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Abstract 

Cloud computing is a new buzzword within the IT-industry, and introduces a whole new way 

of working with IT. The technique delivers web based services, which results in that the user 

no longer needs to install an application locally on a computer. Since the application no 

longer needs to run on a local entity, but in a datacenter located on a service provider, the 

users no longer need any specific hardware more than a computer with an internet connection. 

Cloud computing also offers IT-infrastructure and development environments as services, 

these three service types is better known as cloud services. Through the usage of different 

types of cloud services, the need for maintenance and hardware is significantly reduced. 

Therefore, the need for IT-competence in a company is reduced, which offers the company to 

focus on their core business strategy. A problem with cloud computing is that because it is 

such a new phenomenon, there is no established definition. This makes the subject hard to 

understand and easily misunderstood. 

Cloud computing surely seems to solve many of the problems with reliability of systems and 

hardware that companies struggle with on a daily basis, but is it really that simple? The 

purpose of this thesis is to understand which types of company preconditions that affect the 

integration of cloud services in a company. We will also clarify the concept of Cloud 

computing by divide and describe its different components. 

To investigate the different types of company preconditions and there approach to cloud 

services we have performed interviews at different companies in associations with our case 

study. 

The result shows that a cloud service only can be integrated to an organization as long as the 

organization possesses the right preconditions. We think that cloud services can bring great 

advantages to organizations that meet these preconditions and that cloud services has the 

potential to ease the way of work for organizations in the future. 
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Sammanfattning 

Cloud computing är ett nytt trendord inom IT-branschen och innebär ett nytt sätt att arbeta 

med IT. Tekniken bygger på att användare av en applikation inte behöver installera en 

applikation på sin lokala dator utan applikationen förmedlas som en tjänst genom Internet. Då 

applikationen inte körs på någon lokal enhet utan i en datorhall hos tjänsteleverantören 

behöver inte användaren ha någon mer specifik hårdvara utöver en dator och en 

Internetanslutning för att ta del av tjänsten. Även IT-infrastruktur och utvecklingsmiljö som 

tjänst erbjuds på samma sätt inom Cloud computing, dessa tre typer av tjänster kallas för 

molntjänster. Genom att använda olika typer av molntjänster minskar den interna driften av 

system, underhåll av hårdvara och således behövs minmal IT-kompetens inom företag, detta 

tillåter företag att fokusera på sin kärnverksamhet. Då Cloud computing är ett nytt fenomen 

finns det ingen erkänd definition av begreppet ännu, detta resulterar i att ämnet blir 

svårförstått och misstolkas lätt. 

Cloud computing verkar onekligen lösa problematiken med driftsäkerhet som företag tvingas 

att handskas med dagligen, men är de verkligen så enkelt? Syftet med uppsatsen är att 

redogöra för vilka förutsättningar som företag besitter som påverkar hur bra olika typer av 

molntjänster kan integreras i företagets verksamhet. Uppsatsen ska även redogöra för 

begreppet Cloud computing genom att dela upp och beskriva de olika delar som begreppet 

består utav. 

För att utreda detta har vi bedrivit en fallstudie genom intervjuer hos utvalda företag för att 

undersöka företagens förutsättningar och förhållningssätt gentemot olika typer av 

molntjänster. 

Resultatet visar att de rätta förutsättningarna krävs för att ett företag ska kunna integrera 

molntjänster i sin verksamhet. Vi anser att molntjänster kan medföra stora fördelar för de 

företagen som besitter dessa förutsättningar, och att molntjänster har potential att underlätta 

verksamheten för många organisationer i framtiden. 
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Begreppslista 

Desktop Computing 

Det traditionella sättet att arbeta datorer. Applikationer installeras och körs lokalt på enskilda 

datorer, data sparas lokalt på dessa datorer eller på gemensamma servrar hos företaget. Detta 

arbetssätt kräver bl.a. att mjukvara hålls uppdaterad, att applikationslicenser betalas, att en bra 

support för de anställda finns och att hårdvara underhålls regelbundet. (Söderlind, 2010) 

Driftsäkerhet 

Med driftsäkerhet avses ett systems förmåga att kunna användas enligt specifikation vid ett 

givet tillfälle eller under en given tid. En förutsättning för driftsäkerhet är att rimligt underhåll 

utförts. (Björklund, 2009) 

Hårdvara eller maskinvara 

”Maskinvara är i datorsammanhang det man kan ta på. Det är till exempel datorlådan med 

processor, hårddisk och internminnen.” (Nationalencyklopedin) 

IT-infrastruktur 

Enligt Hanseth och Lyytinen(2004) består en IT-infrastruktur av en installerad bas av 

heterogena IT-komponenter. Denna bas är standardiserad, öppen och gemensam för en 

användargrupp. (Hanseth & Lyytinen, 2004) 

IT-system 

”Informationssystem, system som behandlar, dvs. insamlar, bearbetar, lagrar och distribuerar 

information. Termen har en allmän innebörd, men används oftast för datorstödda 

informationssystem. I definitionen innefattas såväl ett systems tekniska utrustning som dess 

mänskliga aktiviteter och rutiner. Exempel är system som ger stöd för att planera, övervaka 

eller styra en verksamhet i en organisation, t.ex. orderbehandling, lagerhantering eller 

produktionsplanering […].” (Nationalencyklopedin) 

Mjukvara eller programvara 

”Programvara är datorprogram eller programsystem.[…]Det finns två sorters programvara: 

operativsystem och tillämpningsprogram (eller applikationsprogram). Operativsystemet är det 

program som övervakar hårdvaran och ser till att de olika delarna samverkar […]. För att man 

ska ha nytta av en dator krävs tillämpningsprogram. De flesta använder åtminstone en 

webbläsare, ett program för att hantera e-posten, ett ordbehandlingsprogram och ett 

bildbehandlingsprogram” (Nationalencyklopedin) 

On Demand 

"[...] ett uttryck för individuell och styckevis efterfrågan, beställning och leverans utan 

nämnvärd väntetid."  (Svenska Datatermgruppen, 2007) 



 

 

 

Utility computing 

”‘Datorkapacitet på kran’ - uthyrning av datorkapacitet precis när den efterfrågas. 

Datorkapaciteten tillhandahålls av särskilda företag. Kunden, som har ett persondatornät, 

ansluter sig via internet när hon behöver extra kapacitet. Kunden betalar för den kapacitet som 

hon utnyttjar. Namnet utility computing anspelar på public utilities som el och vatten - tanken 

är att datorkapacitet ska vara lika lättillgänglig.”  (CS - Språkwebb) 
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1 Inledning 

I uppsatsens inledning beskrivs uppsatsens problemområde, syfte och frågeställning. Kapitlet 

tar även upp de avgränsningar inom ämnesområde som inte kommer att utredas i uppsatsen. 

1.1 Problembakgrund 

Desktop computing är en benämning som används för att beskriva det traditionella sättet att 

arbeta med datorer. Användare installerar och kör applikationer lokalt på enskilda datorer, 

data sparas lokalt på varje dator eller på en eller flera gemensamma servrar hos företaget. För 

att kunna arbeta på detta sätt behöver företag underhålla sin interna IT-infrastruktur. 

Företagen behöver kontinuerligt installera och uppdatera mjukvara på alla datorer inom 

företaget, vara säkra på att licenser till alla applikationer är betalda, bibehålla en bra drift av 

hårdvara och företaget måste dessutom erbjuda en bra IT-support för sina anställda. 

(Söderlind, 2010) 

Cloud computing angriper problematiken med att varje företag måste underhålla en egen IT-

infrastruktur genom att ändra på hur vi lagrar information och kör applikationer. Idén med 

Cloud computing är att man förflyttar delar av sina IT-resurser, eller till och med alla IT-

resurser ut i ”Molnet”. Molnet hanteras av ett annat företag, ett företag vars hela verksamhet 

bygger på att hantera IT-resurser. Detta medför att företag slipper ha någon egen IT-

infrastruktur och då knappt någon personal för support och drift, företaget kan då fokusera 

mer på sin egen kärnverksamhet. (Söderlind, 2010) 

Ett moln är en grupp resurser såsom servrar, databaser, datorer m.m. som är sammankopplade 

genom ett gemensamt nätverk. Man kommer åt resurserna i molnet genom att vara inkopplad i 

nätverket oftast genom en förbindelse genom Internet, dvs. användare kommer åt 

molnresurserna genom sin vanliga webbläsare. Ett företag blir ytterst skalbart om man 

använder molnbaserade tjänster, när ett företag växer eller behöver använda mer IT-resurser 

finns det alltid mer resurser att tillgå i molnet. (Söderlind, 2010) 

Avande (2009) genomförde en undersökning med 502 högt uppsatta affärs- och IT-chefer i 16 

länder. De tillfrågade i undersökningen ser ny teknologi som ett sätt att låta sina företag 

fokusera på sin kärnverksamhet. De allra flesta (54 %) i undersökningen anammar ny 

teknologi för att spara pengar och 60 % tyckte att deras existerande interna IT-system är för 

dyra i drift. (Avande, 2009) 
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Figur 1: Diagram baserat på Avande's undersökning. 

De personer som deltog i undersökningen kände att de hade god insikt i vad Cloud Computing 

innebär och ansåg att genom anamma teknologin att det skulle ha en positiv inverkan på deras 

företag. De flesta ansåg att Cloud computing skulle kunna sänka deras kostnader och bli mer 

konkurrenskraftiga genom att hantera svängningar i marknaden bättre genom att låta företaget 

fokusera på sin kärnverksamhet. (Avande, 2009) 

Trots uppfattningen om att Cloud computing har potential att förbättra många aspekter hos ett 

företags affärssätt och dess ekonomi använder majoriteten (61 %) av de tillfrågades företag 

ingen typ av Cloud computing. De allra flesta (84 %) av de företag som i dagsläget (2009) 

förlitar sig på sitt interna IT-system har inga tankar på att implementera några Cloud 

computing teknologier inom det närmaste året. (Avande, 2009) 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Uppenbarligen erkänns Cloud computing som något verkligt och som något som kan ge stora 

fördelar till företag som att spara pengar genom minskad intern IT-infrastruktur och tillåter 

företag att syssla med deras kärnverksamhet. Företag verkar dock inte angelägna att 

implementera Cloud computing teknologier.  

Uppsatsen ska utreda vilka typer av förutsättningar som är viktiga för företag för att Cloud 

computing ska vara ett bra alternativ för företaget istället för traditionell desktop computing.  

Frågeställning 

Vilka fördelar och hinder finns det för företag med att använda Cloud 

computing? 

Det finns en förvirring runt vad begreppet Cloud computing egentligen innebär, det finns en 

mängd definitionsförsök för Cloud computing dock är ingen av dessa allmänt vedertagen. Ett 

av våra syften med uppsatsen är att redogöra för de centrala begrepp som utgör Cloud 

computing. 

Frågeställning 

Vad är Cloud computing? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen ska fokusera på företags olika förutsättningar för att anamma Cloud computing och 

hur företagens förhållningsätt är gentemot ämnet Cloud computing. Uppsatsen kommer inte 

att behandla privatpersonaspekten av Cloud computing. 

Uppsatsen kommer fokusera på tre stycken fallstudier gjorda hos tre olika typer av företag, 

hos varje företag kommer vi intervjua en enskild person som har relevant kunskap och 

erfarenhet om företaget för vår studie. 
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2 Metod 

Kapitlet beskriver uppsatsens forskningsmetodik, som är en fallstudiemetodik, samt vilka 

metoder och tekniker som används för att utföra fallstudien och hur den ska analyseras. 

Kapitlet beskriver tillvägagångssättet för de fallstudier som ska genomföras och beskriver ett 

resonemang om hur de olika företagen som ingår i fallstudien valts ut. 

2.1 Fallstudiemetodik 

Fallstudiemetodik är en kvalitativ metod och genom att använda en kvalitativ metod vill 

forskaren uppnå en djupare förståelse för ett fenomen. Vanliga tekniker för att genomföra en 

kvalitativ metod är djupintervjuer. (Uppsatsguiden) 

2.1.1 Fallstudier 

Fallstudier fokuserar på en eller ett fåtal förekomster av ett särskilt fenomen med en avsikt att 

tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller 

processer som förekommer i detta särskilda fall. (Denscombe, 2009) 

 

En fallstudie karaktäriseras av: 

 

Fokus på en undersökningsenhet - Principen med en fallstudie är att forskaren fokuserar på 

ett fåtal undersökningsenheter och genom detta få djupare insikter än vid masstudier. 

Målsättningen med fallstudier är att belysa det generella genom att titta på det enskilda. 

