af en række stordriftsfordele for cloud-leverandørerne. Ved drift af 

meget store datacentre, er cloud-leverandørerne i stand til at sænke omkostningerne for den 

enkelte ressource betydeligt, hvilket gør det attraktivt for virksomheder at anvende cloud 

computing. Det er dermed også vigtigt for cloud-leverandørerne at holde omkostninger nede, 

da pris er et vigtigt konkurrenceparameter i kampen om kunderne. Stordrift er, som ordet 

indikerer, forbundet med drift af meget store datacentre. Cloud-leverandører centraliserer 

deres ressourcer i store datacentre, for således at kunne udnytte stordriftsfordelene fuldt ud.  

 

Overordnet er cloud-leverandørerne i stand til at producere den enkelte ressource billigere, 

fordi faste omkostninger kan fordeles på flere kunder og processer kan automatiseres i langt 

højere grad, samtidig med at samlingen af ressourcer og ekspertise kan give en øget 

produktivitet og effektivitet. Forskellige faktorer spiller ind i forbindelse med realiseringen af 

disse fordele. Ved hjælp af standardisering og automatisering, kan arbejdet i de store 

datacentre foregå langt mere effektivt. Serverne i de store datacentre administreres ens, og 

processerne vedrørende dette automatiseres derfor i langt højere grad end det er tilfældet 

hos de mindre datacentre, eller hvis virksomheden selv administrerede deres servere. 

Båndbredde8 spiller også en væsentlig rolle i forhold til de store datacentres stordriftsfordele. 

På grund af store investeringer i fibernetværk er en større båndbredde tilgængelig for disse, 

hvilket gør det muligt, nemt og hurtigt at levere dataressourcer til virksomhederne.  

 

Datacentrenes størrelse giver ligeledes cloud-leverandørerne stor forhandlingskraft hvilket 

medfører, at disse er i stand til at købe billigere ind i forbindelse med køb af hardware, 

                                                      
8 Båndbredde refererer til dataoverføringshastigheden, altså den mængde data, der kan overføres per tidsenhed 
(Wikipedia, 2009) 
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software, licenser mv., hvilket gør det muligt at udbyde et attraktivt produkt til de 

prisbevidste kunder (Armbrust et al., 2009; Smith, 2012: 26-30).   

 

I en undersøgelse fra 2009 ”Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing” 

(Armbrust et al.) er de potentielle besparelser ved stordrift behandlet. Driftsomkostningerne 

for et mellem datacenter, med cirka 1.000 servere, er sammenlignet med drifts-

omkostningerne for et meget stort datacenter med over 50.000 servere. Undersøgelsens 

resultater ses i tabellen nedenfor.  

Teknologi Omkostninger for et  

mellem datacenter 

Omkostningerne for et  

meget stort datacenter 

Forhold 

Netværk $95 per Mbit/sek/md $13 per Mbit/sek/md 7,1 

Lagring $2,20 per GByte/md $0,40 per GByte/md 5,7 

Administration ≈ 140 servere per 

administrator 

> 1.000 servere per 

administrator  

7,1 

Tabel 7.2: Potentielle stordriftsbesparelser (Armbrust et al., 2009: 6) 

Ovenstående tabel viser, at der er betydelig forskel på omkostningsniveauet for de to typer 

datacentre.  

 

Tabellen viser ligeledes, at der er behov for en administrator til cirka 140 servere i et mellem 

datacenter, hvorimod den samme administrator i et meget stort datacenter kan administrere 

over 1.000 servere. Ved stordrift kan der således også spares nogle penge på medarbejder-

omkostninger. Endnu en faktor som kan bidrage til at nedsætte prisniveauet for kunderne 

(Smith, 2012: 26-30).   

 

Sammenfattende betyder ovenstående, at cloud-leverandørerne ved at centralisere deres 

servere i meget store datacentre er i stand til at drage nytte af adskillige økonomiske fordele. 

Dette har ikke blot betydning for leverandørernes egne omkostningsmodeller, men betyder 

ligeledes at de store cloud-leverandører er i stand til at tilbyde et produkt, som også 

økonomisk giver en fordel til virksomhederne, som anvender cloud computing.  
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Hvordan bør cloud computing anvendes? 

Såfremt en virksomhed påtænker at anvende cloud computing, er der en række forhold som 

bør overvejes. Ved indgåelsen af en aftale om levering af en cloud-tjeneste med en cloud-

leverandør, skal der indgås en kontrakt parterne imellem. Denne kontrakt skal beskrive 

rammerne for cloud-aftalen og formålet med kontrakten er dermed at regulere forholdet til 

leverandøren, afstemme forventninger parterne imellem samt andre relevante forhold i 

forbindelse med leveringen af cloud-tjenesten. Kontrakten sikrer ikke i sig selv kvalitet i den 

leverede tjeneste og informationssikkerheden for virksomhedens data, men en velformuleret 

og velovervejet kontrakt kan være med til at sikre, at der ikke opstår misforståelser parterne 

imellem, eller andre situationer som strider mod virksomhedens ønsker i forbindelse med 

anvendelsen af cloud computing. Det er derfor også vigtigt ved udarbejdelsen af kontrakten, 

at alle relevante forhold i forbindelse med cloud-tjenesten overvejes af både virksomheden og 

cloud-leverandøren (IT- og Telestyrelsen, 2010a: 32-34).   

 

Når virksomheden vælger at anvende cloud computing, er det ligeledes vigtigt at ledelsen 

tager stilling til hvilken cloud-tjeneste der er behov for i virksomheden, samt hvilken cloud-

leverandør der skal vælges til leveringen af denne tjeneste.  
 

Generelle forhold  

Der er en række generelle forhold, hovedsagligt vedrørende håndtering af data, i forbindelse 

med kontraktens udformning og indhold, som ledelsen og cloud-leverandøren bør drøfte 

indbyrdes, og i fællesskab, når kontrakten skal udarbejdes.  

 

Da behandling af virksomhedens data vil ske ved brug af en cloud-tjeneste udbudt af cloud-

leverandøren, er det nødvendigt for ledelsen at sikre sig, at virksomhedens data hos cloud- 

leverandøren håndteres i overensstemmelse med virksomhedens politikker for behandling af 

data, da det i sidste ende er ledelsen som har ansvaret for dette data.  

Det kan blandt andet være nødvendigt for ledelsen at tage stilling til hvilke procedurer der 

bør være istandsat hos leverandøren i forbindelse med overdragelse og destruktion af data. 

Det kan også være vigtigt i kontrakten at få defineret hvad der skal ske hvis virksomheden 

gerne vil skifte cloud-leverandør, og hermed hvorledes data skal overdrages til en ny 

leverandør, samt destrueres hos den tidligere anvendte leverandør. Det kan ligeledes være 
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nødvendigt kontraktuelt at have bestemt hvordan overdragelse og destruktion af data skal 

finde sted, hvis den anvendte cloud-leverandør går konkurs. Dette er blot nogle af de 

scenarier som kan udspille sig, og det fremhæver at ledelsen er nødt til, ved kontraktens 

indgåelse, at have taget stilling til disse ting, således at der kan tages højde for det i 

kontrakten.  

 

I forbindelse med cloud-leverandørens håndtering af virksomhedens data, kan det ligeledes 

være nødvendigt i kontrakten at opstille en orienteringspligt for cloud-leverandøren, såfremt 

denne for eksempel påtænker at flytte data fra en lokation til en anden, da dette kan have stor 

betydning for virksomheden, blandt andet i forhold til overholdelse af PDLs bestemmelser. 

Det kommende afsnit vil derfor også, i henhold til afhandlingens emnefelt, se nærmere på de 

persondataretlige forhold. Denne orienteringspligt kan ligeledes gøre sig gældende i tilfælde 

af, at det hos cloud-leverandøren registreres, at uvedkommende har forsøgt at skaffe sig 

adgang til virksomhedens data. Det kan også være nødvendigt for virksomheden at kræve en 

redegørelse i forbindelse med sådanne forsøg og specielt hvis det lykkes for uvedkommende 

at få adgang, da sådanne situationer kan reflektere meget dårligt på virksomheden. Det kan 

ligeledes være nødvendigt for virksomheden at indsætte en bestemmelse i kontrakten i 

sådanne tilfælde, som forpligter cloud-leverandøren til at betale eventuelle erstatningskrav 

mv. fra kunder, således at virksomheden ikke kommer i økonomiske vanskeligheder på 

baggrund af dette.  

 

Ydermere er det, når virksomhedens data håndteres af en cloud-leverandøren, vigtigt at 

ledelsen har sikret, at det nødvendige katastrofeberedskab er til stede hos leverandøren. Et 

sådant beredskab skal sikre, at der i tilfælde af brand eller andre utilsigtede hændelser er de 

nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til stede, således at servere og andet materiale ikke 

skades unødvendigt, og data dermed går tabt. Skulle dette alligevel være tilfældet, er det 

vigtigt at ledelsen har sikret, at de nødvendige procedurer er til stede hos leverandøren, 

således at tabt data kan genskabes. Ledelsen skal dermed have gjort sig klart, hvilket 

beredskabsniveau de finder tilfredsstillende, for dermed at kunne sikre, at de fornødne 

foranstaltninger er til stede hos cloud-leverandøren.  
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Til sikring af ovenstående, i forbindelse med cloud-leverandørens håndtering af 

virksomhedens data, kan det ligeledes være en god idé, at ledelsen ved kontraktens indgåelse 

sikrer sig adgang til leverandørens faciliteter, således at denne, eller en uafhængig revisor, 

kan bedømme hvorvidt cloud-leverandøren rent faktisk lever op til virksomhedens politikker 

for håndtering af data og den indgående kontrakt (IT- og Telestyrelsen, 2012: 19-25).  

 

Det er ikke kun i forbindelse med cloud-leverandørens håndtering af data at ledelsen bør gøre 

sig nogle overvejelser. I visse tilfælde kan det være nødvendigt for myndigheder at få adgang 

til virksomhedens data, og det kan derfor være hensigtsmæssigt at indsætte bestemmelser i 

kontrakten som forpligter cloud-leverandøren til at samarbejde med sådanne myndigheder, 

da det er virksomhedens ansvar at sørge for at myndighederne, om nødvendigt, kan tilgå data 

(IT- og Telestyrelsen, 2012: 21). 

 

Som oftest inkluderer en kontrakt ligeledes en Service Level Agreement (SLA), hvor de mere 

tekniske detaljer, vedrørende den leverede cloud-tjeneste, beskrives af cloud-leverandøren. 

Denne bør således omhandle cloud-leverandørens systems oppetid9 og svartider10 samt 

fejlretningsprocedurer hos cloud-leverandøren. Det kan ligeledes være en god idé i denne SLA 

at fastsætte en økonomisk kompensation, hvis cloud-leverandøren ikke lever op til forholdene 

beskrevet i SLAen. Det er dog vigtigt her at nævne, at virksomheden ikke har nogen særlig 

indflydelse på denne SLA, da det er leverandøren som beskriver nogle tekniske kompetencer 

ved dennes system (Wikipedia, 2013).  

