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Referat 

I denna avhandling kommer jag att undersöka och jämföra olika sätt att 

implementera molnbaserade datortjänster (Cloud Computing). Först beskrivs lite 

historia för att ge en överblick på vad som är utgångspunkten, genom att beskriva 

gamla dator- och serversystem. Jag granskar de gamla systemen och visar varför 

det inte i längden är hållbart att fortsätta med dem på grund av dålig skalbarhet 

och andra problem, genom exempel och grafer. Efter det beskrivs huvudkonceptet 

bakom molnbaserade datorsystem. Sedan presenteras fördelar och nackdelar med 

molnbaserade system med exempel och illustrationer. Därefter beskrivs tre olika 

sätt att implementera molnbaserade datortjänster: IaaS (eng. Infrastrukturer as a 

service), PaaS (eng. Plattform as a service) och SaaS (eng. Software as a service). 

Alltså molnbaserad infrastruktur, plattform och mjukvara. Slutligen dras slutsatser 

angående till vem de olika sätten lämpar sig bäst och varför. 

 

Nyckelord: Molnbaserade datortjänster, molnbaserad infrastruktur, 

molnbaserad plattform, molnbaserad mjukvara, resursdelning, skalbarhet, 
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1 - Inledning 

 

Andelen människor som är kopplade till internet har ökat mångfalt de senaste 10 

åren och för tillfället har över 2,4 miljarder människor tillgång till internet. 

(Anon., 2013) Till exempel i Asien som har den överlägset största populationen 

har människorna med tillgång till internet ökat på tio år mera än åttafalt. Förutom 

att mängden internetanvändare har en ny grupp av användare blivit aktuell: så 

kallade maskin-till-maskin-kopplingar. Detta innebär att olika maskiner 

kommunicerar med varandra. Det har inte varit så aktuellt tidigare på grund av att 

vi inte haft teknologin för det. Till exempel är det nuförtiden inte konstigt att ha 

en television som är kopplad till internet, och människor börjar oftare ha 

smarttelefoner som alltid är kopplade till internet. Det förutspås att maskin-till-

maskin-kopplingar kommer att förbigå de mänskliga kopplingarna till internet 

mångfalt redan om ett par år och potentialen är otrolig om man tänker sig att all 

elektronik skulle kunna kommunicera med varandra. (Koulopoulos, 2012) Detta 

leder till att mängden uppkopplingar till internet kommer att öka explosionsartat 

och detta medför helt nya problem men också nya möjligheter för 

tjänsteleverantörer.  

Ett exempel på ett mycket välkänt företag som tagit steget in i molnet är Google, 

med många olika produkter som helt och hållet baserar sig på molnbaserade 

datortjänster, (Mohan, 2012) till exempel G-Mail som är en variant av e-post och 

Google-DOCs som är ett system för att skapa och dela dokument, så som 

textdokument och tabelldokument. Båda dessa produkter är exempel på SaaS 

(software as service) som kommer att tas upp i kommande kapitel. Google är inte 

ensam om att vara i molnet utan många andra kända storföretag, till exempel 

Microsoft har också liknande produkter som Google. Microsoft erbjuder 

Outlook.com som är en e-posttjänst och Office 365 som är ett fildelningsmedium 

(Bradley, 2011).  

Möjligheterna för mindre företag och individer att gå med i molnbaserade tjänster 

ökar konstant och det finns redan ett brett utbud av dem. Frågan är bara för vem 

det lönar sig; sist och slutligen är det alltid en fråga om en balans mellan fördelar 
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och nackdelar. Målet med det här arbetet är att ta fram både positiva också 

negativa sidor med molnbaserade tjänster och dras slutsatser av dem. 
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2 - Enkelt klient-serversystem och problemet med expansion 

 

Det vanligaste sättet att införa en ny tjänst i ett företag, till exempel e-post, görs 

genom att man skaffar en server som man installerar e-postmjukvara på. Sedan 

kontaktar man med vanliga datorer servern när man vill läsa sin e-post eller skicka 

e-post till andra personer. (White, 2013) Det här enkla systemet kallas klient-

serversystem, där klienten är den vanliga datorn som finns vid en arbetsplats. 