(Denscombe, 2009, s. 59) 

 

Fokus på djup istället för bredd - Forskaren skaffar sig så mycket information som möjligt 

om en enhet av ett fenomen som undersöks. (Oates, 2006, s. 143) Genom att forskaren ägnar 

all sin energi åt att studera ett fåtal undersökningsenheter finns det självklart mycket större 

möjligheter att gå på djupet och skaffa sig värdefulla och unika insikter. (Denscombe, 2009, s. 

60) 

 

Naturlig miljö – Enheten undersöks i sin naturliga miljö, inte i ett laboratorium eller i någon 

annan konstgjord situation. Fallet existerar innan forskarens kliver in i handlingen, och 

fortsätter vanligtvis att existera efter det att forskaren har gått vidare. Forskaren försöker att 

störa miljön så lite som möjligt. (Oates, 2006, s. 143) 

 

Holistisk studie (studerar relationer och processer) - En fallstudie tenderar att fokusera 

mer på hur sociala relationer och processer är sammanbundna och påverkar varandra än de 

resultat och slutprodukter som skapas. (Denscombe, 2009, ss. 60-61) 

 

 

Flera källor och flera metoder - Forskaren använder sig av ett brett spektrum av datakällor, 

både kvantitativ och kvalitativ data kan användas. Data kan samlas in genom ett flertal 

metoder: genom att intervjua och observera människor, genom frågeformulär (förutsatt att 

forskaren kan få fram standardiserade frågor), genom dokumentanalys av t.ex. möten och sina 

egna anteckningar. (Oates, 2006, s. 143) 
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2.1.2 Fallstudiens relevans 

Alla fallstudier måste väljas med tanke på deras relevans för de praktiska problem eller de 

teoretiska frågor som undersöks. För att fallstudien ska ha relevans måste forskaren välja ut 

ett eller ett fåtal fall från en bredare grupp som undersöks, fallen väljs inte ut slumpvis utan de 

väljs ut med utgångspunkt i kända attribut. (Denscombe, 2009, ss. 63-64) 

2.1.3 Val av fallstudie 

Eftersom en fallstudie fokuserar på en utvald enhet som ska undersökas, är det viktigt att välja 

rätt enhet från början och forskaren måste kunna rättfärdiga sitt val för läsaren, valet av fall 

baseras också på hur fallstudien kommer att användas. (Oates, 2006, s. 144)  

2.1.4 Den typiska undersökningsenheten 

Anledning till att välja ett specifikt fall är att det valda fallet är representativt. Eftersom fallet 

liknar de flesta andra fall kan resultatet även generaliseras för hela gruppen. (Denscombe, 

2009, ss. 64-65) 

2.1.5 Intervjuer 

Intervjuer passar bäst som datainsamlingsmetod när de används för att utforska mer komplexa 

och subtila fenomen, intervjuer lämpar sig för datainsamling baserad på:  (Denscombe, 2009, 

ss. 232-233) 

 Åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter behöver utforskas mer på djupet och i 

detalj snarare än att redovisas med några enstaka ord.  

 Frågor som är komplexa eller öppna.  

 Känsliga eller personliga frågor vars svar respondenten inte vill skriva ner på pappar 

och ge till en forskare som han inte har träffat.  

 Privilegierad information, värdet av att ha personlig kontakt med "nyckelpersoner" ute 

på fältet som kan ge privilegierad information. 

 

Det finns olika typer av intervjuer. En semistrukturerad intervju genomförs genom att man har 

en lista med teman/ämnen som intervjun ska omfatta och de frågor som ska ställas, den som 

bedriver intervjun ska vara beredd på att ändra ordningen på frågor beroende på hur samtalet 

flyter på. Ytterligare frågor kan tas upp om intervjuobjektet tar upp ämnen som inte har några 

förberedda frågor finns till. Intervjuobjektet får tala fritt och mer detaljerat om de ämnen och 

frågor som tas upp, de kan också introducera egna frågor som de tycker är intressanta. (Oates, 

2006, s. 187) 
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2.1.6  Inspelning 

För att kunna utvärdera en intervju måste den dokumenteras på ett eller annat sätt, då en 

människas minne är både opålitligt och har en benägenhet att förvränga saker behövs andra 

metoder för dokumentation. Inspelningsmetoder innefattar handskrivna fallanteckningar, ljud- 

och videoinspelningar. De flesta forskarna använder ljudinspelningar i kombination med 

fallanteckningar. Fallanteckningar är det minsta kravet medan ljudinspelningar ger dig en 

fullständig inspelning av intervjun, det tillåter forskaren att koncentrera sig på intervjun. 

Inspelningen kan sedan spelas upp för andra forskare, vilket betyder att det är enkelt för andra 

forskare att kontrollera arbetet eller analysera den data som samlats in. Ljudinspelningar 

fångar inte den icke-verbala kommunikationen och kontexten av intervjun. 

Videoupptagningar fångar såväl verbal som icke-verbal kommunikation dock tenderar 

videoupptagningar att ha en påträngande känsla hos den intervjuade och kan göra att de blir 

mer hämmade att svara korrekt på frågorna eller inte vilja svara alls. (Oates, 2006, s. 190) 

2.2 Analysmetodik 

Analys av kvalitativ data grundar sig i fyra principer. Dessa principer baserar sig på att man 

vill analysera kvalitativ data med en logik där man upptäcker saker i insamlad data och skapar 

teorier utifrån detta, från dessa teorier försöker man sedan dra generaliserade slutsatser och 

teorier. (Denscombe, 2009, ss. 367-369) 

Analysprinciperna är: 

Den första principen - Analysen av data och de slutsatser som forskningen resulterar i ska 

vara fast förankrad i den insamlade datamängden. 

 

Den andra principen - Är sammankopplad med den första principen och den menar att en 

forskares förklaring av data ska komma ur en mycket noggrann granskning av data. Kvalitativ 

data inbegriper alltid en tolkningsprocess där forskaren producerar tankar och förklaringar ur 

insamlad data. 

 

Den tredje principen - Forskaren ska undvika att föra in obefogade fördomar i analysen, 

detta innefattar personliga fördomar eller förvrängningar på grund av kännedom om tidigare 

teorier eller forskning inom undersökningsområdet. 

 

Den fjärde principen - Analysen av data ska innefatta en repetitiv process, utvecklingen av 

teorier, hypoteser begrepp och generaliseringar ska baseras på en process som ständigt 

återknyter och omvärderar analysen med tanke på empirin.  
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2.3 Genomförande 

För att få insikt och förståelse i hur företags arbetssätt och deras förhållande till Cloud 

computing så kommer vi att genomföra en fallstudie.  

Fallstudien kommer utföras hos tre företag, ett litet företag, ett medelstort företag och ett stort 

företag. Företagen ska verka inom olika branscher eller vara olika typer av företag 

(produktion, tjänsteföretag m.fl.). Fallen är valda för att få en spridning av företagstyper både 

inom bransch och storlek för att få en övergripande bild av olika typer av företags 

förhållningssätt gentemot Cloud computing. 

Enligt EU kommissionens rekommendation definieras företag på följande sätt:  

(Rekommendation 2003/361/EG, 2003) 

1. Stort företag - Sysselsätter mer än 250 personer och har en omsättning som överstiger 

50 miljoner euro per år (ca 490 Mkr). 

2. Medelstort företag - Sysselsätter färre än 250 personer och har en omsättning som 

inte överstiger 50 miljoner euro per år (ca 490 Mkr). 

3. Litet företag - Sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning inte överstiger 10 

miljoner euro per år (ca 98 Mkr). 

För vår datainsamling kommer vi att använda oss av de intervjuer som vi planerar att ha hos 

de företagen som ingår i vår fallstudie. Det är viktigt att vi genom dessa intervjuer kommer att 

få en djup förståelse för deras åsikter och erfarenheter om Cloud computing, därför ska vi 

genomföra semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna bedrivs med hjälp av ett antal frågeområden som bygger på uppsatsens teoridel 

som är intressanta med tanke på uppsatsens syfte och frågeställning. De olika frågeområdena 

som berörs är de olika typer av molntjänster som finns: SaaS (Software as a Service), IaaS 

(Infrastructure as a Service) och PaaS (Platform as a Service). Intervjuerna ska redogöra för 

hur företagens IT-infrastruktur ser ut, hur verksamheten ser ut och hur deras arbetssätt och 

deras förhållande gentemot de olika typerna av molntjänster. 

Den empiriska delen i uppsatsen baseras på det insamlade materialet från fallstudierna hos de 

utvalda företagen. Fallstudierna kommer att presenteras genom att först presentera företaget 

och dess arbetssätt samt en redovisning av intervjuresultaten i enlighet med den struktur som 

intervjufrågorna är baserade på, en uppdelning som fokuserar på de olika typer av 

molntjänster som finns (SaaS, PaaS och IaaS). 

Resultatet från fallstudierna kommer att analyseras med en jämförande analys ur ett 

företagsperspektiv. Ytterligare en analys kommer att genomföras för att generalisera det 

resultat som framkommit från den jämförande analysen. Utifrån dessa analyser kommer 

slutsatsen att formuleras.  
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3 Moln och molntjänster 

Cloud computing är ett nytt fenomen och hittills har begreppet inte någon definition, därför 

börjar kapitlet med att lista ett par utvalda definitionsförsök för att sedan övergå till att 

beskriva de centrala begreppen för Cloud computing. 

Cloud computing kan ses som ett antal olika typer av tjänster. Dessa tjänster har 

samlingsnamnet molntjänster då de förmedlas från tjänsteleverantörernas moln. Ett moln är en 

samling ihopkopplade IT-resurser med olika nivåer av tillgänglighet. Kapitlet kommer gå 

igenom och beskriva de olika typerna av moln och molntjänster som finns. Avslutningsvis 

görs även en beskrivning av Windows Azure som är Windows publika moln. 

3.1 Olika definitioner 

Det finns många försök av olika personer och organisationer att definiera Cloud computing, 

det finns dock ingen enskild erkänd definition. I detta kapitel listas tre stycken 

definitionsförsök gjorda av erkända aktörer inom IT-området. 

Msdn
1
 Magazine är en tidning av Microsoft som riktar sig mot Windows-utvecklare, 

Hanu Kommalapati: 

”… computing capability delivered as a utility through Internet 

standards and protocols.”  

(Kommalapati, 2010) 

IASA Sverige som är en del av internationella IASA
2
  som också kallas för Sveriges IT 

arkitekter, deras styrelse godkänner och publicerar sin definition:  

”Termen Cloud Computing relaterar både till applikationer som 

levereras som tjänster över Internet och till den hårdvara och 

systemmjukvara som tillhandahåller dessa tjänster. 

Applikationstjänsterna talar vi om som Software as a Service. 

Hårdvaran och systemmjukvaran är det vi kallar för molnet (The 

Cloud). 

Cloud Computing karaktäriseras av två viktiga egenskaper; upplevt 

oändliga resurser och betalning per resursförbrukning. Den tjänst 

som erbjuds av molnet kallas Utility Computing, vilket närmast kan 

jämföras med resursförbrukning av t.ex. el och vatten. 

När ett moln är publikt tillgängligt kallas det för ett publikt moln 

(Public Cloud). Ett moln som inte görs publikt tillgängligt kallas för 

ett privat moln (Private Cloud). Ett moln som inte kan erbjuda upplevt 

oändliga resurser och betalning per resursförbrukning erbjuder inte 

cloud computing. 

Cloud Computing kan därför anses bestå av tjänsterna Utility 

Computing och Software as a Service.”  

(IASA – Sveriges IT arkitekter, 2009) 

 

                                                 
1
 Microsoft developer network. 

2
 International Association of Software Architects 
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Gartner som är ett världsledande, amerikanskt företag inom IT-forskning och IT-

rådgivning definierar Cloud computing: 

“Gartner defines cloud computing as a style of computing where 

massively scalable IT-related capabilities are provided “as a service” 

using Internet technologies to multiple external customers.” (Gartner 

Says Cloud Computing Will Be As Influential As E-business, 2008) 

3.2 Centrala begrepp 

Definitionerna ovan är ett par från ett väldigt urval av definitionsförsök, de försök som vi 

presenterat är gjorda av erkända aktörer och tar upp de mest centrala begreppen inom Cloud 

computing: 

Tjänst (”as a service”) – Tanken bakom Cloud computing är att ge användaren IT-resurser 

som en tjänst, det finns olika typer av tjänster som förmedlar olika typer av resurser till 

användare. 

Tjänstens tillgänglighet (”On-demand”) – När man väl fått tillgång till tjänsten har man 

möjlighet att använda den när som helst och från var som helst. 

 

Skalbarhet (”Scalability”, Upplevt oändliga resurser) – Tjänsterna ska kunna skalas som 

om att tjänsten nästintill har tillgång till obegränsade resurser. Tjänsterna levereras enligt en 

”en-till-många”-modell, till skillnad mot den traditionella ”en-till-en” modellen. 