 

Et andet forhold som bør overvejes er pris. I kontrakten bør der ikke blot tages stilling til den 

indledende omkostning for virksomheden, men samtidig bør der opstilles rammer for pris-

reguleringer, hvis virksomheden for eksempel ønsker at op- eller nedjustere dens behov efter 

kontrakten er indgået.  

I beskrivelsen af den ønskede ydelse, kan det være hensigtsmæssigt, hvis ledelsen beskriver 

den ønskede funktionalitet og ikke specifikke programmer mv., da det kan hæmme cloud-

leverandørens mulighed for eksempelvis frit at vælge en ny teknologi, hvilket kan betyde 

                                                      
9 Den tid hvor tjenesten er tilgængelig for brugeren 
10 Hvor hurtigt systemet svarere/reagere på brugernes handlinger  
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højere omkostninger for leverandøren og dermed højere pris for virksomheden (IT- og 

Telestyrelsen, 2012: 21).  

 

Det er dog vigtigt i denne sammenhæng at nævne de store cloud-leverandørers brug af 

standardkontrakter. Dette skyldes, at brug af sådanne kontrakter, kan medføre at ledelsen 

ikke har samme mulighed for at tilpasse kontrakten efter dennes ønsker og behov. Ledelsen 

bør dog stadig foretage sig de samme overvejelser, og dermed ud fra den præsenterede 

standardkontrakt vurdere, hvorvidt denne er tilfredsstillende i forhold til deres ønsker og 

behov (IT- og Telestyrelsen, 2010a: 32-34).  
 

Persondataretlige forhold  

I henhold til afhandlingens problemstilling er der, udover de ovenforstående generelle 

forhold, en række persondataretlige forhold som det er nødvendigt for ledelsen og cloud-

leverandøren at tage stilling til, i forbindelse med udarbejdelse af kontrakten.  

 

Først og fremmest er det vigtigt at fastslå hvorvidt data der overføres til clouden indeholder 

personoplysninger, samt hvilke oplysningstyper overførslen indeholder. Til denne 

indledningsvise overvejelse kan beslutningstræet (figur 5.2), fra kapitlet Persondataloven, 

være behjælpelig. Følger man beslutningstræet, er det efter at have fastslået at der er tale om 

personoplysninger i henhold til PDL, nødvendigt at afgøre hvilken oplysningstype der er tale 

om, for endeligt at kunne fastslå hvorvidt der er hjemmel til den ønskede behandling og om 

cloud-tjenesten dermed kan anvendes. Hvis dette er tilfældet, er der yderligere nogle forhold 

som ledelsen sammen med cloud-leverandøren bør overveje for at sikre at personoplysninger 

behandles i overensstemmelse med loven og dermed på en måde som virksomheden kan 

acceptere.  

 

I kontrakten er det vigtigt, at der tages stilling til kravene i PDL for behandling, anmeldelse 

mv., samt hvordan disse efterleves hos cloud-leverandøren, da det, som nævnt i afsnittet 

Behandlingssikkerhed, er ledelsens opgave at sikre tilstedeværelsen af de fornødne 

sikkerhedsforanstaltninger hos cloud-leverandøren, inden behandling af personoplysninger 

kan overlades til denne. Kravene indebærer ligeledes at der skal udarbejdes en 

databehandleraftale mellem virksomheden og cloud-leverandøren. Ledelsen skal sørge for, at 



   50 

det i denne aftale tydeligt fremgår hvilken ansvarsdeling der ligger til grund for aftalen, samt 

at cloud-leverandøren kun må behandle virksomhedens data efter ledelsens instruks.  

 

Da visse behandlinger kan kræve at virksomheden anmelder behandlingen til eller indhenter 

en udtalelse fra Datatilsynet, kan det være nødvendigt at indskrive dette i kontrakten, som en 

eventuel betingelse for ikrafttrædelse.  

 

Inden kontraktens indgåelse skal det yderligere undersøges i hvilket land person-

oplysningerne behandles, således at det er muligt for ledelsen at sikre, at der er taget højde 

for eventuelle regler vedrørende overførsel af oplysninger til sikre tredjelande, såvel som 

ikke-sikre tredjelande, i kontrakten. Hvis cloud-leverandøren har hjemsted uden for Danmark, 

kan det ydermere være hensigtsmæssigt at overveje om der gælder særlige regler for dette 

land i forbindelse med behandling af personoplysninger. Er dette tilfældet er det vigtigt, at der 

i kontrakten ligeledes tages stilling til hvordan disse regler efterleves (IT- og Telestyrelsen, 

2012: 19-20).  

 

I forbindelse med anvendelsen af en cloud-tjeneste, hvor behandling af personoplysninger er 

involveret, er det, som ovenstående indikerer, meget vigtigt at der tages højde for kravene i 

PDL. Ved udarbejdelse af en kontrakt mellem virksomheden og cloud-leverandøren er det 

nødvendigt for ledelsen at have fastslået hvilke bestemmelser i PDL, som denne skal 

overholde og ud fra denne vurdering udarbejde kontrakten, således at virksomheden 

efterlever lovens bestemmelser. Anvendelsen af cloud computing i modstrid med loven kan 

føre til ulovlig, eller i det mindste uhensigtsmæssig adfærd fra virksomhedens side, som i 

værste fald kan medføre at virksomheden mister kunder fordi personoplysninger behandles 

forkert. 
  

Forhold relateret til cloud-valget 

Når ledelsen skal vurdere hvordan cloud computing bør anvendes, skal de, udover at overveje 

ovenstående generelle og persondataretlige kontraktuelle forhold, vurdere en række forhold 

relateret til valget af cloud-tjeneste og -leverandør. Mulighederne i denne forbindelse er 

mange, hvorfor det kan være en god idé for virksomheden at inddrage en uafhængig rådgiver 

på området, som kan vejlede ledelsen i forhold til de forestående valg.  
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Det er ligeledes vigtigt, førend ledelsen træffer et valg, at det klart er defineret med hvilket 

formål en given cloud-tjeneste skal anvendes og således hvilket behov virksomheden har. Da 

anvendelsen af cloud computing gerne skulle give virksomheden en økonomisk fordel, er det 

vigtigt at ledelsen er realistisk og vidende omkring virksomhedens behov, så det rigtige valg 

kan træffes. Det kan i den forbindelse være en god idé at inddrage nøglepersoner i 

virksomheden således at ledelsen kan få en bedre forståelse af virksomhedens arbejds-

processer og eventuelt hvor i organisationen der er udfordringer, som brug af en cloud-

tjeneste kan afhjælpe.  

 

Først og fremmest skal ledelsen vælge hvilken cloud-tjeneste der er behov for. Som defineret i 

afsnittet Cloud-tjenester: SaaS, PaaS og IaaS findes der grundlæggende tre forskellige 

tjenester, som hver tilbyder virksomheden en forskellig funktionalitet. Som nævnt ovenfor, i 

afsnittet Generelle forhold, bør ledelsen definere den ønskede funktionalitet, og ikke 

specificere bestemte programmer, som den ønsker at få adgang til. Når virksomheden derfor 

skal vælge hvilken cloud-tjeneste der er behov for, skal denne vurdering foretages på basis af 

den ønskede funktionalitet. En SaaS-tjeneste vil give virksomheden adgang til software, altså 

applikationer, som for eksempel kan give virksomheden den ønskede funktionalitet i 

forbindelse med økonomistyring og andre ”kontorpakker”. En PaaS-tjeneste vil give 

virksomheden mulighed for at udvikle og hoste applikationer på leverandørens servere og en 

IaaS-tjeneste vil give virksomheden endnu større råderum, idet det tillader virksomheden 

selv at drive servere, netværk mv. ved hjælp af cloud-tjenesten.  

 

Når det er besluttet hvilken type cloud-tjeneste der i virksomheden er behov for, er der 

ydermere nogle generelle aspekter ved denne, som ledelsen bør tage stilling til. For at kunne 

udnytte en af fordelene ved cloud-computing; skalerbarhed, er det vigtigt, at ledelsen 

undersøger hvorvidt den valgte cloud-tjeneste kan udbygges.  

Der er ligeledes nogle økonomiske aspekter som bør overvejes. Det er vigtigt på forhånd at 

have undersøgt om virksomhedens eksisterende it-infrastruktur, det vil sige hardware, 

software, netværksforbindelse mv., understøtter brugen af den valgte cloud-tjeneste. Hvis 

dette ikke er tilfælde, kan det betyde at virksomheden er nødt til at investere i dette, førend 

tjenesten kan benyttes. Samtidig skal tjenestens brugervenlighed vurderes, hvilket eventuelt 

kan ske ved hjælp af de gratis prøve-perioder, som mange cloud-leverandører tilbyder. Dette 
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bør vurderes, for således at fastslå hvorvidt efteruddannelse af personale er nødvendigt, før 

tjenesten kan bruges. Begge disse økonomiske aspekter er vigtige at tage i betragtning, da det 

kan mindske de førnævnte fordele, og derved gøre brug af nogle cloud-tjenester mindre 

attraktiv for virksomheden (Smith, 2012: 124-129). 

 

Når ledelsen har valgt hvilken cloud-tjeneste der er behov for, er det næste valg der skal 

træffes, hvilken cloud-leverandør der skal levere denne tjeneste. De overvejelser ledelsen bør 

gøre sig i denne forbindelse vedrører leverandørens forretning, samt hvorledes denne drives. 

Det er vigtigt, at det nødvendige fundament er til stede hos leverandøren, hvorfor ledelsen bør 

sikre at drifts- og datacentre er tidssvarende og at den mest hensigtsmæssige og moderne 

teknologi anvendes. I den forbindelse er det ligeledes vigtigt, at ledelsen har undersøgt 

leverandørens økonomi, og hvorvidt going concern-forudsætningen er til stede, således at det 

sikres, at der er tale om en veletableret leverandør, som er i stand til at forblive på markedet, 

på trods af hård konkurrence leverandørerne imellem. Valget af en given leverandør skal 

således være funderet i en tillid til denne. Denne tillid kan ligeledes underbygges af den grad 

af gennemsigtighed, som leverandøren udviser. Det bør blandt andet være nemt for ledelsen 

at gennemskue leverandørens praksis for håndtering af data samt finde oplysninger om 

eventuelle fejl og problemer med tjenester, oppetid, svartider mv.  

 

Tillid til leverandøren kan ligeledes baseres på undersøgelser om andre kunders oplevelser og 

hvorvidt disse har været tilfredse med en given leverandør. Denne information samt megen 

anden information om cloud-tjenester og -leverandører kan findes på nettet på diverse 

debatfora, og det kan være en god idé for ledelsen at følge disse, for at danne sig et overblik 

over markedet. Dette kan ligeledes bidrage til information om andre brugere af samme 

leverandør og hvorvidt denne anvender mange underleverandører. Hvis mange andre 

brugere og underleverandører er tilknyttet leverandøren, kan det betyde at udviklingen hos 

denne går hurtigere, da der kan afsættes flere penge til blandt andet produktudvikling, som i 

sidste ende vil gavne virksomheden og en sådan leverandør kan derfor være at foretrække 

(Smith, 2012: 128-129; Cloudchecker, 2011).  