Detta betyder att serverdatorn till en början så kommer att vara för kraftfull och 

dess potential går till spillo när mängden användare inte är i balans med serverns 

maximumkapacitet.  

De större problemen inträffar då man expanderar sin verksamhet och 

användarantalet av till exempel e-post vuxit så mycket att man måste uppgradera 

sin server. En server kan uppdateras till viss mån med nya komponenter men 

slutligen måste man köpa en helt ny för att ersätta den gamla. När man måste 

skaffa en ny server skapar det mängder med arbete för IT-ansvariga men de stora 

kostnaderna kommer från så kallade driftstopp. Med driftstopp menar man stopp i 

kritiska delar som just e-post eller till exempel försäljningssidor för en nätbutik. 

Driftstopp i väsentliga delar av verksamhet kan leda till stora förluster (Perlin, 

2013) för företaget.  

Figur 1 största problemen när man skall uppgradera lagrings lösningar. (mcnamara, 2013) 
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Förutom på grund av underhåll av produkter och tjänster kan driftstopp uppstå av 

andra orsaker, som till exempel strömavbrott eller avbrott hos 

internetleverantören. Dessa båda är ytterst osannolika men när de händer kan det 

bli drastiska följder.  

Figur 1 beskriver de största problemen när man skall uppgradera 

lagringslösningar. Dessa gäller ofta tjänster som företaget måste uppgradera i och 

med expansionen och är därför ett bra exempel. Enligt diagrammet är det största 

problemet att undvika driftstopp under uppgraderingen. Näst största problemet är 

hur man skall kunna öka prestanda med balansering av arbete gjort av servrar när 

man använder flera att göra samma saker, t.ex. lagring som tas upp i den här 

undersökningen. Som tredje problem nämns det hur man skall kunna skala upp 

både kapacitet och prestanda, alltså att i fortsättningen kunna uppgradera båda 

utan större problem. För statistiken samlades 208 användarresponser från 

serveradministratörer, serverarkitekter och mjukvaruutvecklare. (mcnamara, 

2013) Figur 2 baserar sig på samma användarrespons och visar estimerat hur stora 

förluster som medförs av planerade driftstopp för företagen. Det ska tolkas på 

följande sätt: För 20,9% ingen finansiell kostnad, för 33,7% kostnad på mindre än 

10 000 $, för 13,8% kostnad på 10 000$ till 50 000 $ kostnad, för 24,5% kostnad 

på 50 000-100 000 $ och för 7,1 % kostnad på mera än 100 000 $. Notera att i 

undersökningen tas upp planerade driftstopp inte oväntade driftstopp som i 

Figur 2 Estimerade kostnader för planerade driftstopp (mcnamara, 

2013) 
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allmänhet leder till ännu större förluster. 

Dålig skalbarhet är det största problemet med ett klassiskt klient-serversystem på 

grund av att förnyelse av hårdvara är svårt och resurskrävande. Men det finns flera 

andra problem. Ett vanligt problem är heterogena datormiljöer, alltså miljöer där 

alla servrarna inte använder samma operativsystem eller samma version av samma 

operativsystem. Detta leder ofta till problem för man måste få de äldre 

versionerna att tala med nyare och vice versa. Dessutom är kunskapen hos IT-

personalen ytterst viktig för att kunna garantera ett sömlöst fungerande 

datorsystem som nuförtiden är viktigare än någonsin som arbetsredskap. 
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3 - Molnbaserade datortjänster 

I det här kapitlet kommer först fördelar med molnbaserade system att 

introduceras. Sedan kommer säkerhetsrisker inom molnbaserade system att 

granskas. Och till slut tas upp tre stycken olika sätt att implementera 

molnbaserade datortjänster.  