(Rittinghouse, 2010, s. 53) 

 

Tjänsten överförs genom Internetstandarder och protokoll – Tjänsten överförs genom 

Internetstandarder och protokoll, detta möjliggör för Cloud computing inom både moln med 

begränsad tillgänglighet för användare som t.ex. privata moln samt publika moln vars åtkomst 

är genom Internet. Samma standarder och protokoll används inom båda typerna av moln t.ex. 

TCP/IP
3
 som används både inom interna nätverk såsom hanterar trafiken över Internet. 

Betalning per resursförbrukning (”Utility computing”) – Tjänsternas betalningsmodell 

bygger på modellen för ”Utility computing”, där man endast betalar för det man använder. 

Betalningsmodellen kan liknas vid resursförbrukning för el eller vatten. Modellen kräver 

varken investeringar i infrastrukturer eller några större initiala installationskostnader för 

användare. 

Minimala IT-krav – Användaren behöver i princip inte ha någon IT-kompetens inom det 

område som tjänsten omfattar, det kan t.ex. vara kompetens om en applikation eller specifik 

hårdvara. Oftast behöver bara användaren tillgång till en vanlig webbläsare och en 

internetförbindelse för att nyttja tjänsten. (Reese, 2009, s. 3) 

  

                                                 
3
 Transmisson Control Protocol/ Internet Protocol. 
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3.3 Olika typer av molntjänster 

Det finns tre olika typer av tjänster som erbjuds inom Cloud computing, tjänsterna erbjuder 

användaren antingen mjukvara, plattform eller infrastruktur som en tjänst. De olika tjänsterna 

kallas för ”Software as a Service” (SaaS), ”Platform as a Service” (PaaS) och ”Infrastructure 

as a Service” (IaaS). Tjänsterna kommer att beskrivas ur ett företagsperspektiv. 

I figuren nedan har vi illustrerat hur olika tjänster kategoriseras in i de olika 

molntjänstetyperna.  

 

Figur 2: Exempel på molntjänster. 

3.3.1 SaaS – Mjukvara som tjänst 

Software as a Service (SaaS) betyder programvara som tjänst. Detta innebär, till skillnad mot 

traditionellt användande av programvara där applikationer köps in, installeras och sedan körs 

lokalt på en dator, att applikationen körs hos en tjänsteleverantör och tjänsten görs tillgänglig 

för kunden via ett nätverk, vanligtvis Internet. (Rittinghouse, 2010) 

Den snabba utvecklingen inom IT-branschen har inneburit ökad bandbredd, mer datorkraft 

tillsammans med billigare datalagringsenheter. Det är detta som skapar en grund för 

planering, utveckling och användning av SaaS inom praktiskt taget alla affärsområden. 

(Rittinghouse, 2010, s. 50) 

Kunden får tillgång till applikationen genom ett API
4
 som finns tillgängligt för kunden genom 

de nätverk som tjänsten distribueras i. Kunden ska aldrig behöva installera mer än ett 

insticksprogram
5
 för sin webbläsare för att få tillgång till tjänsten. (Miller, 2008, s. 40) 

Många typer av programvara är väl anpassad för SaaS-modellen, bl.a. bokföringssystem, 

kundrelationssystem, program för e-mail, personalresurser, IT-säkerhet, administrering av IT-

                                                 
4
 Application Programming Interface är ett programs gränssnitt mot andra program. (CS - Språkwebb) 

5
 En applikation som inte körs fristående utan istället tillför ett redan installerat program ytterligare 

funktionalitet. (CS - Språkwebb) 
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tjänster, videokonferenser m.fl. Skillnaden mellan SaaS och de tidigare applikationerna som 

tillhandahållits över Internet är att SaaS har utvecklats för att den ska vara körbar i en 

webbläsare. Arkitekturen för SaaS-baserade applikationer är speciellt utformad för att stödja 

multitenancy
6
, vilket är en stor skillnad jämfört med de traditionella klient-server-baserade 

lösningarna. (Rittinghouse, 2010, s. 51) 

SaaS implementeras ofta för att få bättre funktionalitet, till en låg kostnad samtidigt som man 

erhåller samma fördelar som av en internt driven applikation. Med SaaS slipper man 

svårigheter med installation, administrering, support och licensiering samt de höga 

initialkostnader som det kan medföra. De flesta kunderna har inget intresse för hur och varför 

deras applikation fungerar, de är endast intresserade av att applikationen fungerar på ett 

korrekt sätt. (Rittinghouse, 2010, s. 50) 

Med SaaS vet företaget att alla anställda kör samma version av en applikation då mjukvaran 

är centraliserad hos tjänsteleverantören och hålls uppdaterad av dem vilket medför att all data 

för företaget är kompatibel. Då all mjukvara är centraliserad är man inte platsberoende som 

kund och kan då befinna sig vart som helst och ha åtkomst till tjänsterna. (Rittinghouse, 2010, 

s. 53)  

3.3.2 PaaS – Utvecklingsmiljö som tjänst 

Platform as a Service (PaaS) är en vidareutveckling av modellen för SaaS-applikationer, men 

istället för att förmedla en mjukvara som en tjänst vill man erbjuda en utvecklingsplattform 

som en tjänst. PaaS-modellen gör alla verktyg som krävs för skapandet av webbapplikationer 

och webbtjänster tillgängliga för utvecklare, administratörer och slutanvändare. Verktygen 

förmedlas via Internet och mjukvaran behöver varken laddas ner eller installeras. 

(Rittinghouse, 2010, s. 154) Utvecklaren använder färdiga byggstenar ur tjänsteleverantörens 

utvecklingsmiljö för att skräddarsy egna applikationer. Byggandet av applikationen förenklas 

med hjälp av de fördefinierade kodblocken, även om resultatet kan blir något begränsat p.g.a. 

de typer av kodblock som finns tillgängliga från leverantören. (Miller, 2008, s. 41) 

PaaS kan innehålla verktyg och hjälpmedel för bl.a. applikationsutformning, 

applikationsutveckling, testning, ”hosting”, samarbetstjänster, integration av webbtjänster, 

databasintegrering, säkerhet, skalbarhet, lagring och versionshantering. Dessa tjänster kan 

användas som en integrerad lösning via webben. (Rittinghouse, 2010, s. 154) 

3.3.3 IaaS – IT-infrastruktur som tjänst 

När man diskuterar SaaS och PaaS handlar det enbart om mjukvara, denna mjukvara måste 

exekveras någonstans, data och information måste kunna lagras och flöda på ett 

tillfredställande vis. Detta möjliggörs med hjälp av tjänsteleverantörens IT-infrastruktur som 

är all den underliggande hård- och mjukvara såsom servers, lagringsenheter, routers, 

brandväggar, kablar och säkershetsmjukvara. Denna IT-infrastruktur används inte enbart för 

att stödja SaaS- och PaaS-mjukvara utan IT-infrastrukturen i sig säljs också som en tjänst. 

Denna tjänst kallas för Infrastrukture as a Service (IaaS) d.v.s. IT-infrastruktur som tjänst. 

Leverantören äger alla IT-resurser som bygger upp infrastrukturen och säljer tillgången till 

dessa resurser som en tjänst till kunder. Detta medför stora fördelar för företag som utnyttjar 

                                                 
6
 En teknik där flera klienter delar på en och samma instans av en applikation, till skillnad från virtualisering där 

varje klient har en dedikerad instans av applikationen. (The silly debate over multitenancy, 2010) 
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den här typen av tjänst genom att de kan minimera sin IT-infrastruktur. De slipper ha alla de 

IT-resurser som de vill utnyttja internt inom företaget, detta minskar kostnaderna till nästan 

ingenting inom hårdvara, drift och IT-kompetens internt inom företaget. (Rittinghouse, 2010, 

s. 155) 

Med IaaS får kunden tillgång till en förkonfiguerad miljö som är skräddarsydd för kundens 

behov. Kunden får även en bra informationssäkerhet i och med att tjänsteleverantörens 

kärnverksamhet är att tillhandahålla och underhålla bra och säkra tjänster. Skalbarheten är 

också en central del i IaaS som hos alla molntjänster, företagen kan bättre anpassa kraven på 

infrastrukturen beroende på toppar och dalar i belastningen på deras system, likaså kan 

infrastukturen ökas eller minskas beroende på hur företagets storlek varierar. Detta är optimalt 

för kundens egna applikationer då kunden kan välja de bitar som de är i behov av och kan då 

skräddarsy en lösning som passar applikationskraven. Kunden behåller ägandet och 

administrationen av sina applikationer medan de låter tjänsteleverantören tillhandahålla 

applikationerna samt skötseln av infrastrukturen.  (Rittinghouse, 2010, ss. 34-36)  

3.3.4 Betalningsmodell 

Gemensamt för de olika molntjänstetyperna är den betalningsmodell som används. 

Betalningsmodellen kallas för Utility computing eller transparent betalningsmodell och 

innebär att kostanden för tjänsten baseras på hur mycket resursförbrukning som kunden 

använder i samband med tjänsten. Betalningsmodellen kan jämföras med hur kunder betalar 

för el- och vattenförbrukning.  

SaaS – Mjukvara som tjänst 
SaaS finns både som gratisvarianter, som t.ex. Google Docs, och annan mjukvara som kostar 

att använda. SaaS använder sig av den transparenta betalningsmodellen och den skiljer sig 

från den traditionella betalningsmodellen med licenser där man betalar en specifik summa för 

att antigen köpa eller hyra mjukvara. 

PaaS – Utvecklingsmiljö som tjänst 
PaaS följer samma betalningsmodell och utvecklare och företag behöver inte oroa sig för stora 

initiala kostnader vilket minskar riskerna som finns i samband vid mjukvaruutveckling. 

IaaS – IT-infrastruktur som tjänst 

IaaS använder sig av samma betalningsmodell där kunden betalar för vad denna använder. 

Det kan vara hur mycket processorkraft som används eller hur mycket lagringsutrymme som 

en kund använder. (Rittinghouse, 2010, ss. 34-36)  

Till skillnad från traditionell outsourcing
7
 av IT-infrastruktur, som kräver omfattande 

förhandlingar och långa komplicerade avtal så fokuserar IaaS på en tjänstemodell som 

levererar fördefinierade bestämmelser och som har en standardiserad IT-infrastruktur. 

(Rittinghouse, 2010, ss. 34-36) Traditionell IT-infrastruktur outsourcing har vanligtvis en 

avtalstid på minst sex månader medan IaaS har betydligt kortare kontrakt, kontraktstiden kan 

vara på timmar, dagar, veckor och som högst en månad. Kontraktstiden återspeglar 

betalningsmodellen för molntjänster. IaaS har också inga initiala kostnader för att börja 

använda tjänsten. Med IaaS har du möjlighet till att skala IT-infrastrukturen efter behov, 

utökning av IT-resurser till IT-infrastrukturen kan göras nästan direkt. (Craig-Wood, 2009) 

                                                 
7
 Outsourcing innebär att ett företag lägger ut delar av sin tidigare delar av sin verksamhet på entreprenad. 

(Nationalencyklopedin) 
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3.4 Förutsättningar för moln 

Virtualisering är en teknik för att använda IT-resurser på ett mer optimalt sätt, genom 

virtualiseringstekniken möjliggörs centralisering av mjukvara och data inom företag. 

Begreppen virtualisering och centralisering tillsammans med Internets utveckling med snabba 

överföringshastigheter är förutsättningar och grunden för att moln ska kunna existera. 

3.4.1 Virtualisering 

En av de stora fördelarna med Cloud computing är att IT-resurser, som t.ex. processorkraft 

eller lagringsutrymme, som används i molnet är extremt skalbara. IT-resurserna växer och 

minskar i takt med dina behov av dem. (McDonald, 2010, s. 17) 

De flesta av ett företags IT-resurser använder bara ca 10-20% av sin maximala 

processorkapacitet, dvs. 80-90% av deras prestanda står oanvänd hela tiden. IT-resurserna tar 

ändå upp plats och drar elektricitet. Driftkostnaderna för dessa resurser är nästan lika stora 

som om de användes till sin maximala kapacitet. Det är denna problematik som virtualisering 

ser till att lösa. (Golden, 2008, ss. 3-4) 

Virtualisering är en process som tillåter att ett flertal kopior av samma mjukvara att köras på 

en och samma fysiska maskin. För användaren av mjukvaran ser det ut som att denna har 

tillgång till hela maskinens resurser fast egentligen delar maskinen bara med sig en liten del 

av sina resurser till användaren. Maskinens resterande resurser delas mellan de andra 

användarna som kör sin egen kopia av mjukvaran. Användarna är inte medvetna om att någon 

annan arbetar mot samma maskin som dom själva, sådana delade maskiner kallas för virtuella 

maskiner. (McDonald, 2010, ss. 17-18) 

3.4.2 Centralisering 

Genom möjligheten att virtualisera mjukvara och servers, har ett koncept som kallas 

centralisering framkommit. Med centralisering menas att mjukvara och data placeras centralt 

på företagets servers istället för på de enskilda anställdas datorer, mobiltelefoner eller andra 

enheter. Användarna får sedan tillgång till program och data genom t.ex. webbläsaren eller 

genom virtuella skrivbord.  