 

Sammenfattende kan det siges, at når cloud computing skal anvendes, bør ledelsen i 

samarbejde med den valgte cloud-leverandør udarbejde en kontrakt for den leverede cloud-



   53 

tjeneste, som tager højde for de mere generelle forhold vedrørende håndtering af data samt 

de specifikke krav i henhold til PDL. Denne kontrakt bør reflektere ledelsens holdning til 

hvordan virksomhedens data skal behandles og håndteres og dermed virksomhedens valgte 

it-strategi og informationspolitik. Dette er ligeledes tilfældet såfremt der gøres brug af 

standardkontrakter. Når en specifik cloud-tjeneste og -leverandør skal vælges, er det vigtigt at 

ledelsen holder sig for øje, med hvilket formål en given cloud-tjeneste skal anvendes og 

dermed hvilken tjeneste og leverandør, som bedst lever op til virksomhedens behov og 

ønsker. Dette gælder både i forbindelse med informationssikkerhed, kvalitet, håndtering af 

data mv. samt i forhold til den ønskede funktionalitet.  

 

Hvornår bør cloud computing anvendes?  

På trods af de ovenfor præsenterede fordele, bør en cloud-tjeneste kun anvendes såfremt det 

kan betale sig for virksomheden at flytte data til clouden.  
 

Rentabilitet 

Når ledelsen har taget stilling til ovenstående forhold, og dermed valgt en cloud-tjeneste og en 

cloud-leverandør, bør ledelsen inden et cloud-projekt igangsættes, lave en beregning af 

rentabiliteten for den konkrete løsning. Som omtalt kan brug af nogle cloud-tjenester medføre 

at virksomheden er nødt til at investere i forbedringer af deres it-infrastruktur eller efter-

uddannelse af medarbejdere, faktorer som spiller ind på cloud-projektets rentabilitet.  

 

Der findes forskellige værktøjer og metoder som ledelsen kan gøre brug af til sådanne 

beregninger. Et eksempel på et sådan værktøj, er IT- og Telestyrelsens cloud-kalkulator. 

Denne giver ledelsen mulighed for nemt og hurtigt at beregne, om virksomheden kan drage 

økonomiske eller andre fordele ved anvendelsen af en cloud-tjeneste (IT- og Telestyrelsen, 

2010b). En virksomhed kan også gøre brug af en uafhængig rådgiver til vejledning om et 

cloud-projekts rentabilitet og afkastningsgrad (Smith, 2012: 134-137). 
 

Overgang fra egen drift til cloud computing  

Inden virksomheden overgår til brug af en cloud-tjeneste, er det udover rentabilitets-

beregningerne vigtigt, at det grundigt er planlagt hvordan denne overgang skal forløbe. 

Influerede medarbejdere i virksomheden skal løbende holdes opdateret og inkluderes i 

processen, således at overgangen foregår på bedst mulig vis. Generelt kan overgangen eller 
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opstarten af et cloud-projekt forløbe lettere hos en nyoprettet virksomhed, da der her ikke i 

samme grad som hos store etablerede virksomheder, allerede eksisterer en veletableret it-

infrastruktur.  

 

Hos mange af de store cloud-leverandører er der gode vejledninger tilgængelige, som 

beskriver hvad der kræves for at komme godt i gang med et cloud-projekt. Det kan være 

meget nyttigt for ledelsen at holde sig opdateret på disse vejledninger, da det kan være et 

vigtigt værktøj i planlægningsfasen. Disse store leverandører tilbyder ligeledes, som nævnt 

ovenfor, ofte gratis prøveperioder, således at virksomheden er i stand til at undersøge cloud-

tjenestens kompatibilitet med virksomhedens behov og system, førend projektet endelig 

igangsættes. Disse gratis produkter er dog som oftest også forbundet med en lavere 

funktionalitet og dårligere adgang til support og det må derfor ikke stå alene i vurderingen af 

en cloud-tjeneste.  

 

Cloud computing bør således kun anvendes, hvis det kan betale sig for virksomheden og 

denne drager nytte af anvendelsen og ikke førend der foreligger en detaljeret og velovervejet 

plan for hvordan overgangen fra egen drift til en cloud-tjeneste skal finde sted.  

 

Delkonklusion  

Som det følger af ovenstående, bør cloud computing anvendes fordi virksomheden 

derigennem opnår en række fordele som både økonomisk og effektivitetsmæssigt kan gavne 

denne. Det kræver dog at ledelsen har gjort virksomhedens behov klart, så der kan indgås en 

velovervejet kontrakt samt vælges den rigtige cloud-tjeneste og -leverandør. Disse 

overvejelser og valg bør reflektere virksomhedens it-strategi og informationssikkerheds-

politik og samtidig sikre virksomheden den ønskede funktionalitet. På trods af de omtalte 

fordele som virksomheden får del i ved brug af en cloud-tjeneste, bør denne dog ikke 

igangsætte et cloud-projekt hvis ikke det er rentabelt og førend der er foregået en grundig 

planlægning for overgangen til clouden.  
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8. Sikkerhed og håndtering af trusler  

Anvendelsen af cloud computing er forbundet med en række risici, som bør håndteres inden 

cloud computing påbegyndes samt løbende i forbindelse med anvendelsen. Disse risici er som 

oftest forbundet med de sikkerhedsmæssige og juridiske udfordringer som følger af 

anvendelsen. Som omtalt i afsnittet it-governance bør ledelsen foretage et grundigt arbejde 

med virksomhedens informationssikkerhed. Dette bør inkludere udarbejdelsen af en it-

strategi og en informationssikkerhedspolitik, som bør være funderet i en it-risikoanalyse. Et 

sådant informationssikkerhedsarbejde vil lette ledelsens arbejde forbundet med håndtering 

af sikkerhed og tilknyttede trusler i forbindelse med cloud-anvendelsen.  

 

Informationssikkerhedsegenskaber  

Som tidligere omtalt, omfatter informationssikkerhed forskellige vigtige egenskaber, som alle 

bør sikres i forbindelse med anvendelsen af cloud computing og dermed håndteringen af data. 

Det drejer sig om: fortrolighed, integritet, tilgængelighed, autenticitet og privatliv. Det 

sikkerhedsmæssige arbejde forbundet med cloud computing, bør derfor forsøge at sikre disse 

egenskaber. 
  

Fortrolighed  

I forbindelse med informationers fortrolighed er det vigtigt, at adgangen til disse begrænses 

til berettigede personer og det er således vigtigt at sikre, at informationer ikke er tilgængelige 

for uautoriserede personer. Denne sikring af fortrolighed skærpes yderligere, når der er tale 

om følsomme oplysninger og det er således en meget vigtig informationssikkerhedsegenskab 

at have for øje i forbindelse med håndteringen af personfølsomme oplysninger i henhold til 

PDL. Denne fortrolighed kan oftest sikres ved hjælp af en god adgangsstyring hos 

virksomheden, dels i forbindelse med it-infrastrukturen og dels ved hjælp af informations-

sikkerhedspolitikken. 
  

Integritet  

Informationers integritet er forbundet med sikring af informationernes fuldstændighed og 

nøjagtighed. Det er i denne forbindelse vigtigt at det sikres, at informationer bevares i deres 

originale form og dermed ikke ændres eller slettes utilsigtet af uautoriserede personer. 

Sikring af denne egenskab gør det muligt at stole på rigtigheden af informationerne, hvilket er 

særligt vigtigt i forbindelse med anvendelsen af cloud computing, da den fysiske mulighed for 
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at kontrollere de lagrede data og systemer hos cloud-leverandøren er begrænset. Sikring af 

integriteten af informationer stiller ligeledes krav til overførslen af data samt behandlingen af 

dette over dets levetid. Sikkerhedsforanstaltninger skal således istandsættes for at sikre, at 

data bevares over tid og i samme format. Sådanne foranstaltninger kan blandt andet omfatte 

procedurer for adgang til, og adskillelse af, data således at dette ikke kompromitteres eller 

ændres uden tilladelse fra virksomheden. 
  

Tilgængelighed 

Tilgængeligheden af informationer er en væsentlig egenskab i forbindelse med cloud 

computing. Det er vigtigt at sikre, at data og andre ressourcer er tilgængelige når de skal 

benyttes af virksomheden. Data som opbevares hos en cloud-leverandør kan blive 

utilgængelige, såfremt cloud-tjeneste er offline, hvis data går tabt eller hvis cloud-

leverandøren går konkurs. Tilgængeligheden kan, som det tidligere er omtalt, blandt andet 

sikres gennem backup, tilstedeværelsen af going concern-forudsætningen hos cloud-

leverandøren, inden kontrakten underskrives eller hvis der er indgået en SLA mellem 

virksomheden og cloud-leverandøren, som sikrer oppe- og svartider og eventuelle 

økonomiske kompensationer ved nedbrud.  
 

Autenticitet  

Autenticitet er en vigtig egenskab er sikre, især hvis der er tale om følsomme oplysninger, 

hvor reglerne for hvem der må få adgang til sådanne oplysninger er skærpede. Sikring af 

autenticitet er med til at bekræfte en påstået identitet og sikrer dermed, at en person er den, 

som vedkommende udgiver sig for at være. Sikring af denne egenskab sikrer dermed at 

uautoriserede personer ikke opnår adgang til følsomme oplysninger, som ellers kan medføre 

store problemer for virksomheden. Autenticitet kan, ligesom fortrolighed, blandt andet sikres 

gennem en god adgangsstyring hos virksomheden.  
 

Privatliv  

Denne informationssikkerhedsegenskab omfatter sikring af privatlivets fred. PDL er bygget 

op omkring sikring af denne egenskab og den registreredes grundlæggende ret til beskyttelse 

af personoplysninger. Sikring af denne egenskab er derfor også essentiel i forbindelse med 

anvendelsen af cloud computing, da det, såfremt dette ikke sikres, kan medføre, at gældende 

lovgivning ikke overholdes.  Sikring af denne egenskab medfører derfor også at ledelsen nøje 
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bør overveje loven, og hvorledes denne efterleves hos cloud-leverandøren (IT- og 

Telestyrelsen, 2010a).  

 

Sikkerhedstrusler 

Udover de fordele som er beskrevet i afsnittet Hvorfor anvende cloud computing? medfører 

brugen af en cloud-tjeneste ligeledes en række risici som virksomheden må tage stilling til 

inden cloud computing anvendes. Disse risici er hovedsageligt forbundet med en række 

trusler mod sikkerheden af den data som overføres til clouden, og det er således disse 

sikkerhedshændelser, som kan påvirke informationssikkerhedsegenskaberne omtalt ovenfor. 

I tabellen nedenfor er de primære sikkerhedstrusler i forbindelse med anvendelsen af cloud 

computing derfor angivet.  

Sikkerhedstrusler forbundet med anvendelse af cloud computing 

Angreb på netværk Der findes mange former for hacking. Et 
hacker-angreb kan eksempelvis lukke 
servere ned, eller en hacker kan overtage 
kontrollen med serverne eller opnå adgang 
til følsomme og kritiske oplysninger. 