Det första sättet är IaaS (Infrastrukture as a service), molnbaserad infrastruktur. 

Det är på lägsta nivån, alltså närmast hårdvaran. Efter det tas PaaS (Platform as a 

service), molnbaserade plattformer upp. Man kan kalla dessa ett mellanstadium 

mellan IaaS och SaaS. Och till sist beskrivs SaaS (Software as a service), 

molnbaserad mjukvara. Exempel på sådana presenterades i inledningen, G-Mail, 

Google-DOCs och outlook.com. 

Figur 3 (Microsoft, 2010) visar i praktiken hur de olika nivåerna skiljer sig från 

varandra. Längst till vänster finns traditionell arkitektur, klient-serversystem hör 

till dessa. Man har kontroll över allting från hårdvara till applikationer.  

IaaS är följande i figur 3 och skiljer sig från traditionella system på det sättet att 

man själv inte har tillgång till hårdvaran. Man har tillgång till operativsystemet 

och allting ovan på detta, men kan inte direkt påverka själva hårdvaran för den 

aktuella IaaS-server. 

Figur 3 Illustration av de olika molnbaserade datortjänsterna 

(Microsoft, 2010) 
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Följande i figur 3 är PaaS som är en tjänst där man endast kan nå applikationen 

man vill implementera och data. Man begränsas av vad leverantören har som 

plattform och det är inte sagt att till exempel alla programmeringsspråk stöds av 

en viss leverantör.  

Till sist i figur 3 har man SaaS som är en helt och hållet på internet fungerande 

tjänst (Velte, et al., 2010). Användaren har ingen möjlighet att inverka på något 

inom produkten. Exempel på sådana är internet e-post som G-Mail och 

outlook.com.  

 

3.1 - Fördelar med molnbaserade tjänster jämfört med klassiska 

system  

Listan på fördelar har tagits från (Mell & Grance, 2009), men notera att 

förklaringarna på dem inte är. 

Fördelarna med molnbaserade system är många men först tar jag upp den största, 

alltså system av massiv skala. I vanliga fall ökar problemen i samband med att 

kraven på systemet ökar. Det är svårt och tidskrävande att underhålla system som 

innefattar flera servrar. Alltid när man måste öka på kapaciteten så ökar också 

mängden arbete. Detta förenklas mycket med molnbaserade tjänster som är 

dynamiska och man kan lätt öka på prestanda och kapacitet. Jag går närmare in på 

ämnet i beskrivningarna av de olika typerna av molnbaserade system.  

Förutom att det är svårt att skala upp klassiska serversystem kan det bli problem 

ifall det finns mängder med olika servrar. Molnbaserade system har den fördelen 

att man kan skapa mer eller minder exakta kopior av servrar, vilket leder till att de 

kan vara fullständigt homogena. Detta förenklar till exempel situationen när man 

skall flytta en tjänst från testskede till själva användningsskedet. Tjänsten har 

testats på en testmiljö som är homogen med användningsmiljön vilket ökar 

skansen att det skall fungera i verkligheten. 

Resilient computing (eng.), kan översättas som flexibla, hållbara och elastiska 

datorsystem. Med detta menas förmågan att tåla förändringar. Frågan är hur bra 

ett system tål till exempel en plötslig spets av trafik från internet, men också till 

exempel naturkatastrofer eller andra oförväntade händelser. Klassiska datorsystem 
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tål dessa relativt dåligt på grund av att man oftast har en statisk mängd 

processorkapasitet och bandbredd. Molnbaserade system däremot har dynamiska 

egenskaper som hjälper till att ta emot plötsliga spetsar av trafik. Problemet med 

naturkatastrofer eller andra fatala händelser är också svåra att klara av med 

klassiska system; om en server går förlorad i en brand så finns det inte mycket att 

göra om man inte tagit säkerhetskopior på data. Fastän man har säkerhetskopior 

på data tar det länge innan man får en ny konpenserande server konfigurerad för 

tjänsten. Molnbaserade system har en lösning till problemet, geografisk redundant 

lagring (eng. geo redundant storage (GRS)) (Microsoft, 2013). Microsoft 

beskriver geografiskt redundant lagring enligt följande: ”Geografisk redundant 

lagring ger den högsta nivån av lagringshållbarhet genom att sömlöst replikera 

data till en sekundär plats inom samma region. Detta möjliggör ett panikbyte (eng. 