Centralisering kan minska driftkostnaderna för ett företag, de kostnader som är förknippade 

med att ta hand om anställdas datorer kan sänkas rejält. Administration och uppdateringar av 

mjukvara blir mycket enklare då mjukvaran är centraliserad på företaget. 

De anställda kan använda vilken maskin som helst för att utföra sitt arbeta på då de kommer åt 

all nödvändig mjukvara och information från var som helst. Detta minskar också de anställdas 

behov av support, då de inte blir lika beroende av att någon snabbt kan fixa en dator som inte 

fungerar. Ifall en av företagets datorer försvinner finns ändå informationen lagrad på 

företagets servers. 

Att centralisera behöver inte betyda att all mjukvara och information ska lagras internt i 

företagets datorhallar, det kan lika gärna placeras i molnet. Att lagringen av mjukvara och 

information är distribuerad i molnet betyder inte att kontrollen är decentraliserad, utan det 

innebär distribuerad lagring med centraliserad kontroll. (Stadigs, 2010) 
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3.5 Olika molntyper 

De olika typerna av molntjänster som finns (SaaS, PaaS och IaaS) distribueras från 

tjänsteleverantörernas moln. Det finns olika typer av moln med olika typer av tillgänglighet 

för användare, de olika molntyperna är publika moln, privata moln, community moln och 

hybridmoln. 

3.5.1 Publika moln 

Molninfrastrukturen är tillgänglig för alla företag och ägs av den organisation som säljer 

molntjänsten. (Mell & Grance, 2009) I publika moln delar många klienter på samma IT-

infrastruktur och det finns en tredje part, en tjänsteleverantör, som äger de delade IT-

resurserna. Den upplevda bristen på kontroll över det fysiska nätverket är något som kan 

upplevas som en risk då känslig data kan komma i fel händer. Detta kan upplevas som en 

allvarlig säkerhetsrisk för de flesta organisationer vilket gör att de istället väljer att använda 

privata moln. (McDonald, 2010, s. 20)  

3.5.2 Privata moln 

Molninfrastrukturen används uteslutande av en organisation. Infrastrukturen administreras 

antingen av organisationen eller av en tredje part och kan finnas antingen hos organisationen 

eller utanför den. (Mell & Grance, 2009) Den här typen av moln innebär att organisationen 

bibehåller nödvändig kontroll över data och således undviker problem med integritet och 

säkerhet som kan avskräcka ett företag med känslig information från att använda sig utav 

molntjänster. Att ett moln är privat betyder inte att molnet har skapats eller administreras av 

organisationen, bara att organisationen har stor kontroll över det.  

Om informationen som lagras är särskilt känslig kan ytterligare försiktighetsåtgärder som t.ex. 

dedikerade servrar och nätverksanslutningar tillhandahållas av leverantören. En sådan åtgärd 

ökar dock kostnaderna för molntjänsten avsevärt. (McDonald, 2010, ss. 20-22) 

3.5.3 Community moln 

Molninfrastrukturen delas av flera organisationer som har gemensamma intressen eller syften. 
Då kostnaderna fördelas på mer än en organisation blir molnet billigare att underhålla för 

organisationerna än ett privat moln, medan man får en högre nivå av integritet och säkerhet än 

publika moln. Molnet kan administreras av organisationer eller en tredje part och kan finnas 

internt eller externt (Mell & Grance, 2009) 

3.5.4 Hybridmoln 

Molninfrastrukturen är en sammansättning av två eller flera molntyper, dvs. privata, 

community eller publika. Sammansättningen möjliggör flytt av data och applikationer mellan 

de olika molnen. (Mell & Grance, 2009) En organisation kan alltså ha vissa resurser internt 

medan andra resurser förmedlas från en tjänsteleverantör. I dagsläget är hybridmodellen den 

vanligaste typen av moln. Detta beror på att många företag redan har gjort stora investeringar 

i interna infrastrukturer för att uppnå de krav som den egna verksamheten ha. Dessutom 

föredrar många organisationer att hålla känslig data under egen kontroll för att garantera att 

den hålls säker. (Techtarget) 
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3.6 Företagsmolnet, Windows Azure 

Det finns en mängd aktörer på marknaden som erbjuder tjänster i sina moln som t.ex. 

Amazon, Google och IBM är ett par erkända aktörerna. Microsoft är också en av dessa och i 

februari 2010 lanserade de sitt egna publika moln med namnet Windows Azure. Vilken 

utvecklare eller företag som helst kan börja använda sig av de molntjänster som Microsoft 

erbjuder. De flesta företag i Sverige använder sig av någon typ av Microsoft produkt, när 

företagen ska börja med Cloud computing är det mot ett moln där deras redan befintliga 

produkter integreras så bra som möjligt, d.v.s. med Windows egna moln, Windows Azure. 

Windows Azure är en plattform för molntjänster som använder sig av en grupp olika 

molntekniker som var och en kan erbjuda ett stort utbud funktioner för datalagring och 

exekvering av applikationer i molnet. Windows Azure körs på stora datacenter hos Microsoft, 

det är där som kundernas data lagras och deras applikationer exekveras. 

Microsofts affärsmodell för molnet är att antingen köper kunder molntjänster direkt från 

Microsofts som PaaS eller IaaS tjänster eller så kan kunder köpa tjänsterna indirekt genom en 

mellanleverantör som t.ex. har utvecklat en applikation som körs i Azure. Konkreta exempel 

på hur Windows Azure kan användas: 

Oberoende mjukvaruutvecklare kan utveckla SaaS applikationer som vänder sig direkt mot 

företagsanvändare genom att använda sig av Microsofts utvecklingsverktyg Visual Studio. 

Applikationerna utvecklas lokalt hos utvecklaren och kan sedan publiceras direkt i Windows 

Azure. Utvecklarna tillhandahåller alltså SaaS till kunder medans applikationen körs i 

Windows Azure. 

Utvecklare kan även skapa applikationer som är riktade mot konsumenter, utvecklaren 

behöver inte fundera på hur många som kommer använda tjänsten då plattformen kan skalas 

upp när användningen av tjänsten ökar. 

Större företag kan använda Windows Azure för att utveckla och exekvera applikationer som 

ska användas internet inom organisationen. Här är de inte skalbarheten som är det mest 

intressanta utan fördelar som pålitlighet, enkel administration och sänkta IT-kostnader som 

lockar. 

Windows Azure är uppbyggt utav två huvuddelar, den första delen kallas för Windows Azure 

Platform och är en Windowsbaserad miljö för applikationer och datalagring, alltså ett slags 

operativsystem på nätet. Den andra delen är SQL Azure som kan hantera databaser baserade 

på SQL Server. 

3.6.1 SQL Azure 

Windows Azure erbjuder molntjänsten SQL Azure som är en IaaS tjänst och är ett sätt att 

hantera traditionella relationsdatabaser i molnet, fast på ett nytt sätt. De flesta av dagens 

applikationer använder relationsdatabaser, vill en kund använda eller importera en redan 

befintlig relationsdatabas till Azure får kunden använda SQL Azure. Microsoft tar hand om 

driften av databasen och den hårdvaran som den körs på. Kostnaden för tjänsten är som med 

övriga tjänster inom Windows Azure, att kostnaden är relaterad till hur mycket tjänsten 

används. (Söderlind, 2010, ss. 19-24) 
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3.6.2 Windows Azure Platform 

Windows Azure Platform är en PaaS tjänst och alla applikationer som använder sig av 

molnplattformen behöver använda sig av tre stycken grundkomponenter, en lagringsdel, en 

beräkningsdel och en administrationsdel. (Söderlind, 2010, ss. 19-24) 

Lagring 

Olika applikationer arbetar med data på olika sätt, därför måste lagringsdelen kunna hantera 

många olika sätt att hantera data på. Lagringsdelen i Windows Azure Platform erbjuder tre 

olika sätt att lagra data på, blobs
8
, tabeller och köer.  

Den enklaste typen av lagring är blobs som innehåller binär data, blobs kan också associeras 

med metadata. Blobs lagras i en lagringsenhet som är kopplade till en användares konto. 

Tabeller är ett mer strukturerat sätt att laga information, dessa tabeller skalas upp mycket 

bättre än en traditionell relationsdatabas. En Windows Azure tabell kan vara flera terabyte 

stor. 

Köer är ett annat lagringsalternativ, en användare kan t.ex. få beräkningsjobb utförda genom 

att jobben placeras i en ”uppgiftskö”. Kön läses av kontinuerligt och jobben tolkas och utförs i 

tur och ordning, resultatet placeras slutligen i en annan kö. 

All data som lagras i Windows Azure Platform replikeras tre gånger, en säkerhetskopia görs 

också i ett datacenter i samma del av världen som kunden befinner sig i. Detta görs för att 

minimera risken att data får förlorad för kunderna. Windows Azure är också certifierad enligt 

standarderna iso/iec 27001:2005 samt aipca sas 70. Standarderna ställer höga krav på 

informationssäkerhet och ska garantera att ingen data ska kunna läcka ut från något 

datacenter. (Söderlind, 2010, ss. 19-24) 

  

Beräkning 
Beräkningsdelen i Windows Azure Platform är den del som exekverar applikationerna. Att 

applikationer som körs på Windows Azure Platform är väldigt skalbara beror på hur 

beräkningsdelen hanterar exekveringen av programmen. Det går inte att skala upp en 

applikation hur mycket som helst genom att köra den på en enda server som tilldelar 

applikationen mer resurser från servern desto mer användningen ökar. I Windows Azure 

Platform har de löst detta problem genom att köra flera instanser av samma applikation som 

var och en exekveras i en egen virtuell maskin. Varje virtuell maskin tillhandahålls av en 

lastbalanserare
9
.  

 

I Windows Azure Platform finns det två olika typer av tillgängliga instanser, web role och 

worker role. Web role tar emot inkommande http- och https-förfrågningar och worker role är 

generellt till för olika typer av bakgrundsjobb, t.ex kan en applikation ta emot förfrågningar 

från en användare genom en web role och senare kan de förfrågningarna bearbetas av en 

worker role. 

                                                 
8
 Binary Large Object, en samling av binär data lagrad som en enda enhet i en databas. (Wikipedia) 

9
 Eng.: hypervisor. Verktyg för virtualisering som låter flera system dela på samma hårdvara. (CS - Språkwebb) 



 

17 

 

Genom att Windows Azure Platform kör flera instanser av samma applikation möjliggörs 

extremt bra skalbarhet men lastbalanseraren har ingen möjlighet att garantera att en 

användares förfrågningar dirigeras till samma instans hela tiden. Därför kan ingen specifik 

information knytas till en instans, all data måste hanteras av lagringsdelen eller skickas 

tillbaka till användaren. (Söderlind, 2010, ss. 19-24) 

Administration 
På alla virtuella maskiner i Windows Azure Platform körs en Windows Azure-agent som 

genom ett relativt simpelt API
10

 låter instanser av en applikation interagera med 

administrationsgrundkomponenten (även kallad fabric). Om användningen på applikationen 

ökar finns det möjlighet att gå in i den tillhörande portalen för att öka de tillgängliga 

resurserna till applikationen och på samma sätt minska resurserna om belastningen minskar. 

Det erbjuds API:er som kan sköta det här automatiskt fast plattormen i sig hanterar inte det. 

(Söderlind, 2010, ss. 19-24) 

  

                                                 
10

 Application Programming Interface, ett programs gränssnitt mot andra program. (CS - Språkwebb) 
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4 Fallstudier 

Den empiriska delen i uppsatsen är baserat på tre intervjuer gjorda med IT-ansvariga på tre 

olika företag med varierad storlek och bransch: Phadia AB, IP-Only Telecommunication AB 

och Gamma Data Holding AB. Syftet är att undersöka företagens arbetsätt, befintlig IT-

infrastruktur och system samt deras tankar och åsikter angående de olika typerna av 

molntjänster ur ett företagsperspektiv. Följande kapitlet är en sammanställning av 

intervjumaterialet. 