Kontrol afgives Virksomhedens data overføres til cloud-
leverandøren og kontrollen med denne er 
derfor delvist overgivet til leverandøren. 
Hvis det ikke i kontrakten er veldefineret 
hvordan data skal behandles hos denne, kan 
der opstå trusler for virksomhedens 
informationssikkerhed. Der kan ligeledes 
opstå problemer hvis virksomheden skal 
fremskaffe data til myndigheder, og det bør 
derfor kontraktuelt sikres at cloud-
leverandøren kan og vil fremskaffe det 
relevante data til myndigheder, hvis det er 
juridisk nødvendigt.  

Databeskyttelse Den fysiske mulighed for at påse, at data 
håndteres som ønsket hos leverandøren er 
begrænset. Denne trussel er tæt forbundet 
med ovenstående vedrørende afgivelse af 
kontrol.  

Kassation  Hvis mediet hvor data lagres, skal kasseres, 
kan det være svært for virksomheden at 
være helt sikker på at data slettes 
fuldstændigt og rettidigt af leverandøren.  
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Reparation  Hvis et datamedie som anvendes af cloud-
leverandøren sendes til reparation, kan det 
være usikkert om og i hvilket omfang data 
på mediet er sikret af leverandøren. Det skal 
sikres at personer som kommer i kontakt 
med mediet under reparationen ikke kan få 
adgang til data på mediet eller at data går 
tabt i forbindelse med reparationen.  

Placering af data Data flyttes fra server til server og fra land 
til land hos cloud-leverandøren i et sådan 
omfang og tempo, at det kan være vanskeligt 
eller helt umuligt at vide præcis i hvilket 
land virksomhedens data befinder sig og 
dermed hvilken lovgivning der bør tages 
højde for. Dette kan ligeledes gøre det 
umuligt at anvende cloud computing, 
såfremt personfølsomme oplysninger i 
henhold til PDL er inkluderet, da loven 
kræver at personoplysninger kun må 
overføres til lande som sikrer et 
tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.  

Klassifikation af data  De sikkerhedstrusler vedrørende 
anvendelsen af data i en cloud-tjeneste vil i 
mange tilfælde være direkte forbundet med 
den specifikke oplysningstype, som ønskes 
anvendt. I forhold til PDL, klassificeres 
oplysninger i deres enkelthed ikke 
nødvendigvis som følsomme person-
oplysninger, men når de samles i clouden 
kan sammensætningen medføre at disse 
oplysninger tilsammen er person-
henførbare, og derfor skal klassificeres som 
følsomme oplysninger i henhold til PDL, 
hvilket medfører at skærpede behandlings-
regler skal iagttages.  

Tabel 8.1: Sikkerhedstrusler ved cloud computing (Jamil & Zaki, 2011b: 3479-3482; IT- og 
Telestyrelsen, 2010a: 15-32).  

 

Sikkerhedsforanstaltninger 

Til håndtering af disse trusler og dermed til sikring af de fem informationssikkerheds-

egenskaber er det nødvendigt for virksomheden at sikre, at de fornødne sikkerheds-

foranstaltninger er iværksat hos virksomheden og cloud-leverandøren. Overordnet er det 

nødvendigt at sikre den fysiske og logiske sikkerhed samt drifts- og datasikkerheden. Dette 
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bør gøres gennem implementeringen af en række kontroller, procedurer og politikker hos 

virksomheden og cloud-leverandøren.  

 

En virksomhed som ikke anvender en cloud-tjeneste skal i sit sikkerhedsarbejde kun tænke 

på virksomheden og hvilke kontroller virksomhedens forretningsaktiviteter kræver. Når der 

er tale om anvendelse af en cloud-tjeneste, er det nødvendigt ligeledes at tage stilling til hvilke 

kontroller der bør være etableret hos cloud-leverandøren. Som nævnt i tabellen ovenfor 

kræver anvendelsen af cloud computing tillid til den valgte cloud-leverandør og det er dermed 

vigtigt at kunne stole på, at denne har istandsat tilstrækkelige kontroller.  

 

Overordnet kan kontroller tjene et præventivt, detektivt og korrigerende formål. Det er 

nødvendigt at ledelsen sikrer, at alle tre typer kontroller er repræsenteret, da visse trusler 

ikke altid opdages i rette tid, og det er derfor vigtigt at have tilrettelagt korrigerende planer, 

som kan tage højde for dette.  

 

Nedenfor vil det blive analyseret hvilke sikkerhedsforanstaltninger ledelsen bør sikre 

tilstedeværelsen af hos cloud-leverandøren, og i mindre grad hos virksomheden, i forbindelse 

med den fysiske og logiske sikkerhed samt drift- og datasikkerheden.  
 

Fysisk sikkerhed  

Især i forbindelse med den fysiske sikkerhed, er det vigtigt at ledelsen kan stole på cloud-

leverandøren, da det er denne, som i høj grad skal have istandsat de fornødne fysiske 

sikkerhedsforanstaltninger. Fysisk sikkerhed omfatter, at der bør etableres kontroller som 

skal sikre mod uberettiget indtrængen og tyveri, samt sikre cloud-leverandørens ressourcer 

og faciliteter i tilfælde af uforudsigelige hændelser som brand, oversvømmelse og andre 

naturkatastrofer. I forbindelse med anvendelsen af cloud computing er det således cloud-

leverandørens datacentre som skal sikres mod at uvedkommende trænger ind til udstyret i 

datacentret og for eksempel ødelægger eller stjæler servere, eller at oversvømmelse eller 

brand i serverrummene medfører skader på serverne. Den fysiske sikkerhed omfatter tre lag 

af sikkerhed og kontroller til sikring af dette kan således opdeles som vist i figur 8.1 nedenfor 

(Dull, Gelinas & Wheeler, 2012: 280).  
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Figur 8.1: Fysiske sikkerhedsforanstaltninger 

Ovenstående er blot eksempler på nogle af de sikkerhedsforanstaltninger, som ledelsen bør 

sikre tilstedeværelsen af hos cloud-leverandøren. Det er ligeledes kontroller, som kan gøre sig 

gældende for virksomheden selv, men da det i dette tilfælde omhandler anvendelsen af cloud 

computing er de vigtigste fysiske sikkerhedsforanstaltninger tilknyttet cloud-leverandørens 

datacentre og hvorledes disse bedst beskyttes. Som det tidligere er nævnt, forefindes en 

række stordriftsfordele for de store cloud-leverandører. I forbindelse med etablering af et højt 

fysisk sikkerhedsniveau kan de store cloud-leverandører ligeledes have en fordel, da sådanne 

proportionelt vil have flere penge at bruge på sikkerhedsarbejdet og dermed bedre mulighed 

for at sikre datacentret mod uvedkommende ved, eksempelvis at ansætte vagter 24 timer i 

døgnet, opstille sikkerhedskameraer med bevægelsessensorer, etablere det mest 

hensigtsmæssige beredskab i forbindelse med naturkatastrofer mv.  

 

Udover etableringen af disse kontroller er det ligeledes vigtigt at ledelsen påser, at der hos 

cloud-leverandøren forefinder tilstrækkelige procedurer og politikker, som understøtter disse 

sikkerhedsforanstaltninger. Som omtalt tidligere kan det være hensigtsmæssigt for ledelsen 

kontraktuelt at fastsætte økonomiske kompensationer, hvis cloud-leverandøren skulle miste 

data mv., for eksempel i forbindelse med oversvømmelser og dermed ødelæggelser på servere 

og andre faciliteter i datacenteret. Sådanne katestrofer kan i sig selv koste cloud-leverandøren 

mange penge og det kan derfor være hensigtsmæssigt, at ledelsen sikrer, at leverandøren er 

Ydre kontroller 

Bygningskontroller 

Kontroller vedrørende 
serverrum 

•Hegn med bevogtet port (præventiv og 
detektiv) 

•Videoovervågning (præventiv og detektiv) 

•Tyverialarm, med tilknyttet alarmselskab 
(detektiv) 

•Brandalarm og sprinklersystem (detektiv 
og korrigerende) 

•Batteri- og brændstofsdreven nødgenerator 
(korrigerende)   

•Adgangskort til serverrum (præventiv og 
detektiv) 

•Gæste logins (præventiv) 
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tilstrækkeligt forsikret i sådanne tilfælde, så virksomheden kan få den fastsatte økonomiske 

kompensation.  
 

Logisk sikkerhed  

Hvorimod de fysiske sikkerhedsforanstaltninger søger at sikre datacenteret i fysisk forstand, 

omhandler den logiske sikkerhed, sikring mod uautoriseret adgang til systemer og data. 

Sådanne forsøg på at tilgå cloud-leverandørens systemer og data kan have katastrofale følger 

for virksomheden og det er derfor vigtigt, at tilstrækkelige kontroller er etableret hos cloud-

leverandøren til at opdage og forhindre dette. Den logiske sikkerhed kan ligeledes inddeles i 

tre lag som vist i nedenstående figur (Dull, Gelinas & Wheeler, 2012: 280). 

 

Figur 8.2: Logiske sikkerhedsforanstaltninger 

I forbindelse med anvendelsen af cloud computing er det essentielt at den logiske sikkerhed 

er tilstrækkelig. Data overføres til clouden og det er vigtigt, at ledelsen sikrer, at data hos 

cloud-leverandøren håndteres på en sådan vis, at data ikke bliver tilgængeligt for 

uvedkommende. Adgangskontrol, som figuren ovenfor beskæftiger sig med, er et vigtigt 

sikkerhedsmæssigt aspekt i forhold til cloud computing. Det er vigtigt, at de rigtige personer 

får adgang til de rigtige data og dermed kun får adgang til data som vedkommende er 

berettiget til. Adgangskontrol anvendes således til at dokumentere, styre og iagttage, hvordan 

en cloud-tjeneste anvendes og til at sikre, at data ikke bliver tilgængeligt for uvedkommende.  

 

Det er cloud-leverandøren som skal opretholde denne adgangskontrol, men ledelsen spiller 

også en væsentlig rolle i dette. Det er vigtigt, at der i virksomheden er etableret procedurer og 

politikker for, hvem der skal have adgang til hvilke data, med hvilke rettigheder og under 

Identifikation 

Godkendelse 

Adgangsrettigheder 

Trusselovervågning 

• Unikke brugernavne 
(præventiv og detektiv) 

• Unikke password (prævæntiv 
og detektiv) 

• Digital signatur (præventiv) 

• Tildeling af 
brugerrettigheder og vilkår 
(præventiv) 

• Logning af brug, tidspunkt, 
datatype, adgangsforsøg mv. 
(detektiv) 
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hvilke vilkår. Såfremt dette ikke er veldefineret af ledelsen, vil den rette adgangskontrol ikke 

kunne udføres af, eller sikres hos, cloud-leverandrøren. 

 

Som en del af denne adgangskontrol, bør cloud-leverandøren ligeledes have en firewall samt 

effektive antivirus programmer, som kan være med til at opdage og forhindre fejl i systemet. 