failover) vid en storkatastrof vid den primära platsen. Den sekundära platsen är 

hundratals kilometer från den primära.” Panikbyte betyder att man byter från den 

primära servern till en sekundär. Idén är att den sekundära är identisk med den 

primära och en användare av tjänsten märker ingen skillnad. 

Den tydligaste ekonomiska fördelen med molnbaserade system jämfört med 

klassiska system är att till skillnad från de sistnämnda så betalar man endast för 

det man använder. I ett klassiskt system har du en server med bestämd mängd 

lagring, minne, bandbredd och processorkapacitet. I molnbaserade system betalar 

man för vad man använder och kan lätt följa med hur mycket pengar som går åt. 

Figur 4 Skärmdump av priserna på trafik på en Microsoft Azure 

molnbaserad server (Microsoft, 2013) 
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Figur 4 är en modifierad skärmdump av Microsoft Azures priser på datatrafik för 

ett molnbaserat system. Enligt bilden kostar, för de första tio terabyten, en 

gigabyte nätverkstrafik 0,0894€ per gigabyte och de följande 40 terabyten kostar 

0,0671€ per gigabyte för zon 1 som innehåller till exempel USA och Europa. 

Figur 5 är en skärmdump från Microsoft Azure och visar en typisk kontrollpanel 

för en molnbaserad tjänst. Först visas mängden med processortid man har använt, 

sedan hur mycket lagring man använder, sedan hur mycket nättrafik man använt. 

Notera att nättrafiken är utvidgad med en graf så att man lätt kan få en bild av när 

och hur mycket trafik som gått åt. Notera också att i exemplet har jag använt en 

provversion av Microsoft Azure som kommer endast med en begränsad mängd av 

alla elementen, processortid, lagring, mm. Därför verkar det som att till exempel 

man använt över hälften av processortid, vilket inte skulle gälla för en 

ordinariebeställning. Om detta skulle ha varit en ordinariebeställning av tjänsten, 

så skulle det också, instället för 0,00€, visa estimerat hur stor nästa räkning 

kommer att vara. 
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Säkerheten inom internettjänster är ett ökande problem, och mängden IT-relaterad 

brottslighet har ökat exponentiellt (Insurance, 2010). Molnbaserade system har 

vissa fördelar. Att man kan ha alla sina servrar homogena inom molnbaserade 

system förenklar övervakningen av systemen. (Mell & Grance, 2009) Man kan 

också lätt skilja mellan allmänna data och interna och känsliga data genom att 

lägga de allmänna data på allmänna virtuella servrar och skilja dem åt från de 

känsliga som finns på privata virtuella servrar. Dessutom finns det ofta 

automatiska system vilka man kan använda för att övervaka hela sitt moln. 

Figur 5 Skärmdump av kontrollpanelen för Microsoft Azures 

betalnings del, med dataöverföring expanderad med graf 
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Säkerhetsrisker med molnbaserade system finns dock och de tas upp i nästa 

kapitel. 

3.2 - Säkerhetsrisker med molnbaserade system 

Molnbaserade system medför många fördelar men introducerar också nya risker 

som inte funnits i klassiska system.  

Ett problem som leverantören för molnbaserade tjänster måste handskas med är 

felanvändning av deras produkter. Många leverantörer kräver inte så mycket 

identifiering av sina kunder, det räcker med ett kreditkortsnummer och sedan kan 

man genast börja använda systemet. Dessutom erbjuder vissa till och med gratis 

prövning av sina system utan identifikation. En möjlighet att sätta upp en server 

och få den omedelbart i användning och kunna göra det relativt anonymt är 

attraktivt för en person som tänker begå illegala dåd på internet. Problemet rör 

IaaS-system och PaaS-system eftersom man på dem kan köra egen mjukvara. 