4.1  Intervju, stort forsknings- och läkemedelsföretag 

Intervjun är genomförd med respondenten Johan Ahlén, ansvarig för IT-infrastrukturen och 

chef över IT-avdelningen på Phadia AB i Uppsala. (Ahlén, 2010)  

Phadia representerar det stora företaget i fallstudierna då de har fler än 250 anställda och en 

omsättning på ca 3 miljarder kr per år som är över gränsen för att räknas som ett medelstort 

företag. (Europeiska Gemenskapernas Kommission, 2003) 

4.1.1 Respondent 

Johan Ahlén har 25 års erfarenhet inom branschen och startade sin karriär som 

programmerare, vilket han under sina första 4-5 år på Phadia även arbetade som. Sedan 90-

talet är han däremot ansvarig för infrastrukturen på Phadia. Johan har gått från att ansvara för 

Uppsala-enheten till att knyta ihop anställda i 22 länder, världen över. De anställda som 

arbetar utomlands är beroende av nätverket som drivs och administreras från Uppsala. (Ahlén, 

2010) 

4.1.2 Företagspresentation 

Phadia AB utvecklar, producerar och marknadsför immundiagnostiska analyser inom området 

för allergi och autoimmunitet. Phadias huvudkontor och det svenska marknadsbolaget ligger i 

Uppsala och där bedrivs forskning, utveckling och produktion inom området för 

allergidiagnostik. (Phadia) 

Det svenska marknadsbolaget sköter allt inom försäljning, marknadsföring och support av 

autoimmunitets- och allergiprodukter i Sverige. Phadias produkter används i sju av tio 

laboratorier världen över, totalt sett finns deras produkter i fler än 3000 laboratorier i 60 olika 

länder. Phadia har i dagsläget ungefär 1400 anställda i 22 länder, 450 av dessa arbetar i 

Uppsala varav 35 på IT-avdelningen. (Phadia) 

Respondenten anser att Phadia tar till sig ny teknologi relativt fort men säger att de sällan 

börjar använda sig av de senaste produkterna på en gång, utan att de gärna väntar på de nyare 

versionerna för att på så sätt se om produkterna fungerar på ett tillfredställande sätt. Dock 

håller de på att installera Windows 7 just nu, vilket är tidigare än vad som är brukligt inom 

företaget, de väntar oftast på Service Pack 1 eller liknande innan de börjar använda nya 

operativsystem. Phadia jobbar mycket med virtualisering och centralisering, något som de nu 

gjort under en längre tid. 
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4.2 Företagets syn på molntjänster 

Kapitlet kommer att redovisa företagets nuvarande arbetssätt samt dess synsätt gentemot 

Cloud computing. Svaren redovisas genom en uppdelning på de olika molntjänstetyperna. 

4.2.1 SaaS – Mjukvara som tjänst 

Phadia förlitar sig till 100 % på sina interna system och tycker det är viktigt att ha en hög grad 

av kontroll över systemen. Även om de outsourcar något ska det ske under hög kontroll. Varje 

system som Phadia använder har en systemägare som finns inom den del av verksamheten 

som systemet riktar sig mot. Det är sedan systemägaren som ställer krav på systemet och 

driften av det till IT-avdelningen, som har i uppgift att anpassa och utveckla respektive system 

efter systemägarens krav. Detta sköts genom ett driftavtal. 

Phadia dubblerar alla system och tjänster i Uppsala till två separata datorhallar. De försäkrar 

driften med bl.a. dieselgeneratorer för extra el. Vi har haft god lönsamhet så vi har kunnat 

hålla den här nivån, vi har 700 användare ute på olika platser som är beroende av de här 

systemen och de ska inte behöva sitta stilla en hel dag för att vi har tabbat oss, säger 

respondenten. 

För att flytta system till en molnbaserad tjänst så måste tjänsterna vara integrerade med våra 

system, vi kanske kan lägga till en specifik tjänst utanför företaget om man kan tjäna pengar 

på att slippa ha kompetensen inom företaget säger respondenten. Han berättar vidare att 

Phadia använder sig av ett dokumentationssystem med namnet Dokumentum som jobbar med 

elektroniska signaturer och som kan skapa elektroniska original, dvs. när ett dokument har 

blivit ett elektroniskt original så kan man inte längre förändra något i dokumentet. Sådan 

funktionalitet finns inte att tillgå för tillfället i molntjänsterna. 

Phadia lägger stora pengar på licenser och jobbar inte med någon typ av freeware
11

, allt för att 

kunna jobba med ”24/7” hantering och support. För att uppnå dessa mål arbetar de nästan 

uteslutande med de stora och etablerade företagen inom branschen, såsom Microsoft, Oracle 

och SAP som erbjuder bra service- och supportavtal. Detta är något som för Phadia är 

viktigare än att kunna spara pengar på t.ex. freeware applikationer. 

Respondenten anser att den transparenta betalningsmodell som används av de flesta 

molntjänster är lockande och menar att det betalningssätt som används av många företag i 

dagsläget är ganska fyrkantigt och klumpigt. En positiv sak med den nya betalningsmodellen 

är, enligt respondenten, att den kommer tvinga Microsoft att se över sin traditionella 

licensieringsmodell som idag är deras största inkomstkälla. Respondenten menar att Microsoft 

måste börja leverera alla sina tjänster på ett mer transparent sätt, för varför ska företag annars 

betala dyra licenser om det blir billigare och smidigare att köra allt i molnet? 

4.2.2 IaaS – IT-infrastruktur som tjänst 

Phadia AB producerar mycket data som är väldigt viktig för företaget, speciellt för 

forskningsdelen i verksamheten. Viktig data är t.ex. olika patent som de innehar, 

utvecklingsdata för produkter och dokument som beskriver hela processen som behövs för att 

ta fram en produkt. Dokumentationen är extremt viktig då Phadia har höga krav på sig från 

                                                 
11

 Program som får spridas fritt och användas utan kostnad. (Svenska Datatermgruppen) 
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olika myndigheter på att t.ex. kunna visa upp exakt hur en produkt är framtagen och vilka som 

har köpt en viss produkt om den skulle behövas dras tillbaka. De är inte bara svenska 

myndigheter som har krav på företaget utan också utländska. 

Phadia skapar mycket data internt och all data sparas i de egna datorhallarna. All data och 

system som lagras i datorhallarna replikeras och speglas på en annan server i en annan 

datorhall. Vi sparar aldrig på klienterna och C: är en bannlyst enhet att spara information på 

säger respondenten.  

Om vi jämför kostnaden för vår IT-infrastruktur mot vår omsättning så ligger vi inte speciellt 

högt, banker brukar ligga på en 5-6 % och tung industri på 1-2 %, Phadia ligger någonstans 

mittemellan berättar respondenten. 

Att flytta ut lagringsdelen i företaget till en molnbaserad lagringstjänst skulle kunna fungera 

rent teoretiskt enligt respondenten, dock så finns det en del problem. Vissa säkerhetsaspekter 

är bristfälliga, när dokumenten ska skickas mellan företaget och molntjänsten så kan man 

säkra trafiken med olika protokoll som t.ex. HTTPS men man måste också kunna säkra 

klienten och den funktionaliteten saknas, säger respondenten. 

4.2.3 PaaS – Utvecklingsmiljö som tjänst 

På frågan om Phadia skulle kunna tänka sig att utveckla framtida system på en molnbaserad 

plattform, så anser respondenten att de är ett för litet företag för att utveckla sådana system 

och att de mer hamnar i traditionella 3-skiktslösningar med applikations, databas- och 

klientlager. 
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4.3 Intervju, medelstort IT-tjänsteföretag 

Intervjun är genomförd med respondenten Marcus Karlsson, intern IT-tekniker på IP-Only 

Telecommunication AB i Uppsala. (Karlsson, 2010) 

IP-Only Telecommunication AB representerar det medelstora företaget i uppsatsens 

fallstudier då de har 140 anställda och en omsättning på över 98 Mkr. (Europeiska 

Gemenskapernas Kommission, 2003) 

4.3.1 Respondent 

Marcus Karlsson har arbetat i branschen de senaste 5 åren, varav de sista 2,5 som IT-tekniker 

på IP-Only där han bl.a. har hand om den interna supportverksamheten, administration samt 

drift och underhåll av servrar och nätverk. (Karlsson, 2010) 

4.3.2 Företagspresentation 

IP-Only är ett svenskt tjänsteföretag i IT-branschen som till största delen verkar som Internet- 

och teleoperatör. De riktar sig till företag med särskilt höga krav på t.ex. bandbredd och 

tillgänglighet och levererar tjänster åt bl.a. Aftonbladet, SVT och IDG. Företaget är en av 

endast fyra operatörer i Sverige som äger sin egen nationella nätinfrastruktur, från fiber till IP-

backbone. (IP-Only) Förutom Internet- och telefonitjänster säljer företaget även vissa 

molntjänster. Företaget har i dagsläget 140 anställda, dels på huvudkontoret i Uppsala, men 

också på kontoren i Stockholm, Malmö och New York. Av de 140 anställda arbetar mellan 25 

och 30 stycken på IT-avdelningen.  

Eftersom IP-Only är ett företag i IT-branschen anser de att det är både viktigt och nödvändigt 

att ha senaste versionerna av mjuk- och hårdvara, dels för att verksamhetens ska fungera och 

dels för att kunderna kräver det. Respondenten berättar att man t.ex. redan håller på att föra in 

Office 2010 i systemen och även Windows 7 är på väg att implementeras. Företaget arbetar 

även mycket med virtualisering av servrar vilket, enligt respondenten, underlättar mycket vid 

t.ex. installationer av ny programvara. Virtualiseringen medför även mindre mängder 

hårdvara som behöver underhållas och därför minskade risker för att de går sönder. 

4.4 Företagets syn på molntjänster 

Kapitlet kommer att redovisa företagets nuvarande arbetssätt samt dess synsätt gentemot 

Cloud computing. Svaren redovisas genom en uppdelning på de olika molntjänstetyperna. 

4.4.1 SaaS – Mjukvara som tjänst 

Eftersom IP-Only är ett företag i IT-branschen blir det stora kostnader för olika typer av 

mjukvara. IP-Only förlitar sig helt och hållet på sina system, utöver de system som finns 

internt, som t.ex. kundregister, drifthanteringssystem och faktureringssystem, är det 

framförallt de systemen som förmedlar tjänster till kunderna som måste fungera till 100 %. 

IP-Only har i dagsläget redan börjat använda molntjänster då man använder sig av virusskydd 

och brandvägg via molnet. Klienterna körs lokalt på varje dator men hämtar signaturer, 

uppdateringar och inställningar från leverantörens server regelbundet. Administreringen av 

klienterna görs genom ett webbgränssnitt där man har möjligheten att dela upp de anställda i 

olika kategorier med olika nivåer av regler, beroende på vad de har för behov och 
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arbetsuppgifter. Respondenten säger att denna lösning har fungerat bra under de 6 månaderna 

som den har använts av företaget. 

Att flytta ut fler system än vad som redan är gjort är enligt respondenten inte aktuellt i 

dagsläget men menar att det både skulle finnas fördelar och nackdelar med ett sådant beslut. 

Bland de fördelarna som han nämner är en av dessa att företaget skulle slippa ha viss 

kompetens inom företaget och på så sätt skulle det kunna sparas ner på personalstyrkan. Han 

är dock tveksam till om detta skulle vara en billigare eller mer lönsam lösning än den som 

idag används på företaget.  

Respondenten är positiv till betalningsmodellen för molntjänsterna och berättar att de har 

stora kostnader i och med att de är ett företag inom IT branschen och deras system kräver 

licenser och inköp av hårdvara för att de ska fungera. Betalningsmodellen verkar bra i och 

med att du kan växa i tjänsten vid behov och slipper köpa en överdimensionerad tjänst från 

början. Du kan växa in i den menar han. 

4.4.2 IaaS – IT-infrastruktur som tjänst 

IP-Only levererar olika typer av molntjänster till företag. Bl.a. tillhandahåller man en 

backuptjänst, där företaget gör backup på kundens data och sedan lagrar den på servrar i  

IP-Onlys egna datorhall. Man säljer även en tjänst där förtaget tar hand om drift och 

administrering av kundens server. Detta kan göras i olika grad och kunden har själv möjlighet 

att bestämma hur mycket kontroll och administrering den själv vill utföra. 

Även då företaget inte direkt producerar någon egen data så finns det data inom företaget som 

anses som mycket viktig för organisationen. Detta kan t.ex. vara företagshemligheter som 

man inte vill ska komma ut till konkurrenterna, information som rör kunder (olika avtal, 

kundregister mm.) och olika typer av dokumentation över hur deras system och nät är 

uppbyggda. Detta är information som är mycket viktig för företaget och något som man därför 

vill hålla kvar inom företaget och därför ogärna vill flytta ut. 

All data som företaget producerar lagras på företagets egna servrar. Servrarna finns och körs 

från deras egenägda datorhall i Stockholm. Datorhallen är utrustad med 24-timmars 

övervakning, brand- och inbrottsskydd, reservkraft och klimatanläggning mm. (IP-Only) 

Utöver detta körs dessutom regelbundna, fullständiga backuper på servrarna varje natt.  