Som det er tilfældet ved etableringen af et højt fysisk sikkerhedsniveau, forefindes ligeledes 

stordriftsfordele ved etablering og vedligeholdelse af den logiske sikkerhed. De store cloud-

leverandører vil være i stand til, for færre penge end det vil koste den enkelte virksomhed, at 

iværksætte langt mere komplicerede og dyrere sikkerhedsnet, som kan kontrollere og 

overvåge adgangen til data i clouden. 
  

Driftsikkerhed 

Det er essentielt for virksomhedens drift, at ledelsen sikrer driftsikkerheden hos cloud-

leverandøren på bedst mulige vis, da stop i driften hos denne kan have katastrofale 

konsekvenser for virksomheden. Sikring af driften omfatter de procedurer og kontroller, som 

er etableret for at sikre en betryggende drift af systemerne og dermed informations-

sikkerhedsegenskaben: tilgængelighed. Da virksomhedens data opbevares ved hjælp af en 

cloud-tjeneste, er det essentielt at denne virker, således at virksomheden kan vedvare driften. 

Denne driftsikkerhed er forbundet med den fysiske sikkerhed og det er i forbindelse med 

denne vigtigt for at sikre driften, at der hos cloud-leverandøren foreligger beredskabsplaner, 

som specificerer hvordan en cloud-tjeneste skal fortsætte driften, såfremt datacenteret mister 

sin strømforsyning, oplever oversvømmelser i serverrummerum mv. Det indebærer således, 

at det tilstrækkelige beredskab mod driftsafbrydelser, uheld og andre uforudsigelige 

hændelser forefindes, så virksomhedens økonomi og fortsatte drift ikke trues.  

 

Den indgåede SLA mellem virksomheden og cloud-leverandøren spiller ligeledes en væsentlig 

rolle i forbindelse med driftsikkerheden. Det skal, som tidligere omtalt, i denne defineres 

hvilke oppe- og svartider cloud-leverandøren opererer med og det er således op til ledelsen at 

vurdere, om disse er tilstrækkelige i forhold til virksomhedens drifts afhængighed af data som 

befinder sig i clouden.  
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Det kan ligeledes være en god idé at sikre, at der hos cloud-leverandøren foretages jævnlige 

backup af virksomhedens data og, afhængig af virksomheden afhængighed af data fra clouden, 

kan det være nødvendigt for virksomheden ligeledes at opbevare en kopi af data på en lokal 

server, skulle der være problemer med cloud-leverandørens drift. 
  

Datasikkerhed 

I forhold til cloud computing er datasikkerhed et meget vigtigt aspekt. Sikkerheds-

foranstaltninger etableret for at sikre data omfatter procedurer og kontroller, som skal 

beskytte data mod ødelæggelse eller uautoriseret ændring eller misbrug. Til sikring af data 

kan kryptering af data blandt andet anvendes. Denne kryptering kan finde sted både mellem 

virksomheden og cloud-leverandøren og mellem cloud-leverandørens datacentre. Udover at 

være et effektivt redskab til at sikre datasikkerheden, kan det i visse tilfælde være et 

lovgivningsmæssigt krav. PDL stiller blandt andet krav til kryptering af data, hvis der er tale 

om følsomme personoplysninger i henhold til loven. Dataisolering og segmentering kan 

ligeledes være en hensigtsmæssig måde at sikre data, således at dette kun er tilgængeligt for 

berettigede brugere, uanset at ressourcer deles mellem forskellige virksomheder hos cloud-

leverandøren. Logning kan ydermere være med til at sikre data, da det kan være med til at 

skabe gennemskuelighed, sporbarhed og bevissikring, hvilket kan bevirke kvalitetssikringen i 

forbindelse med håndteringen af data.  

 

Egenskaber, trusler og foranstaltninger  

Ovenstående afsnit har præsenteret en række informationssikkerhedsegenskaber som bør 

sikres af ledelsen i forbindelse med anvendelsen af cloud computing. Sikring af disse bringes 

dog i fare af en række trusler mod sikkerheden af data, når en cloud-tjeneste anvendes, 

hvorfor det er nødvendigt, at ledelsen sikrer tilstedeværelsen af de fornødne sikkerheds-

foranstaltninger i virksomheden samt hos cloud-leverandøren. Som sammenfatning på dette 

er der nedenfor præsenteret en tabel, som lister de forskellige sikkerhedsforanstaltninger, 

som bør være etableret, hvilke informationssikkerhedsegenskaber disse sikrer, samt hvilke 

sikkerhedstrusler der mildnes ved disse.  

Sikkerheds-
foranstaltning 

Kontrolformål Informations-
sikkerhedsegenskab 

Sikkerhedstrussel  

Beredskabsplaner  
(fysisk & driftsikkerhed) 

Præventiv, detektiv, 
korrigerende 

Tilgængelighed  Databeskyttelse 
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Fysisk adgangskontrol og 
videoovervågning  
(fysisk sikkerhed) 

Præventiv, detektiv Fortrolighed Databeskyttelse 

Logisk adgangskontrol 
(logisk sikkerhed) 

Præventiv, detektiv Fortrolighed, integritet, 
autenticitet  

Databeskyttelse 

Firewall og antivirus 
programmer  
(logisk) 

Præventiv, detektiv Fortrolighed, integritet, 
tilgængelighed  

Angreb på netværk  

Logning 
(logisk og datasikkerhed) 

Detektiv Integritet Angreb på netværk, 
kontrol afgives, 
klassifikation af data 

Backup 
(drift- og datasikkerhed) 

Præventiv Tilgængelighed Angreb på netværk, 
reparation 

SLAer  
(Driftsikkerhed) 

Præventiv  Tilgængelighed Kontrol afgives 

Kryptering  
(datasikkerhed) 

Præventiv Fortrolighed, integritet, 
privatliv  

Databeskyttelse, 
reparation 

Dataisolering og 
segmentering 
(datasikkerhed) 

Præventiv Integritet Databeskyttelse  

Tabel 8.2: Kontrolforanstaltninger med sikkerhedstrusler 

Udover de ovenforstående sikkerhedsforanstaltninger i tabellens første række, kan revision af 

cloud-leverandøren ligeledes være et vigtigt værktøj for ledelsen til at skabe tillid til 

leverandøren og dennes praksis i forhold til håndtering af virksomhedens data. Revision af 

cloud-leverandøren kan foregå på forskellige måder. Leverandøren kan give virksomheden 

adgang til selv at foretage en ”on site” uanmeldt inspektion af cloud-leverandørens faciliteter 

og hvorledes data behandles af denne. Dette er dog sjældent tilfældet, da data, som nævnt 

ovenfor, svæver imellem datacentre og det kan ofte være meget vanskeligt for leverandøren 

at fastslå hvor virksomhedens data befinder sig på et givent tidspunkt. I langt højere grad kan 

virksomheden, hvis dette tillades af leverandøren, anvende leverandørens egen it-revisions-

materiale, til forsikring om at data håndteres efter ledelsens ønsker og krav. Hvis det tillades 

af leverandøren, kan virksomheden ligeledes gøre brug af en uafhængig revisor til at foretage 

revisionen af cloud-leverandøren. Vigtigt for virksomheden er det, at leverandøren kan 

redegøre for sine kompetencer og ressourcer i forbindelse med håndtering af data, samt 

dokumentere, at gældende lovgivning efterleves hos leverandøren. Formatet af denne 

dokumentation bør kontraktuelt bestemmes, for eksempel i form af certificeringer af 

virksomheden efter ISO 27000-serien eller ved hjælp af revisor-erklæringer mv. Revision 

favner meget bredt i forhold til sikkerhedstruslerne forbundet med anvendelse af en cloud-

tjeneste. Overordnet kan det være med til at opbygge tillid til cloud-leverandøren samt give 
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virksomheden noget kontrol ”tilbage”. I forhold til ovenstående tabel kan revision hjælpe til at 

sikre datas fortrolighed, integritet samt autenticitet, da cloud-leverandørens procedurer for 

håndtering af virksomhedens data kontrolleres. Dermed kan det afhjælpe trusler vedrørende 

virksomhedens manglende kontrol, trusler forbundet med databeskyttelse samt klassifikation 

og placering af data.  

 

Delkonklusion  

Ovenstående har vist at anvendelsen af cloud computing ikke kun er forbundet med en række 

fordele for virksomheden, men ligeledes en række risici som ledelsen skal håndtere, hvis en 

cloud-tjeneste skal anvendes succesfuldt.  

Da data opbevares og behandles hos en ekstern leverandør i en virtuel cloud, opstår der en 

række risici for virksomheden i forbindelse med håndtering af dennes data. Disse trusler mod 

sikkerheden af data, og dermed risiko for at informationssikkerhedsegenskaberne krænkes, 

er vigtige aspekter som skal iagttages af ledelsen i forbindelse med cloud computing. Tabellen 

ovenfor viser, at ledelsen bør sikre, at en række sikkerhedsforanstaltninger er til stede hos 

cloud-leverandøren, som enten mindsker sandsyndigheden for eller påvirkningen af disse 

risici.  

 

Den opmærksomme læser vil nok have bemærket, at der i ovenstående tabel mangler 

sikkerhedsforanstaltninger, som sikrer mod de risici forbundet med kassation samt placering 

af data. Problemerne vedrørende kassation kan som ved mange af de ovenstående 

sikkerhedstrusler afhjælpes ved udformningen af en god kontrakt. Det er vigtigt, at ledelsen 

har sikret at der hos cloud-leverandøren er etableret de fornødne procedurer i forbindelse 

med kassation, samt at det kontraktuelt er bestemt, hvordan kassation skal foretages hos 

leverandøren, så virksomhedens data og sikkerheden ikke kompromitteres.  

 

De risici som er forbundet med placering af data og den uvished som er forbundet hermed, er 

et stort problem i forbindelse med anvendelsen af cloud computing, især i forhold til 

overholdelse af kravene i PDL. Dette vil derfor danne ramme for næste kapitel, som vil 

diskutere de udfordringer ledelsen står overfor i forhold til overholdelse af lovgivningen 

vedrørende cloud computing, samt hvordan, og i hvor høj grad, lovgivningens krav hæmmer 

virksomhedernes brug af cloud computing.  
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9. Udfordringer forbundet med den juridiske ramme for cloud computing 

Som nævnt ovenfor vil indestående kapitel diskutere de juridiske udfordringer ledelsen står 

overfor i forbindelse med virksomheders anvendelse af cloud computing, herunder en 

diskussion af hvorvidt den nuværende lovgivning opstiller unødige barriere for virksomheder 

i forbindelse med deres anvendes af en cloud-tjeneste. Dette vil ligeledes indebære en 

diskussion af, hvorvidt reglerne vedrørende brugen af cloud computing er tidssvarende i 

forhold til den informationsteknologiske udvikling, samt hvorledes, og i hvor høj grad, disse 

regler hæmmer virksomheders mulighed for fuldt ud at udnytte det forretningsmæssige 

potentiale, som cloud computing indebærer. 