(Cloud Security Alliance, 2010) . 

Industrispionage är ingen ny sak för företag men i och med molnbaserade tjänster 

introduceras en helt ny aktör som sköter deras IT-system. Leverantören för IT-

systemen har kanske inte samma nivå på säkerheten som kundföretaget och inte 

samma noggranna övervakning. För att undvika sådana problem borde man ha 

strikta regler i kontrakten för vem hos leverantören som har tillgång till kundens 

moln. Överlag bör man granska verksamheten inom leverantörföretaget innan 

man flyttar sina tjänster. Det här problemet rör alla sorters molnbaserade system, 

IaaS, PaaS och SaaS (Cloud Security Alliance, 2010). 

Hårdvaran i molnbaserade system använder sig i allmänhet av sådan hårdvara som 

kunde användas i klassiska serversystem. Detta innebär att själva hårdvaran, 

processorn, minnet, och så vidare, inte är ursprungligen designade för att köra 

många olika operativsystem samtidigt. Man har så kallade Hypervisors (förklaras 

i kapitlet om IaaS) som borde sköta delningen av resurserna så att de olika 

operativsystemen inte kan påverka de andra. Meningen är att det skall verkar som 

om vart och ett operativsystem är ensam på maskinen men det finns exempel på 

exploatering av system där man kunnat påverka andra operativsystem och därmed 

kunnat ta över dem eller få hemlig information. Ett exempel är: ”Joanna 

Rutkowska’s Red and Blue Pill exploatering” (Rutkowska, 2006) (Cloud Security 
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Alliance, 2010) Joanna Rutokowska påstod att hennes spökprogram (eng. rootkit) 

skulle vara oupptäckbart på grund av att idén bakom virtualisering, vilket är att 

gästoperativsystemet inte vet om att det är en gäst. Figur 5a visar idén bakom 

spökprogrammet. Man anropar bluepill spökprogrammet som därefter startar en 

hypervisor. Värd operativsystemet flyttas sedan till Hypervisor utan att själva 

operativsystemet vet om det. I och med att man har kontroll över hypervisorn kan 

man ha kontroll över alla resurser som gästoperativsystemen använder. Bluepill 

hypervisorn virtualiserar inte I/O-enheter vilket betyder att gästoperativsystemet 

kan lika bra använda till exempel grafikkort som innan Bluepill-exploateringen 

tog rum. Det här gör att spökprogrammet är svårar att upptäcka för man kan inte 

använda så kallade hårdvara baserad identifiering (eng. h/w fingerprinting) för att 

upptäcka att operativsystemet de facto är i virtuell miljö (Rutkowska & Tereshkin, 

2007). Problemet rör mest IaaS men också PaaS och SaaS kan påverkas om någon 

får kontroll över kontrollen i infrastrukturen som stöder molnet som produkterna 

ligger på. 

Figur 5a Illustrerar iden bakom Blue Pill-exploatering (Rutkowska & Tereshkin, 

2007) 
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Ett problem som man kanske inte tänker på men som bör beaktas är problemet 

med vem som äger de data som finns i molnbaserade system. Ett exempel är 

sociala medier som kan tolkas som ett SaaS-system. Det står i användarvillkoren 

för Facebook att Facebook äger de data som du skriver eller bilderna som du 

laddar upp. (Diana, 2008) Samma kan gälla för molnbaserade system om man inte 

specifikt i kontrakt skrivit vem som äger de data som finns på en leverantörs 

hårdvara. Ett hot mot möjligheten till privata data är också den amerikanska 

lagsamlingen ”USA PATRIOT Act (Uniting and Strengthening America by 

Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 

2001)” (Wikipedia, ei pvm). Lagarna togs i bruk efter terrordåden september den 

11 år 2001 och medför att amerikanska myndigheter fick mängder av nya 

rättigheter att avlyssna medborgare. En av dessa rättigheter är att få tillgång till all 

information från datacenter i USA. Dessutom är forskare oroliga för att 

amerikanska myndigheter också kan få tillgång till data utanför USAs gränser 

(CBS Interactive Inc. , 2012). Det här problemet rör alla sorters molnbaserade 

system, IaaS, PaaS och SaaS. 
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4 - IaaS (Infrastrukture as a service) 