I och med att företaget har en stor, egenägd serverpark med ett hundratal Windowsservers 

medför även detta höga licenskostnader. Enligt respondenten så har IP-Only nu börjat se över 

dessa maskiner och även påbörjat att släcka ner en del av dem, dels för att minska 

omkostnaderna och dels för att effektivisera. 

Enligt respondenten är det viktigt för företaget att ha kontroll över sin IT-infrastruktur, mest 

för att företaget har en stor, egen IT-infrastruktur som de behöver kunna övervaka 

resursåtgång och statusen för de olika systemen. Respondenten säger att detta är viktigt att ha 

kontroll på så att inget oförutsett händer med systemen som är viktiga för verksamheten.  

Att IP-Only skulle flytta ut sin lagringsdel på en molnbaserat tjänst anser respondenten att 

vara helt orimligt i och med att företaget själva tillhandahåller en sådan tjänst åt kunder. IP-

Only använder även själva tjänsten, fast till skillnad mot kunderna så är det vi som får 

underhålla tjänsten säger respondenten. Han berättar vidare om de svårigheter som en 

eventuell flytt skulle medföra då både kompetensen och en etablerad IT-infrastruktur redan 
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finns inom företaget med bl.a. egen datorhallar som används både internt och av företagets 

kunder. 

Enligt respondenten använder sig företaget av ovanligt många interna lösningar. IP-Only har 

t.o.m. kvar driften av telefoni och telefonväxeln internt. Respondenten tror att detta till stor 

del beror på att kompetensen redan finns inom företaget, vilket gör att det inte blir billigare att 

flytta ut de interna lösningarna som redan finns samt att företaget har tjänster som säljs till 

kunderna. 

4.4.3 PaaS – Utvecklingsmiljö som tjänst 

I dagsläget sker viss utveckling på IP-Only, dock bara för internt bruk. I och med detta tror 

respondenten att företaget har en för liten utvecklingsdel för att det ska bli aktuellt att frångå 

deras egen plattform, där utvecklingen sker i dagsläget, till att börja använda sig av en 

molnbaserad utvecklingsplattform.  
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4.5 Intervju, litet forskningsföretag  

Intervjun är genomförd med respondenten Rolf Sandberg, IT-chef på GammaData AB i 

Uppsala. (Sandberg, 2010) 

GammaData AB representerar det lilla företaget i uppsatsens fallstudier, trots att de har fler än 

50 anställda men omsättningen är klart under den definierade gränsen på 98 Mkr. (Europeiska 

Gemenskapernas Kommission, 2003) 

4.5.1 Respondent 

Rolf Sandberg har arbetat som IT-chef på GammaData i 7 år. Innan detta har Rolf arbetat som 

konsult i IT-branschen med inriktning på säkerhet (bland annat med brandväggar, 

säkerhetsgranskningar ute hos företag och säkerhetsanalyser) och IT-infrastrukturer. Rolf har 

genom åren även arbetat med systemutveckling och programmering, något som han på senare 

tid valt bort att arbeta med. (Sandberg, 2010) 

4.5.2 Företagspresentation 

GammaData Holding AB grundades 1986 av en grupp fysiker och forskarstudenter från 

Uppsala universitet. Det ursprungliga uppdraget var att mäta nedfallet av radioaktivitet i och 

utanför Sverige efter olyckan i kärnkraftverket i Tjernobyl 1986. Uppdraget krävde inte bara 

snabba, omfattande och tillförlitliga åtgärder utan även stor erfarenhet och hög kunskap inom 

kärnfysik och databehandling. GammaData har sedan dess fortsatt att bygga på denna 

tradition inom strålningsanalys och högupplöst spektroskopi
12

. 

Många av GammaDatas nuvarande anställda har doktorsgrad inom atom- eller kärnfysik. 

Målet är att tillämpa kunskapen för att skapa flexibla lösningar och högprestandautrustning 

för att möta kundernas krav på tillförlitlighet, kvalitet och utveckling. I dagsläget har 

GammaData ungefär 70 anställda, inkluderat enmanskontoren i Helsingfors, Oslo och 

England. Av dessa är 2 anställda på IT-avdelningen. Företaget sysslar i huvudsak med 

forskning och produktutveckling inom fysik och kemi. (GammaData) 

Verksamheten består av tre delar: 

 VGScienta som utvecklar, tillverkar och säljer instrument för ytfysik. 

 GammaData Instrument som arbetar med agenturförsäljning av instrument för 

fysikapplikationer från etablerade leverantörer.  

 GammaData Sauna Systems som verkar inom området kärnfysik med försäljning, 

utveckling och tillverkning av instrument som detekterar kärnvapenförsök, bl.a. åt ett 

FN-underställt organ. GammaData är världsledande inom det här området. 

Respondenten tycker att företaget är ganska bra på att leta upp och börja använda moderna 

lösningar. Han säger att de har börjat titta lite på möjligheten med att börja använda sig av 

tunna klienter, som han menar inte har varit riktigt attraktiva förens nu. GammaData har även 

börjat undersöka möjligheterna till att gå över till och börja använda sig av virtuella servrar 

för att på så sätt få ner strömförbrukningen för sin IT-utrustning. Respondenten menar att 

organisationen är lyhörd när det gäller ny teknik men säger också att det finns en tröghet, som 

han tror kan vara kopplad till företagets investeringsbudgetar. 

                                                 
12

 Metod för att studera molekyler, atomer och atomkärnor med hjälp av deras spektra. (Nationalencyklopedin) 
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4.6 Företagets syn på molntjänster 

Kapitlet kommer att redovisa företagets nuvarande arbetssätt samt dess synsätt gentemot 

Cloud computing. Svaren redovisas genom en uppdelning på de olika molntjänstetyperna. 

4.6.1 SaaS – Mjukvara som tjänst 

Respondenten bedömer att kostnaden för IT på företaget motsvarar mellan 1-2% av 

GammaDatas totala omsättning. En stor del av detta är enligt respondenten licenskostnader. 

Respondenten anser att företagets interna system bitvis är ganska dyra och att licenser för t.ex. 

antivirusprogram och Microsoft-produkter, bl.a. Office 2007, Windows Server, Windows 

Exchange och Windows XP/7, bidrar till en stor del av detta. Det blir också stora 

licenskostnader för antispam- och antivirusprogram, men trots detta så tycker respondenten att 

det väl investerade pengar och menar att kostnaderna förmodligen hade blivit ännu större om 

dessa inte hade varit implementerade. Respondenten berättar vidare om att företaget till och 

från haft stora problem med spam och när det varit som värst så har det kommit upp till 90000 

spam-mail i timmen. 

Alla system som GammaData använder sig av är mer eller mindre affärskritiska. Företaget 

använder sig, förutom av e-post och Officepaket, av bl.a. CRM-system
13

 och olika 

egenutvecklade system för orderprocessen när det gäller försäljning och distribution. Dessa 

system är enligt respondenten mycket vitala och måste därför alltid fungera. GammaData 

använder sig däremot inte av några speciella system när det gäller forskning, patent eller 

dokumenthantering. Just sådana system är dock någonting som respondenten skulle vilja se 

inom företaget men han menar att det skulle krävas en stor vilja och ansats från 

organisationen för att implementera sådana system, vilket är något de inte har lyckats med det 

än. 

Det största problemet med att flytta till molnbaserade tjänster är enligt respondenten, 

säkerheten. För att flytta ut de interna systemen utanför företaget så måste tjänsterna kunna 

leverera det säkerhetsmässiga krav som företaget efterfrågar. Om säkerheten, efter hård 

granskning, skulle visa sig vara tillräcklig skulle det möjligtvis kunna ske, säger 

respondenten. 

GammaData använder sig i dagsläget inte av någon typ av molntjänster, men respondenten 

säger att företaget har börjat titta på och fundera över att flytta ut vissa delar ur företaget, 

däribland virusskyddet.  

Respondenten tycker att betalningsmodellen för molntjänster verkar vara intressant och menar 

att en fördel kan vara att man då har möjligheten att se kostnaden i direkt förhållande till vad 

man efterfrågar. Respondenten menar att de nog är rätt vanligt att företag betalar för mer än 

vad de egentligen använder sig av. Exempelvis Officepaketet där de flesta användarna bara 

använder en bråkdel av vad produkterna är kapabla till och att denna nya betalningsmodell 

medför att man kan sänka sina overhead-kostnader. GammaData har valt denna väg ändå, 

eftersom de använder sig av en Open Value Subscription-licens
14

 så är det bara att rapportera 

in till leverantören hur många licenser man använt sig av. Detta, menar respondenten, ger en 

bra möjlighet för företaget att budgetera kostnaderna i förväg. 

                                                 
13

 Customer Relationship Management. System som omfattar styrning, organisering och administration av 

kunder och kundrelationer i ett företag. (Wikipedia) 
14

 Prenumerationsavtal för Microsoft produkter med särskild anpassning för organisationer med 5 – 250 

användare som av olika skäl kan förväntas förändra sitt licensinnehav över tiden. (Microsoft Sverige) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kund
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4.6.2 IaaS – IT-infrastruktur som tjänst 

Data som företaget samlar in och använder sig av är viktig för forskningsdelen i 

verksamheten. Företaget har även en del patent och företagshemligheter som absolut inte får 

komma ut eller hamna i konkurrenternas händer och på grund av detta håller företaget väldigt 

hårt i sin IT-miljö. Företagets data lagras på deras egna servrar som backas up regelbundet, 

backup-banden förvaras sedan i kassaskåp tillsammans med annan känslig data. 

Företaget strävar efter att ha hög kontroll över sitt nätverk, så att inga bakdörrar in i nätverket 

finns tillgängliga. De vill kunna se att de som trafikerar deras nät verkligen har behörighet att 

vara där. GammaData använder sig även av VPN-klienter och har runt detta starka rutiner för 

hur VPN-nycklar delas ut till användarna. 

Respondenten berättar att de har börjat undersöka möjligheterna till att flytta ut driften av den 

befintliga serverparken genom att outsourca driften till ett annat företag för att på så sätt 

slippa sköta driften av servrarna internt. Detta är dock något som endast kan bli möjligt efter 

en noggrann granskning av leverantören, för att säkerställa att de har full insyn över vilka som 

kan komma åt deras data. Dock tror respondenten inte att företaget är beredda på att flytta ut 

vilken data som helst, vissa affärshemligheter kan företaget aldrig tänka sig att flytta ut från 

företaget men säkerligen så kan vissa typer av mindre viktig data tänkas flyttas ut. 

4.6.3 PaaS – Utvecklingsmiljö som tjänst 

Chansen för att GammaData skulle använda sig av molnbaserade utvecklingsmiljöer anser 

respondenten vara minimal, då företaget i princip inte utvecklar någonting internt. När 

underhåll och programmering behövs så brukar det ske via externa konsulttjänster som köps 

in. 
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5 Jämförande analys ur ett företagsperspektiv 

I kapitlet genomförs en jämförande analys av de svar som fallstudien hos de olika företagen 

givit. 

5.1 SaaS – Mjukvara som tjänst 

Företagen förlitar sig fullt ut på sina interna system och kräver att de fungerar hela tiden. 

Systemen är för värdefulla för företagens kärnverksamhet för att de ska vara acceptabelt att de 

ligger nere. Det som företagen eftersträvar är konstant tillgänglighet till systemen. I fallet med 

molntjänster måste tjänsteleverantören kunna garantera en tjänsts tillgänglighet och detta görs 

genom att ha en hög driftsäkerhet av tjänsten. 

Phadia – Litar totalt på sina interna system och säkrar sin drift av systemen genom att ha 

dubbla uppsättningar av systemen i separata datahallar. Det är inte acceptabelt för systemen 

att fallera och inte fungera i mer än kortare avbrott. Kostnaden för längre avbrott är mycket 

större än den kostnad som finns för att försäkra systemens driftsäkerhet. 

IP-Only – Har system som förmedlar tjänster som riktar sig mot sina egna kunder och dessa 

system måste fungera till 100 %. Företagets interna affärssystem som t.ex. kund- och 

faktureringsregister förlitar sig företaget helt och hållet på. 

Gamma Data – Använder sig mest av affärskritiska system som CRM-system
15

 och olika 

system för hantering av orderprocessen för försäljning och distribution. Dessa system är helt 

vitala för företaget. 

 

En stor kostnad för företagen är licenskostnader för mjukvara, oftast Office-paket och 

mjukvara för servers. Dessa licensavtal är oftast utformade på ett standardiserat sätt med 

längre avtalstider. Licenserna utnyttjas långt ifrån till fullo och företagen vill utnyttja sina 

resurser på ett mer optimalt sätt. Företagen var positivt inställda till den transparenta 

betalningsmodellen som molntjänster använder sig av, dvs. att betalningen för en tjänst står i 

relation till hur mycket tjänsten används. 