 

De juridiske udfordringer for ledelsen  

I forbindelse med PDL er der en række juridiske udfordringer som ledelsen står overfor i 

forbindelse med efterlevelse af lovens bestemmelser ved cloud-anvendelsen. Disse 

udfordringer omhandler især bestemmelserne vedrørende behandlingssikkerheden for 

personoplysninger, overførsel af oplysninger til tredjelande samt Datatilsynets tilsyns-

kompetencer. Fælles for disse udfordringer er, at de i deres kerne omhandler den ovenfor 

omtalte sikkerhedstrussel; placering af data.  

 

I forbindelse med lovens kapitel 11: Behandlingssikkerhed (PDL §§ 41 og 42), kan 

lovgivningens bestemmelser have stor indflydelse på virksomheders mulighed for at anvende 

cloud computing og samtidig efterleve kravene til behandlingssikkerheden i loven. Af PDL § 

42, stk. 1 kan det, som omtalt i kapitlet Persondataloven, udledes at det er ledelsens ansvar at 

sikre, at cloud-leverandøren er i stand til at iværksætte de i § 41, stk. 3-5 nævnte tekniske og 

organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, samt påse at dette sker. Det indebærer blandt 

andet, at ledelsen skal sikre, at personoplysninger ikke ulovligt tilintetgøres, misbruges, eller i 

øvrigt behandles i strid med loven. Udfordringen i denne forbindelse for ledelsen er forbundet 

med dennes mulighed for fysisk at påse, at de fornødne sikkerhedsforanstaltninger er 

istandsat hos cloud-leverandøren. Dette er ikke umiddelbart altid muligt for ledelsen og det 

kan dermed være svært for denne selv at vurdere leverandørens sikkerhedsforanstaltninger, 

samt hvorvidt disse lever op til virksomhedens ønskede sikkerhedsniveau. Dette skyldes 
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blandt andet nogle cloud-leverandørers uvillighed til at give adgang til datacentre, samt at 

datas placering i leverandørens datacentre kan være svær at præcisere.  

 

Cloud computing indebærer at virtuelle ressourcer deles mellem cloud-leverandørens kunder, 

og fordeles efter behov, således at ressourcerne udnyttes optimalt. Dette medfører at data 

svæver mellem servere i cloud-leverandørens datacentre, og det kan hermed være meget 

svært for en leverandør at lokalisere data præcist på et givent tidspunkt. Denne 

omstændighed medfører, at ledelsen vil have svært ved at vide hvilke datacentre og servere at 

inspicere, for at kunne evaluere et givent sikkerhedsniveau og det kan således være vanskeligt 

at efterleve bestemmelserne i lovens kapitel 11.  

 

Ifølge PDLs § 27, stk. 1, må personoplysninger kun overføres til et tredjeland såfremt dette 

sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Denne bestemmelse i loven medfører ligeledes 

udfordringer for ledelsen, fordi den præcise placering af virksomhedens data kan være svær 

at få oplyst af cloud-leverandøren. Det kan hermed være svært for ledelsen at vurdere, om 

oplysninger overhoved må behandles ifølge loven, samt hvorvidt der skal indhentes en 

udtalelse fra Datatilsynet eller behandlingen skal anmeldes hos tilsynet. Som nævnt i kapitlet 

Persondataloven, må data godt behandles i et tredjeland, såfremt dette land sikrer et 

tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, er et sikkert tredjeland i forhold til Kommissionens liste 

over godkendte lande, landet er tilmeldt den amerikanske Safe Habor-ordning, eller 

Kommissionens standardkontaktbestemmelser iagttages mv. Dette kan dog ikke sikres af 

ledelsen, såfremt der ikke findes oplysninger om i hvilke lande virksomhedens data befinder 

sig.  

 

I forhold til den geografiske placering af data, opstår der ligeledes en udfordring for ledelsen, 

som skal sikre, at behandlingsreglerne i de lande hvor oplysningerne behandles, ligeledes 

iagttages og efterleves, hvilket yderligere kompliceres af uvisheden om datas præcise 

lokation.  

 

Datatilsynets tilsynskompetencer omfatter, som omtalt, blandt andet at tilsynet kan kræve 

adgang til enhver oplysning, der er af betydning for tilsynets virksomhed, herunder hvis det 

skal afgøres om et forhold falder indenfor PDLs bestemmelser (PDL § 62, stk. 1). Dette 
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indebærer blandt andet at tilsynet har beføjelse til at foretage uanmeldte inspektioner. Som 

ved de foregående tilfælde, kan dette ligeledes præsentere en udfordring for ledelsen, da 

tilsynet dermed har behov for oplysninger om, hvor personoplysninger som behandles af 

virksomheden er placeret, en information som ikke altid er tilgængelig for ledelsen fra cloud-

leverandøren.  

 

Afhandlingen har ligeledes kort beskæftiget sig med RSL og BFL i forbindelse med 

anvendelsen af cloud computing. I forbindelse med RSL opstiller denne ikke umiddelbart de 

samme udfordringer for ledelsen, da regnskabsmateriale godt må opbevares i udlandet og den 

fysiske placering ikke nødvendigvis skal kendes, såfremt der månedligt foretages backup af 

materialet som placeres på en server eller i papirform i Danmark, hvilket ligeledes gør sig 

gældende for BFL.  

 

BFL opstiller en dispensationsmulighed, som giver ledelsen mulighed for at ansøge om at 

opbevare materiale i udlandet. Denne mulighed begrænses dog, som ved de øvrige 

ledelsesmæssige udfordringer ved, at ansøgningen kræver kendskab til datas præcise 

placering. I og med at materiale dog stadig kan opbevares i udlandet, hvis virksomheden 

sørger for at have en lokal kopi, opstiller dette ikke de samme juridiske udfordringer for 

ledelsen.   

 

Unødige juridiske barrierer   

I forhold til de ovenfor præsenterede udfordringer, som ledelsen står overfor i forbindelse 

med overholdelse af PDLs bestemmelser, kan det diskuteres, hvorvidt disse krav opstiller 

unødige barrierer for virksomheders mulighed for at anvende cloud computing. Dette 

medfører dog ikke en diskussion af beskyttelsesniveauet for borgernes og virksomhedernes 

følsomme oplysninger. Det kan dog diskuteres om ikke det er muligt for ledelsen at opnå den 

samme grad af sikkerhed for databeskyttelsesniveau, uden at den præcise placering af data 

skal kendes af ledelsen.  

 

Den fysiske adgang til at inspicere cloud-leverandørens faciliteter og påse at de fornødne 

sikkerhedsforanstaltninger er til stede hos leverandøren, bør ikke være nødvendig for at 

ledelsen kan føre kontrol med for eksempel leverandørens datacentre. Dette kan i stedet ske, 
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ved at ledelsen sikrer sig adgang til den it-revision, man som udgangspunkt må gå ud fra, at 

cloud-leverandøren har fået foretaget.  Når ledelsen vælger at anvende cloud computing er 

det, som fremhævet kontinuerligt i denne afhandling, vigtigt at de risici som er forbundet med 

anvendelsen af en cloud-tjeneste nøje overvejes af ledelsen. Via en risikobaseret tilgang, som 

tager udgangspunkt i den it-revisionsdokumentation som er tilgængelig fra leverandøren, bør 

det være muligt for ledelsen at vurdere, hvorvidt en cloud-leverandør eksempelvis lever op til 

kravene om sikring af informationssikkerhedsegenskaberne: integritet, fortrolighed, 

tilgængelighed, autenticitet og hensynet til privatliv, ved behandlingen af data. Dette bør 

ultimativt sætte ledelsen i stand til at vurdere, hvorvidt en given cloud-leverandør og cloud-

tjeneste lever op til ledelsens ønskede sikkerhedsniveau.  

 

Skulle der være forhold som ikke er dækket af cloud-leverandørens revision, men som er 

vigtige for ledelsens vurdering af sikkerhedsniveauet, kan det yderligere være nødvendigt at 

ledelsen kontraktuelt har sikret sig adgang til yderligere dokumentation, sådan at ledelsen 

kan sikre, at behandlingssikkerheden ifølge lovgivningen er sikret.  Sådan dokumentation kan 

inkludere dokumentation for procedurer, politikker mv. hos leverandøren, heriblandt cloud-

leverandørens informationssikkerhedspolitik, konfigurationsinformation, eksempelvis 

dokumentation for leverandørens systemopsætning, samt løbende overvågnings- og lognings-

informationer. Yderligere dokumentation kan ligeledes omfatte revisorerklæringer, som bør 

være foretaget efter anerkendte standarder, som ISO 27001, hvilket blandt andet kan 

assistere ledelsens vurdering af, om den fysiske og logiske sikkerhed hos cloud-leverandøren 

lever op til virksomhedens fastlagte sikkerhedsniveau. En kombination af den indsamlede 

dokumentation fra cloud-leverandøren og dokumentation fra uvildige tredjeparter, så som en 

uafhængig revisor, bør tilsammen være fyldestgørende til at opfylde lovens krav om, at 

ledelsen skal sikre, at de fornødne sikkerhedsforanstaltninger er istandsat hos cloud-

leverandøren til at sikre datas behandlingssikkerhed.  

 

Det er dog vigtigt at indskyde, at det selvfølgelig ikke er nok for ledelsen at vurdere 

sikkerhedsniveauet ved indgåelse af en aftale med en cloud-leverandør, men at ledelsen 

kontraktuelt skal bestemme, at den årligt skal have adgang til it-revisionsmateriale og 

eventuel supplerende dokumentation, for kontinuerligt at kunne overveje om sikkerheds-

niveauet hos cloud-leverandøren til stadighed lever op til virksomhedens og lovens krav.  
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Anvendelse af kryptering, som også er nævnt i foregående kapitel, kan ligeledes være en måde 

hvorpå ledelsen kan sikre, at personoplysninger ikke misbruges og behandlingssikkerheden 

dermed ikke krænkes. Kryptering af personoplysninger som opbevares i clouden vil sikre, at 

data ikke kan læses og forstås uden adgang til dekrypteringsnøglen. Denne kan virksomheden 

selv opbevare under strenge kontrolforanstaltninger, som de selv kan opsætte og dermed føre 

kontrol med. Kryptering af data vil udover at sikre behandlingssikkerheden, ligeledes mildne 

truslen forbundet med overførsel af oplysninger til tredjelande med et muligt utilstrækkeligt 

beskyttelsesniveau – den anden ledelsesmæssige udfordring omtalt ovenfor – i og med 

dekrypteringsnøglen vil blive opbevaret i Danmark, hos virksomheden selv.  

 

Med hensyn til ledelsens udfordring i forhold til Datatilsynets tilsynskompetencer, bør det 

ikke være nødvendigt for Datatilsynet fysisk at inspicere en cloud-leverandørs faciliteter for 

at kunne forsikre sig om, at data behandles i overensstemmelse med loven, men i stedet bør 

det være fyldestgørende, at tilsynet har adgang til samme dokumentation som virksomheden 

selv fra cloud-leverandøren og dermed baserer sin vurdering ud fra dette materiale.  

 

Den juridiske ramme versus den teknologiske udvikling  

Ovenstående medfører at der kan stilles spørgsmålstegn ved, om den juridiske ramme, og 

især PDL, har fulgt med den rivende informationsteknologiske udvikling, som er fundet sted 

de seneste år. PDL er fra 2000 og bygger på databeskyttelsesdirektivet fra 1995. Siden da har 

it-området udviklet sig betydeligt og nye teknologier og forretningsmodeller præsenterer et 

væld af muligheder for den moderne virksomhed. Det kan derfor diskuteres hvorvidt 

lovgivningen bør justeres, så den bliver mere tidssvarende og således at cloud computing 

nemmere kan anvendes af virksomheder, dog uden at beskyttelsesniveau for data sænkes.  

 

Udviklingen på it-området har medført, at beskyttelse af oplysninger som opbevares i it-

systemer sker på en anden måde, end det tidligere har været tilfældes. Der er således i dag 

meget fokus på at sikre, at uvedkommende ikke får adgang til data. Dette fokus medfører, at 

det ikke umiddelbart er en sikkerhedsmæssig fordel at kunne lokalisere præcis hvor data 

befinder sig. De store datacentre kan opfattes som attraktive mål for hackere, terrorangreb 

samt andre som ønsker at få adgang til eller ødelægge data og det kan dermed ligefrem være 
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en fordel, og agere som en yderligere sikkerhedsforanstaltning for virksomheder, at den 

præcise placering af data ikke kendes, da data i så fald er bedre beskyttet.  

 

Selvfølgelig har virksomheder en stor interesse i at sikre, at deres data opbevares og 

behandles forsvarligt når de anvender en cloud-tjeneste og det er vigtigt at ledelsen nøje 

overvejer hvordan dette bedst sikres. Loven opsætter dog, som ovenfor omtalt, en række 

unødige barrierer for anvendelse af cloud computing, som ellers præsenterer nogle rigtig 

gode muligheder for virksomheder i forbindelse med udviklingen af deres forretning.  

Dette er da heller ikke en debat om niveauet for sikkerheden, som bestemmelserne i loven 

opstiller, men snarere midlerne med hvilke virksomheden og ledelsen skal opnå forsikring om 

denne sikkerhed, for at efterleve lovens bestemmelser. Hvis ledelsen kontraktuelt sikrer sig, 

at leverandøren forpligter sig til at leve op til gældende dansk lov, samt at ledelsen sikrer sig 

årlig adgang til revisionsmateriale og eventuel supplerende dokumentation, bør dette være 

tilstrækkeligt, til at ledelsen kan foretage en grundig risikovurdering af anvendelsen af cloud 

computing, og dermed kun indgå eller fortsætte en aftale med en cloud-leverandør, såfremt 

det ønskede og lovpligtige sikkerhedsniveau er opnået. Sådan dokumentation bør dermed 

være tilstrækkelig til at opfylde kravene i PDL, uden at kravene om fysisk adgang til 

leverandørens faciliteter og kendskab til datas præcise lokation opfyldes. Midlet til sikring af 

et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau bør dermed ikke være rigid lovgivning, men snarere en 

effektiv og løbende risikovurdering, baseret på dokumentation fra cloud-leverandøren, 

uafhængig revision samt anerkendte certificeringer af leverandørernes datacentre og data-

håndtering.  

 

Disse krav i lovgivning bør således ikke agere som en barriere for anvendelsen af cloud 

computing, da det på mange punkter kan medføre et højere sikkerhedsniveau for 

virksomhedernes data, end det ville være tilfældet for mange virksomheder, skulle de selv 

opretholde et højt sikkerhedsniveau. Dette skyldes, som også omtalt i afsnittet Stordrifts-

fordele, at de store cloud-leverandører med massive datacentre har langt større budgetter at 

bruge på iværksættelsen af sikkerhedsforanstaltninger, end den enkelte virksomhed har. 

Selvfølgelig vil der være forskel på sikkerhedsniveau fra leverandør til leverandør, ligesom 

der er forskel på dette i de enkelte virksomheder. Det er derfor også langt vigtigere at ledelsen 

sikrer sig adgang til revisionsmateriale udarbejdet af kyndige uafhængige fagfolk, end 
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muligheden for fysisk at inspicere leverandørens datacentre. Mange virksomheder vil end 

ikke engang selv have de nødvendige kompetencer til at vurdere leverandørens faciliteter og 

sikkerhedsniveau tilstrækkeligt.  

 

Virksomheders mulighed for at udnytte cloud potentialet  

De udfordringer ledelsen står overfor i forbindelse med overholdelse af bestemmelserne i 

PDL medfører, at mange virksomheder helt fravælger anvendelsen af cloud computing. 

Dermed får disse virksomheder ikke del i de mange fordele som ellers kunne være udnyttet 

ved hjælp af cloud computing. Potentialet ved cloud computing kan ellers medføre, at 

virksomhederne vil opleve færre omkostninger i forbindelse med deres it-drift og/eller en 

øget produktivitet, på grund af adgangen til vigtig og anden teknologi gennem en cloud-

tjeneste. Lovens udformning er dermed ikke kun med til at gøre det vanskeligere for de 

virksomheder som allerede anvender cloud computing, men er ligeledes en negativ faktor, når 

virksomheder skal vælge ny teknologi eller på andre måder ønsker at ændre deres 

forretningsmodel.  

 

Selvfølgelig er det under de gældende regler ikke umuligt at anvende cloud computing og som 

det også er gennemgået i ovenstående kapitler, kan mange af de risici som cloud computing 

medbringer og de udfordringer som ledelsen møder ved efterlevelse af lovkrav, mildnes ved 

en omfattende risikovurdering og en god kontrakt, som reflekterer virksomhedens forbehold 

og ønsker. Til dette hører sig dog endnu en udfordring, idet mange af de store cloud-

leverandører opererer med standardkontrakter, som ikke er til forhandling og som dermed 

efterlader ledelsen i en position hvor denne må vurdere om en given standardkontrakt 

opfylder de krav som ledelsen har, samt kan levere den ønskede sikkerhed, således at 

virksomhedens informationssikkerhedspolitik og gældende lov overholdes. Hvad yderligere 

komplicerer sagen er, at disse standardkontrakter ikke nødvendigvis er ens i deres 

udformning hos de forskellige leverandører og det kan dermed være svært for virksomheden 

selv at skulle vurdere, hvor de forskellige kontrakter adskiller sig fra hinanden og hvilket 

sikkerhedsniveau den ene kontrakt tilbyder frem for den anden.  

 

Disse udfordringer forbundet med standardkontrakterne er et godt eksempel på de 

problemer, som er forbundet med anvendelsen af cloud computing og som gør det 
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vanskeligere for virksomheder at udnytte de mange muligheder og fordele som cloud 

computing ellers tilbyder. Overordnet bærer cloud computing præg af at være en ny branche, 

hvor der endnu ikke er udviklet standarder og praksis på området, og hvor markedet og 

brugerne til stadighed er med til at udvikle denne nye it-leveringsmodel.  

 

Ledelsen skal, udover at overholde national lovgivning, gøre sig bekendt med andre landes 

lovgivning på området, såfremt data behandles i andre lande, som det jo så ofte er tilfældet 

ved cloud computing. Som sådan kan cloud computing dermed betragtes som en global 

branche, hvor der er behov for standarder og lovgivning som strækker sig ud over de 

nationale grænser og i stedet regulerer branchen på det globale plan.  

 

Sammenfattende skal det dermed udledes, at ledelsen står overfor en række udfordringer 

forbundet med overholdelse af PDLs krav om, at datas placering skal være kendt, for således 

at kunne sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau hos cloud-leverandøren. Det kan dog 

diskuteres, om lovens bestemmelser beskæftiger sig for meget med midlet, hvormed et 

tilstrækkeligt beskyttelsesniveau skal iværksættes og opretholdes, snarere end at stille krav 

til at virksomheden gennem en omfattende og kontinuerlig risikovurdering skal overveje om 

en given cloud-tjeneste leverer det, i loven, ønskede sikkerhedsniveau.  

 

Problemerne med standardkontrakterne og manglen på globale standarder og regulering 

opsætter yderligere barrierer for virksomheders anvendelse af cloud computing, 

hovedsageligt i forbindelse med virksomheder som overvejer at anvende en cloud-tjeneste, 

men som afskrækkes af de manglende standarder på området samt usikkerheden forbundet 

med virksomhedens lovmæssige forpligtelser.  
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10. Konklusion 

I afhandlingen er det blevet analyseret hvorfor, hvordan og hvornår cloud computing bør 

anvendes. Ligeledes er de risici som er forbundet med anvendelsen af en cloud-tjeneste blevet 

analyseret, hvilket har ledt til en analyse af hvilke sikkerhedsforanstaltninger ledelsen af en 

cloud-afhængig virksomhed, bør sikre tilstedeværelsen af, for at tage hånd om de sikkerheds-

trusler, som er forbundet med cloud computing.  

Fordele Risici 

Mobilitet Angreb på netværk  

Skalerbarhed Kontrol afgives  

”Betal-efter-forbrug” model Databeskyttelse 

On-demand selvbetjening Kassation  

Fleksibilitet Reparation  

Lave etablerings- og driftsomkostninger  Placering af data 

Køb af licenser ej nødvendigt  Klassifikation  

Standardisering  

Opdaterede produkter  

Ekspertise   

Forøget lagringsplads   

Tabel 10.1: Fordele og risici ved cloud computing 

Tabellen ovenfor viser, at der er flere fordele end risici forbundet med cloud-anvendelsen. 

Dette skulle dermed tale for anvendelsen af cloud computing, men så simpelt er regnestykket 

dog ikke. 

  

De risici som er forbundet med cloud computing præsenterer nogle sikkerhedstrusler for 

virksomheden, men dette bør dog ikke afholde ledelsen fra at vælge en cloud-tjeneste. En 

forståelse af hvilke risici der er forbundet med anvendelsen af cloud computing er i stedet et 

vigtig redskab for ledelsen, da ledelsen kan bruge denne forståelse til at sikre, at de rette 

sikkerhedsforanstaltninger er istandsat hos cloud-leverandøren, og dermed mildne disse 

risici.  
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En omfattende risikovurdering er grundlaget for anvendelsen af cloud computing. En sådan 

risikovurdering kan nemlig assistere ledelsen i dennes vurdering af sandsynligheden for at 

sådanne hændelser kan forekomme, samt i hvilket omfang det kan påvirke virksomheden. 

Hvis ledelsens risikovillighed ikke stemmer overens med den vurderede risiko, skal en given 

cloud-tjeneste selvfølgelig ikke anvendes, men dette betyder samtidig, at ledelsen ikke får del i 

de mange fordele ved cloud computing. 

 

Den præsenterede problemstilling i starten af denne afhandling omfatter et spørgsmål om, 

hvordan ledelsen bør forholde sig, hvis data opbevares og behandles ved hjælp af en cloud-

tjeneste. Gennem denne afhandlings analyse er det blevet konkluderet, at ledelsen, inden 

virksomheden påbegynder anvendelsen af en cloud-tjeneste, skal have fastlagt hvilket behov 

virksomheden har, således at den rette cloud-tjeneste og -leverandør kan vælges. Dette valg 

skal ligeledes reflektere ledelsens it-strategi og dermed stemme overens med ledelsens risiko-

villighed.  