Phadia – Stora kostnader i och med licenser, främst till Microsoft men också till andra stora 

företag. Phadia jobbar inte med någon typ av freeware utan prioriterar service och support 

från etablerade aktörer framför att kunna spara in pengar på licenser. 

IP-Only – Har mestadels licenser för de stora antal servers som företaget äger. Företaget har 

dock börjat se över hur de kan optimera användningen mer, både för att minska 

licensavgifterna men också för att minska driftkostnaderna. 

Gamma Data – Anser att de licenskostnader som de har i och med mjukvara från mestadels 

Microsoft kostar dem väldigt mycket. De anser också att de licenser som de har inte används 

på ett kostnadseffektivt sätt då förhållandet mellan användning kontra kostnad är låg. De har 

även en stor kostnad i och med antivirus- och antispamprogram. De ser dock dessa kostnader 

som ett nödvändigt ont då kostnaderna som skulle uppstå utan dessa program är större. 

                                                 
15

 Customer Relationship Management. System som omfattar styrning, organisering och administration av 

kunder och kundrelationer i ett företag. (Wikipedia) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kund
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Redan befintliga interna system finns hos företagen och utgör en central del i deras 

kärnverksamhet och för deras förmåga att bedriva sin verksamhet. Vid en eventuell övergång 

till molntjänster skulle det krävas integrering med de redan befintliga systemen inom 

företagen. Ytterligare ett hinder för en eventuell flytt till molntjänster är att den funktionalitet 

som företagen efterfrågar ännu inte erbjuds i molnet. Det finns även oklarheter om vissa 

säkerhetsaspekter. 

Phadia – Har krav på att molntjänsten skulle kunna integreras med företagets befintliga 

system. Företaget har speciella krav och måste kunna lagra vissa typer av dokument som 

elektronisk original som sedan inte går att förändra.  Den funktionalitet som krävs för att 

företaget ska kunna bedriva sin verksamhet finns inte i utbudet av molntjänster idag.  

IP-Only – Att flytta ut fler system än vad de redan gjort är inte aktuellt för tillfället. 

Gamma Data – De har inte börjat använda sig av några molntjänster än, dock har de börjat 

fundera på att flytta ut vissa delar som t.ex. virusskydd. Säkerheten är företagets största 

bekymmer vid ett eventuellt användande av molntjänster och tjänsteföretaget måste kunna 

garantera en säker tjänst samt en säker överföring mellan molnet och företaget. 

5.2 PaaS – Utvecklingsmiljö som tjänst 

Inget av företagen bedriver någon storskalig mjukvaruutveckling. IP-Only och Gamma Data 

bedriver knappt någon utveckling alls medan Phadia anser sig vara ett för litet företag för att 

utveckla applikationer på en molnbaserad plattform. 

Phadia – Anser sig vara ett för litet företag för att utveckla framtida system på en 

molnbaserad plattform och bedömer att traditionella applikationslösningar passar företaget 

bättre. 

IP-Only – Utvecklar enbart applikationer för internt bruk och anser sig ha en för liten 

utvecklingsdel för att PaaS ska vara aktuellt. 

Gamma Data – I princip ingen typ av utveckling sker internt på företaget. När utveckling och 

underhåll av applikationer behövs sker detta via extern konsulthjälp. 

5.3 IaaS – IT-infrastruktur som tjänst 

Två av företagen producerar mycket data och information i och med deras verksamhet. Det 

kan vara data som forskningsresultat, olika patent och produktinformation. Alla företagen har 

information om kundrelationer och annan vital information för verksamheten lagrad på 

interna lagringsenheter. 

 Phadia – I och med att företaget bedriver forskning på och kring olika typer av läkemedel så 

ställer detta höga krav på dokumentation. Även data som rör patent, utveckling och 

beskrivningar av produktionskedjan är vital för företaget.  

IP-Only – Företaget producerar viss data men mestadels sådant som rör kunder samt olika 

typer av dokumentation av den egna verksamheten. 

Gamma Data – Data som företaget samlar in och använder är viktig för forskningsdelen i 

verksamheten. Företaget har även en del patent och andra företagshemligheter som man inte 

vill ska hamna utanför företaget. 



 

29 

 

Det är viktigt för företagen att ha kontroll över sin befintliga IT-infrastruktur, som i alla tre 

fallen är både utbredd och välfungerande. Företagen har rutiner för att skydda sin information 

som bland annat innefattar reguljära säkerhetskopior och säkrad driftsäkerhet. Alla tre 

företagen har en hög informationssäkerhet.  

Phadia – Har en etablerad infrastruktur och lagrar all data på servrar. På all data utförs 

regelbundna backuper som replikeras i två datorhallar. Det är vid stor vikt för företaget att ha 

kontroll över IT-infrastrukturen. 

IP-Only – Har en väl etablerad infrastruktur och lagrar data på egenägda servrar i en egenägd 

serverhall. Backuper på data sker regelbundet. Företaget anser att det är viktigt att ha kontroll 

på IT-infrastrukturen. 

Gamma Data – Har en etablerad infrastruktur och lagrar data på egna servrar. Backup på 

data sker regelbundet och backuperna förvaras säkert. Företaget anser att det är viktigt att ha 

kontroll på IT-infrastrukturen. 

 

Två av företagen kan tänka sig att använda molnbaserade infrastrukturtjänster, fast då måste 

tjänsteleverantören kunna garantera överförings- och informationssäkerhet uppfylls till fullo. 

IP-Only förmedlar vissa molntjänster själva och är inte alls intresserade att använda sig av 

IaaS utan vill snarare utöka sin verksamhet inom området. 

Phadia – Kan tänka sig att flytta ut lagringen, dock ser de vissa problem med säkerheten. 

IP-Only – Kan inte tänka sig att flytta ut datalagringen med tanke på att just datalagring är en 

tjänst som företaget säljer till kunder och som de även använder sig utav själva. Företaget har 

både god kompetens i sina anställda och en väl etablerad IT-infrastruktur inom företaget. 

Detta ses som ett hinder för en flytt till en molnbaserad infrastruktur. 

Gamma Data – Har börjat undersöka möjligheten till att flytta ut driften av serverparken till 

ett utomstående företag men för att detta ska kunna bli möjligt krävs en noggrann granskning 

av tjänsteleverantören, då de vill säkerställa att ingen utomstående ska få tillgång till 

företagets data. 
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6 Analys 

Kapitlet kommer genomföra en analys med avseende på de tre olika molntjänstetyperna och 

den gemensamma betalningsmodellen. Analysens kommer försöka generalisera de resultat 

från den jämförande analysen. Utifrån denna analys kommer uppsatsens slutsats att formas. 

6.1 SaaS – Mjukvara som tjänst 
 

6.1.1 Tillgänglighet 

Företagen förlitar sig helt och hållet på sina interna system. Oftast är de affärssystem eller 

andra typer av system som är helt centrala i företagens sätt att arbeta och för deras 

kärnverksamhet. Det krävs att systemen ska fungera på ett bra sätt och det accepteras inte att 

systemen skulle ligga nere mer än under en kortare tid. Företagen är helt beroende av sina 

system och det är helt vitalt för företagen att de fungerar hela tiden. Företagen har inte råd att 

hamna i en situation där en stor del av de anställda inte kan genomföra sitt arbeta på grund av 

att ett system ligger nere. Det krävs ”24/7” hantering och support av systemen för att uppfylla 

detta, det räcker inte med att enbart ha det under arbetsdagen i Sverige utan även resten av 

dygnet då företagen har anställda som arbetar mot dessa system från andra länder och 

tidszoner.  

Hos företagen verkar det finnas en ovilja att flytta ut data utanför det egna företagets väggar, 

speciellt om informationen är av stor betydelse för den egna verksamheten. De vill inte riskera 

att hamna i en situation där det dagliga arbetet inte kan genomföras pga. att de inte kommer åt 

viktig information som finns hos leverantören. 

Det företagen vill försäkra sig om är att tjänsteleverantören erbjuder en bra driftsäkerhet för 

de tjänster som företaget ska använda. Företag har inte råd att låta viktiga affärssystem ligga 

nere och det måste tjänsteleverantören kunna garantera. I detta avseende var företagen i 

fallstudien tveksamma till om molntjänsteleverantörerna verkligen kunde uppfylla detta krav.  

Företagen uppvisade en stor vilja att ha kontroll över sina egna system och data, detta för att 

kunna säkra sin drift. Det företaget vill uppnå med driftsäkerhet och kontroll är tillgänglighet 

av verksamhetssystem och data. 

6.1.2 Specifik funktionalitet 

Företagen hade ett visst intresse av att använda sig av molntjänster istället för att ha sina 

system internt. Själva idén med molntjänster är lockande, dock ser företagen vissa brister i de 

molntjänster som förmedlas idag. Företagen har specifika krav på funktionalitet i 

molntjänsterna för att de ska passa in i företagens arbetsätt. Specifik funktionalitet är inget 

som förmedlas på ett bra sätt inom molntjänster idag. Tjänsterna kommer oftast 

standardiserade, som man självklart kan konfigurera, dock inom vissa gränser. Företag som 

behöver särskild funktionalitet måste i sådana fall utveckla applikationerna från grunden för 

att kunna utnyttja de fördelar som kommer med SaaS och då med den kostnad som detta 

medför. Ett annat alternativ för företaget är att gå ner på en lägre nivå och att köpa ren 

infrastruktur som tjänst (IaaS) för att köra sina redan interna applikationer i molnet. 
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6.2 PaaS – Utvecklingsmiljö som tjänst 

De företag som vi intervjuade hade nästan ingen typ av utveckling inom företaget och hade 

inte direkt planer på att utveckla nya applikationer. Antingen hade de ingen utveckling inom 

företaget eller så ansåg de sig för små för att satsa på att utveckla applikationer på en 

molnbaserad plattform. 

Fallstudierna gav inte tillräcklig med relevant information för att det ska vara möjligt att 

analysera eller dra några slutsatser angående hur företagen förhåller sig gentemot 

molnbaserade plattformar och utvecklingsmiljöer. Detta är ett misstag i processen till val av 

företag till fallstudierna, minst en fallstudie borde ha genomfört på ett företag som har 

utveckling som en del i sin kärnverksamhet. 

6.3 IaaS – IT-infrastruktur som tjänst 
 

6.3.1 Egen datalagring 

Alla företagen har en väletablerad IT-infrastruktur med bra möjligheter för lagring av olika 

typer av data. I dagsläget lagrar företagen all data på egenägda servers vilket medför att 

företagen har stor kontroll över sin data. 

6.3.2 Säkerhet 

Ett av de tre företagen kan inte tänka sig att flytta ut lagringen, detta beroende på att de erbjöd 

sina egna kunder en typ av IaaS genom ”managerade servrar” och backuptjänster. De tre 

företagen har uppgivit att de har data som de är ovilliga att släppa utanför företagets väggar. 

Två av företagen har dessutom data som de bedömer vara mycket viktig för att företagets 

kärnverksamhet ska kunna bedrivas. Dessa två företag kan dock tänka sig att flytta ut ”mindre 

viktigt” information från företaget till en molnbaserad lagringstjänst och eventuellt använda 

IaaS istället för den interna serverdriften. 

Det som skulle krävas för att de ska bli möjligt är i sådana fall att tjänsteleverantören 

uppfyller de krav som företagen i dagsläget ställer på sin egen IT-infrastruktur. Företagen vill 

försäkra sig om att tjänsteleverantören har god kunskap beträffande informations- och 

driftsäkerhet. Om företagen ska flytta ut viktiga delar av sin befintliga infrastruktur till en 

utomstående part krävs det att tjänsteleverantören klarar av att leverera tjänsterna. 

Konsekvensen av dålig drift från tjänsteleverantörens sida kan resultera i att företaget inte 

kommer åt delar av sin infrastruktur vilket kan ge stora problem för företagets verksamhet. 

De företag som vi talade med menade att tekniken för att göra en molnbaserad lagringstjänst 

säker förmodligen redan finns tillgänglig. Det som är problemet är istället tilliten till 

tjänsteleverantören. Att flytta ut hela eller en del av sin interna IT-infrastruktur som man 

tidigare har haft full kontroll över innebär att man flyttar över kontrollen till ett annat företag 

som kanske inte alls har samma rutiner kring informations- och driftsäkerhet som företaget 

har.  

Om företaget dessutom lagrar känslig eller viktig verksamhetsdata finns en ännu större vilja 

att ha kontroll över de lagringsenheter som informationen är lagrad på. Företagen oroar sig 

över vem som kan komma över informationen och vilken insikt som själva tjänsteföretaget 
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har. Även fast molntjänsten är säker måste man säkerställa att trafiken till och från molnet 

också är säker. Om företaget känner att dessa krav inte uppfylls av leverantören är det bättre 

att fortsätta driva verksamheten internt. 