 

Den omfattende risikovurdering som ledelsen skal foretage hjælper ydermere ledelsen til at 

forholde sig til anvendelsen af cloud computing og danner grundlaget for forholdet til cloud-

leverandøren. Det er ved hjælp af denne risikovurdering, at ledelsens forbehold og ønsker, 

som skal omfattes i kontrakten, udledes og igennem denne at det overskueliggøres hvilke 

sikkerhedsforanstaltninger ledelsen bør sikre tilstedeværelsen af hos cloud-leverandøren, for 

at sikre det ønskede sikkerhedsniveau.   

 

Den præsenterede problemstilling omhandler ligeledes et spørgsmål om, hvilke udfordringer 

ledelsen står overfor i forbindelse med overholdelse af lovgivning vedrørende cloud 

computing. Dette har ledt til en diskussion af PDL og de juridiske udfordringer, der er 

forbundet med overholdelse af denne for ledelsen. Det er her blevet fremhævet, at 

udfordringerne i forhold til overholdelse af loven i sin kerne omfatter problemer forbundet 

med placeringen af data og den manglende kendskab til dette.  

 

Afhandlingen har ligeledes diskuteret hvorvidt lovgivning er utidssvarende i forhold til den 

teknologiske udvikling, som er fundet sted på it-området de seneste år, samt hvorvidt der i 

lovgivningen er fokuseret for meget på midlet, hvormed ledelsen skal skaffe sig forsikring om, 
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at det tilstrækkelige sikkerhedsniveau er opnået. Det er i denne forbindelse blevet diskuteret 

om ikke der snarere skulle fokuseres på en grundig og omfattende risikovurdering, samt 

tilgængeligheden af den rette dokumentation for sikkerhedsniveauet, udarbejdet af uvildige 

fagfolk, som har de rette kompetencer til at vurdere dette.  

 

Diskussionen har ligeledes omhandlet de problemer, som er forbundet med modenhed af 

cloud computing-branchen og de manglende globale standarder, som området ellers kunne 

nyde godt af. 

 

Overordnet kan det dermed konkluderes, at der med cloud computing tilføres virksomheder 

en række muligheder i form af lave omkostninger til it-drift samt højere effektivitet og 

produktivitet af virksomhedens drift. Dog opstiller lovgivningen en række udfordringer, som 

ledelsen er nødt til at forholde sig til, især i forbindelse med overholdelse af kravene til data-

sikkerhed i PDL. Den nuværende lovgivning er dermed med til at hæmme virksomhedernes 

brug af cloud computing og dermed muligheden for at udnytte fordelene ved cloud 

computing.  

  



   77 

11. Tilgængeligheden af data og going concern  

Ud fra afhandlingens analyse og diskussion er det gjort klart, at de udfordringer ledelsen 

hovedsageligt står overfor, i forbindelse med anvendelsen af cloud computing og efterlevelse 

af lovkrav, er centreret omkring problemer med at lokalisere data. Der er i den forbindelse 

blevet argumenteret for, at disse problemer kan afhjælpes, såfremt ledelsen foretager en 

omfattende risikovurdering, samt sikrer sig adgang til relevant dokumentation for cloud-

leverandørens istandsatte sikkerhedsforanstaltninger. I forbindelse med den juridiske 

ramme, er det dermed placeringen af data som skaber de største udfordringer for ledelsen og 

afskrækker nye virksomheder fra at anvende cloud computing.  

 

Igennem afhandlingen er det blevet fremhævet, at tilgængeligheden af data er et vigtigt aspekt 

for ledelsen i forbindelse med cloud-anvendelsen. Det er vigtigt, at ledelsen sikrer sig, at data 

er tilgængelig når virksomheden skal bruge det. Nedbrud af cloud-leverandørens systemer 

kan medføre at virksomhedens data ikke længere er til rådighed, eller helt går tabt. Denne 

problemstilling kunne ligeledes have dannet ramme for en afhandling.  

 

Det kunne være interessant at undersøge nærmere, hvilke aspekter ledelsen bør forholde sig 

til i forbindelse med sikring af tilgængeligheden af data i en cloud-tjeneste. Nedbrud af en 

cloud-tjeneste kan, ud over at medføre at data umiddelbart ikke er til rådighed eller går tabt, 

også medføre at virksomhedens drift må stoppe fuldstændig. Hermed kan det diskuteres, 

hvorvidt going concern-forudsætningen bringes i fare, hvis virksomheden er for afhængig af 

data, som opbevares i clouden (Komitéen for god Selskabsledelsen, 2013: 24-25). 

 

Af årsregnskabsloven (ÅRL) følger, at virksomhedens fortsatte drift (going concern-

forudsætningen) er en grundlæggende forudsætning for virksomhedens regnskabsaflæggelse 

(ÅRL § 13, nr. 4). Hvis en virksomheds drift afhænger af data, som opbevares i clouden, vil 

nedbrud af cloud-leverandørens system kunne medføre at going concern-forudsætningen 

påvirkes. Det er derfor essentielt at ledelsen forholder sig til, om forretningskritiske data, som 

opbevares i clouden, er i risiko for at gå tabt. Som det tidligere er nævnt i kapitel 8 kan backup 

af data være et af midlerne til at sikre, at tilgængeligheden bevares.  
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Going concern-forudsætningen er ligeledes et vigtigt fokuspunkt for revisor. Det kunne 

dermed også være spændende at undersøge, hvordan en virksomheds anvendelse af cloud 

computing kunne påvirke revisors påtegning af regnskabet. Man må antage, at en 

virksomheds risikoprofil, som inkluderer en stor afhængighed af systemer og data, som 

befinder sig i clouden, af revisor kan vurderes at medføre en så stor risiko for virksomhedens 

drift, at revisor er nødsaget til at indsætte et going concern-forbehold i sin påtegning. Et 

sådant forbehold vil højst sandsynlig have negative konsekvenser for virksomheden og 

omverdenens tillid til virksomheden (ISA 570). 

 

Going concern-forudsætningen spiller ligeledes en rolle i forhold til cloud-leverandøren. Som 

nævnt i afhandlingen, kan det ligeledes være en god idé for ledelsen at sikre at denne 

forudsætning er til stede hos leverandøren, inden en eventuel aftale indgås. Skulle cloud-

leverandøren ikke kunne fortsætte sin drift, eksempelvis på grund af konkurs, kan det 

ligeledes medføre, at vigtige data ikke længere er tilgængelige for virksomheden og 

virksomhedens drift bringes dermed i fare.  

 

Tilgængelighed af data og sikring af dette er, som ovenstående viser, af stor betydning for 

anvendelsen for cloud computing og dermed kunne dette have været et interessant emne at 

udforske yderligere.   
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12. Cloud computing og fremtiden 

Afhandlingen har fokuseret på de udfordringer den nuværende lovgivning præsenterer for 

ledelsen i forbindelse med anvendelsen af cloud computing, hvorfor det kan være relevant og 

spændende også at se på, hvad fremtiden i forbindelse med regulering af cloud-branchen 

bringer. Afhandlingens diskussion fremhævede ligeledes, at der er behov for globale 

standarder og regulering på cloud-markedet, for dermed at gøre det nemmere og mere 

overskueligt for virksomheder at anvende en cloud-tjeneste.  

 

Den 25. januar 2012 udkom Europa Kommissionen med 2 forslag til ændringer i forhold til 

databeskyttelsesdirektivet og dermed reguleringen af behandling af personoplysninger. 

Forslagene er sidenhen udkommet i en revideret udgave den 22. juni 2012. Dette reviderede 

udkast er stadig til behandling, og forslagne er dermed endnu ikke vedtaget.  

 

Af interesse for denne afhandling er især det ene af disse forslag, et forordningsforslag, hvis 

formål er at regulere behandlingen af personoplysninger i den offentlige og private sektor. 

Forslaget indebærer blandt andet, at databehandleren skal underlægges en række 

selvstændige pligter og der bliver sat fokus på vigtigheden af risikovurdering, som i henhold 

til forslaget både skal udarbejdes af virksomheden og cloud-leverandøren, således at de 

fornødne sikkerhedsforanstaltninger etableres.  

 

Forordningsforslaget giver ligeledes tilsynsmyndighederne øgede beføjelser, heriblandt en 

mulighed for at rette en påtale mod den dataansvarlige eller databehandleren. Ydermere giver 

forordningen tilsynsmyndighederne mulighed for at kræve adgang til lokaler, data-

behandlingsudstyr mv., såfremt tilsynet har begrundet mistanke om, at der ved hjælp af disse 

faciliteter udøves aktiviteter, som strider mod lovgivningen. Adgang til dette kan tilsynet, i 

henhold til forordningen, både kræve fra ledelsen og cloud-leverandøren. 

 

Forslaget beskæftiger sig ligeledes med nye sanktionsmuligheder. En virksomhed eller cloud- 

leverandør, vil således kunne få bøder på op mod 1.000.000 EUR eller op til 2 % af 

virksomhedens globale omsætning. Fastsættelse af niveauet for bøden afhænger af, i hvor høj 

grad den registreredes rettigheder er blevet krænket, samt i hvilken grad lovens 

bestemmelser ikke overholdes. De ”mindre” bøder på 250.000 EUR eller 0,5 % af 
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virksomhedens globale omsætning vil blandt andet kunne gives såfremt den registrerede ikke 

modtager rettidig svar på dennes anmodninger og de højeste bøder vil eksempelvis kunne 

gives, såfremt personoplysninger behandles uden tilstrækkeligt retsgrundlag (Digitaliserings-

styrelsen, 2012).  

 

Det er hermed Kommissionens ønske at forordningen skal afløse det nuværende 

databeskyttelsesdirektiv fra 1995, som PDL er baseret på.  

 

Forordningen er, som nævnt, endnu ikke vedtaget, men det kunne være spændende at 

undersøge på hvilken måde anvendelsen af cloud computing vil blive påvirket såfremt 

forordningsforslaget vedtaget.  

 

Hvis forslaget vedtages, vil det gælde for alle medlemslande, hvilket vil skabe en øget 

harmonisering af den persondataretlige regulering i EU og dermed skabe en mere ensartet 

cloud-branche, som kan gøre forholdene for virksomhedernes anvendelse af cloud computing 

bedre.  

 

Man kan blandt andet argumentere for, at forordningen vil give de store cloud-leverandører 

et større incitament til at udvikle standardkontrakter, som opfylder forordningens krav, for 

således at kunne tiltrække europæiske kunder, da disse forvisses om, at kontrakten 

overholder gældende EU-lov. Sådanne standardkontrakter vil ligeledes medføre, at det bliver 

mere attraktivt for virksomheder at anvende cloud computing, da behandlingen af 

oplysninger i en cloud-tjeneste vil ligge inden for lovgivningens ramme.  
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