Enligt fallstudien verkar det som att kontroll över data och tillit till tjänsteleverantören 

angående informations- och driftsäkerhet är de största faktorerna som påverkar ett företags 

beslut angående IaaS.  

6.4 Kostnader 

Avsnittet redogör för en analys ur ett företagsperspektiv på den transparenta betalningsmodell 

som molntjänster använder sig av.  

6.4.1 SaaS – Mjukvara som tjänst 

En av de största kostnaderna som företagen har inom sina IT-områden är stora och dyra 

licensavtal med Microsoft för Office paketet, Windows Server, Windows Exchange och 

operativsystemet Windows. Uppfattningen man fick av företagen är att alla har höga 

kostnader i och med licenser, mestadels från Microsoft och att betalningssättet med längre 

avtal och licenser är ett rätt klumpigt och fyrkantigt sätt att göra affärer på. Företagen är inte i 

närheten av att kunna utnyttja de licenser de innehar till fullo. Företagen var intresserade och 

positiva till den nya typen av betalningsmodell som molntjänsterna använder sig av. 

Betalningsmodellen, som bygger på betalning i relation till användning av en tjänst, ansåg 

företagen vara den största fördelen eftersom de då kan utnyttja sin mjukvara på ett effektivare 

sätt än vid traditionella licensavtal. 

6.4.2 IaaS – IT-infrastruktursom tjänst 

En av fördelarna med IaaS är att företaget kan minska sina kostnader genom att de har 

möjligheten att minska sin egen interna IT-infrastruktur och den kompetens som krävs för 

underhåll och drift. Att använda sig av en molnbaserad infrastruktur kan framförallt vara 

attraktivt för organisationer som vill börja bygga upp eller omstrukturera sin befintliga IT-

infrastruktur och då slippa stora initiala kostnader. 

Företag som under en längre tid har lagt pengar och kompetens på att bygga upp och anpassa 

en egen IT-infrastruktur efter den egna verksamhetens behov är oftast inte benägna att överge 

den för molnbaserade alternativ. 
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7 Slutsats  

Kapitlet besvarar uppsatsens frågeställning om vad Cloud computing är samt vilka fördelar 

och hinder som finns för företag vid användning av Cloud computing. 

7.1 Vad är Cloud computing? 

Cloud computing består av två delar, moln och molntjänster. Moln definieras som en samling 

ihopkopplade IT-resurser och olika typer av moln erbjuder olika typer av tillgänglighet för 

användare. Molntjänster körs i moln och erbjuds av tjänsteleverantörer som förmedlar 

tjänsterna genom Internet till användare. Alla molntjänster har vissa gemensamma egenskaper 

som: tjänstekaraktär, tillgänglighet, skalbarhet, överförs genom Internetstandarder och 

protokoll, betalning per resursförbrukning och minimala IT-krav för användaren. 

Minimala IT-krav för användaren specificerar tydligt att användaren inte behöver några 

specifika IT-resurser mer än vanliga datorer eller klienter för att ta del av tjänsten. I och med 

detta så finns IT-resurserna som tjänsten körs på hos tjänsteleverantören. Då molntjänsten är 

av tjänstekaraktär så föreligger det att användaren inte har besittningsrätt över de IT-resurser 

som tjänsten körs på, alltså föreligger ett icke-ägande av dessa IT-resurser för kunden. 

Tillgänglighet och överförs genom Internetstandarder och protokoll är egenskaper som 

fastställer att tjänsten ska vara tillgänglig användaren var och när som helst. Detta innefattar 

en driftsäkerhet av tjänsten och detta ansvar vilar på tjänsteleverantören. 

Skalbarhet och betalning per resursförbrukning är egenskaper för molntjänster som 

framkommit på grund av den natur som de moln som tjänsterna förmedlas ifrån har. Då 

tjänsteleverantören har stor kontroll över hur applikationer och lagring hanteras i deras moln 

så möjliggörs extremt bra skalbarhet för molntjänsterna. På grund av skalbarheten hos 

molntjänster och de tekniker som används i moln så möjliggörs den transparenta 

betalningsmodellen som är gemensam för alla molntjänster. 

Sammanfattningsvis så förmedlas en tjänst till en kund, ett icke-ägande av de IT-resurser som 

används föreligger för kunden. På grund av detta icke-ägand möjliggörs en tillgänglighet, 

skalbarhet och en transparent betalningsmodell för tjänsten.  

Det är alltså tjänsteleverantörernas moln som är de centrala inom Cloud computing, att många 

olika applikationer och användare delar på samma IT-resurser. Användarna behöver inte 

bekymra sig om drift och underhåll utan det ansvaret flyttas till tjänsteleverantören. Med 

Cloud computing flyttar man bort IT-resurser samt IT-kompetens från slutanvändare för att 

samla dessa på en plats, i ett moln som användare kan ta del av när de behöver. 

Det företag gör vid användning av Cloud computing, oavsett vilken typ av molntjänst de 

använder är att de förflyttar sin drift av hårdvara, driftsäkerhet av mjukvara och säkerhet för 

den tjänsten som de använder till tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören förmedlar då en 

drifttjänst till sina kunder. 
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7.2 Hinder för SaaS 

De företag som har svårt att nyttja SaaS är de som har ett stort behov av kontroll och 

driftsäkerhet över verksamhetssystem och information. Företagen måste kunna försäkra sig 

om en bra tillgänglighet till system och information. 

Företag som har specifika krav på funktionalitet i system har antagligen ingen möjlighet att 

använda SaaS i sin verksamhet. 

7.3 Fördelar med SaaS 

Den transparenta betalningsmodellen för SaaS är lukrativ för alla typer av företag då 

kostnaden för tjänsten står i relation till nyttjandet. 

Minskad IT-kompetens inom företaget medför minskade personalkostnader. 

7.4 Hinder för IaaS 

Företag som har en utbredd IT-infrastruktur som de investerat stora summor och kompetens i 

för att anpassas efter företagets verksamhet är oftast inte angelägna att anamma IaaS inom 

företaget. 

För att företag ska kunna använda IaaS inom verksamheten på ett hållbart sätt måste företaget 

ha tillit till tjänsteleverantören och till att tjänsteleverantören håller en tillräckligt hög säkerhet 

på sina tjänster. 

7.5 Fördelar med IaaS 

De företag som vill slippa sköta drift och underhåll av hårdvara och då också slippa ha IT-

kompetens internt i företaget kan få stora fördelar av IaaS. 

Den transparenta betalningsmodellen gör att företag slipper långvariga och fyrkantiga 

licensavtal och kan istället betala per resursförbrukning, vilket är ett mer optimalt sätt att 

utnyttja IT-resurser på. 
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8 Diskussion 

 

8.1 Diskussion angående PaaS 

När en användare utvecklar med PaaS utvecklar användaren SaaS applikationer. De största 

fördelarna med SaaS är skalbarhet, minskad intern IT-kompetens och betalning i relation till 

användning av tjänsten. Dessa fördelar kommer inte till sin rätt i alla typer av företag. 

Det är antagligen inte förtjänstfullt för företag som redan besitter skräddarsydda interna 

system att utveckla dessa system på en annan plattform för att dra nytta av de fördelar som 

man får med SaaS. Applikationer som fungerar för många företag är de som kommer 

dominera SaaS applikationer, d.v.s. företag som inte har specifika krav på att ha 

skräddarsydda applikationer för företaget kommer kunna utnyttja SaaS på ett förtjänstfullt 

sätt. 

Företag vars system antigen har en användarbas som kan öka kraftigt eller företag vars system 

har stora svängningar i belastningen är företag som kan dra fördelar av att utveckla SaaS 

applikationer på en molnbaserad plattform. 

8.2 Företags övertro på sin egen informationssäkerhet 

Företag har svårt att betro andra företag med deras data och information, detta för att man inte 

tror att företaget kan uppfylla de krav som man har på informationssäkerhet. Dock är det 

antagligen många företag som har en övertro på sin egen förmåga att bibehålla en hög 

informationssäkerhet inom företaget. Tjänsteleverantören vars kärnverksamhet är att driva 

molnbaserade lagringstjänster på sin IT-infrastruktur måste uppfylla standardiserade krav för 

informationssäkerhet för att kunna bedriva sin verksamhet. Antagligen skulle många företags 

generella informationssäkerhet öka i och med molnbaserad lagrings- eller 

infrastrukturtjänster. En av intervjupersonerna menade att just detta ofta är fallet och säger att 

alla företag inte är lämpade att själva bedriva arbete med informationssäkerhet även om de 

tror det. 

8.3 Abstrakta begreppet Cloud computing 

Företagen i den genomförda fallstudien hade en positiv inställning gentemot idén Cloud 

computing, dock var förvirringen runt begreppet stor vilket gör det svårt att använda Cloud 

computing i praktiken. En bidragande faktor till förvirringen härstammar från att begreppet är 

så abstrakt och nytt att det är svårt att enas om en bra definition.  

Antagligen behöver man inte enas om en definition om vad Cloud computing är, dock 

behöver de centrala begreppen inom Cloud computing redas ut och förklaras. Så länge som 

Cloud computing ses som ett fenomen och inte som något konkret som kan bidra med värde 

till företag så kommer företag att ha ett restriktivt förhållningssätt gentemot Cloud computing. 

8.4 Betalningsmodellen inom IT-branschen 

Företag har börjat insett att de inte utnyttjar sina IT-resurser på ett optimalt sätt, antagligen 

inte ens i närheten i de flesta fallen. Trots detta betalar de lika mycket som om de skulle 

använda sina system och hårdvara optimalt.  
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IT-branschen kommer att vara tvungen att ändra sina traditionella affärs- och 

betalningsmodeller för antagligen kommer inte företag att acceptera dagens betalningsmodell 

allt för länge till. Det har börjat med molntjänster och även om det inte är molntjänster som är 

framtiden så är definitivt en mer transparent betalningsmodell för IT att räkna med. 
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Bilaga 1: Intervjufrågeformulär 

Om den intervjuade 

1. Namn på den intervjuade. 

2. Arbetsuppgift på företaget? 

3. Vill du vara anonym i uppsatsen? 

 

Om företaget 

1. Namn på företaget. 

2. Vill företaget vara anonymt i uppsatsen? 

3. I vilken bransch verkar företaget? 

4. Hur många anställda har företaget? 

5. Hur många anställda har företaget på sin IT-avdelning? 

6. Vad är företagets kärnverksamhet? 

 

Synen på Cloud computing 

1. Hur stor kunskap om Cloud computing anser du att du har? 

2. Vad anser du att Cloud computing är för nått och hur ser du generellt på fenomenet? 

3. Anser du att företaget tar till sig ny teknologi snabbt? 

4. Har företaget redan implementerat någon typ av Cloud computing teknologi?  

5. Om ja, erfarenheter av dem? 

6. Tror du att företaget kommer implementera någon sorts av Cloud computing teknologi 

inom den närmaste framtiden (1 år)? 

7. Tror du att Cloud computing är nått som företag generellt kommer ta till sig i sitt sätt 

att arbeta med IT? 

 

Företagets interna system 

1. Hur mycket förlitar sig företaget på sina interna system? (varför, vilka system är 

viktigast?) 

2. Tycker du att företagets interna system är dyra i drift? 

3. Är det viktigt för företaget att ha full kontroll över sina system? (Varför/varför inte?) 

4. Skulle företaget kunna tänka sig att förflytta sina interna system till en molnbaserad 

infrastruktur? (För- och nackdelar) 

 

Företagets befintliga IT-infrastruktur 

1. Hur strategiskt viktig är företagets data för dess kärnverksamhet? 

2. Vart lagras informationen nu, hur viktig är informationssäkerheten för företaget och 

hur följs den i praktiken? 

3. Är det viktigt för företaget att ha full kontroll över sin IT-infrastruktur? (Varför/varför 

inte?) 



 

 

 

4. Skulle företaget kunna tänka sig att flytta sin datalagring till en molnbaserad 

lagringstjänst? 

5. Förflytta andra delar av IT-infrastrukturen till ett molnbaserat alternativ (IaaS)? (För- 

och nackdelar) 

 

Kostnader och utveckling inom företaget 

1. Har företaget stora kostnader i och med licenser för mjukvara, hårdvara och underhåll 

för IT? 

2. Vad anser du om betalningsmodellen där man betalar för när/hur mycket man 

använder en molnbaserad tjänst? (i motsats till att t.ex. köpa en applikation) 

3. Skulle företaget kunna tänka sig att börja arbeta med molnbaserade plattformar? 

4. Skulle företaget kunna tänka sig att utveckla framtida system på en molnbaserad 

plattform. 