Infrastruktur som molnbaserad service är ett av de tre alternativen som erbjuds av 

molnbaserade datortjänster. IaaS baserar sig på det att användaren köper virtuell 

hårdvara, (Mell & Grance, 2009) alltså en dynamisk mängd med 

processorkapacitet, minne samt lagringsutrymme. Dynamisk i det här hänseendet 

betyder att man lätt kan öka på kapaciteten hos processorn och de andra 

komponenterna. I praktiken, när man ökar på någon av dessa dynamiska resurser 

märker kunden endast att systemet fått mera minne eller processorkraft, men 

han/hon är inte desto mera medveten om några hårdvaruförändringar. 

Operativsystemet körs som ett så kallat gästoperativsystem, vilket betyder att det 

körs ovanpå en hypervisor. Olika hypervisors kommer att genomgås i nästa 

kapitel. Eftersom IaaS är ett litet steg bort från vanliga serversystem utgör de ett 

lätt steg in i molnet. 

 

4.1 - Hypervisors 

Hypervisors (eller eng. virtual machine manager (VMM)) är ingen ny uppfinning. 

De har funnits sedan 60-talet då de implementerades på centraldatorer (eng. 

Mainframe) där man ville kunna köra flera instanser av virtuella maskiner. 

Hypervisor är alltså en mjukvara som gör det möjligt att köra flera operativsystem 

på samma hårdvara. Det finns två huvudkategorier av hypervisors. Figur 6 visar 

hypervisor typ 1 som är rakt-på-hårdvara (eng. bare-metal) vilket betyder att 

hypervisor-mjukvaran installeras rakt ovanpå den underliggande hårdvaran, och 

Figur 6 Illustration av Hypervisor typ 1 (Zheng, 2010) 
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ovanpå den installeras sedan virtuella maskiner med varierande operativsystem. 

Typ 1 hypervisor är svårare att implementera än typ 2 för den är ofta beroende av 

hårdvarans möjligheter till virtualisering. Fördelen med hypervisor typ 1 är att det 

blir mindre processorberäkningar jämfört med typ 2 där värdoperativsystemet 

också måste jobba när gästoperativsystemet jobbar (Zheng, 2010). 

Figur 7 beskriver en typ 2 hypervisor där mjukvaran körs på ett 

värdoperativsystem. Den här typen av hypervisors är lättare att implementera och 

kräver inte desto mera av hårdvaran. Hypervisor-mjukvaran emulerar alla 

komponenterna för gästoperativsystemet (Zheng, 2010), och i praktiken så ser det 

ut för gästoperativsystemet som om det skulle vara ensamt på en maskin. Figur 8 

illustrerar ett typiskt scenario där man har Ubuntu Linux som värd operativsystem 

och Windows XP Pro som gäst operativsystem. Det finns många gratisvarianter 

av Hypervisors och hemanvändning av sådana är populärt, speciellt bland folk 

som inte använder Windows som sitt primära operativsystem men vill använda 

någon av Microsofts produkter som endast fungerar på Windows.  

Figur 7 Illustration av Hypervisor typ 2 (Zheng, 2010) 
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Figur 8 Är en skärmdump av ett Ubuntu Linux värdoperativsystem som kör VMware 

Player, typ 2 hypervisor som sedan kör Windows XP Pro som gästoperativsystem 

(Alam, 2010) 
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5 – PaaS (Platform as a Service) 

Molnbaserade plattformer är ett system där användaren endast kan påverka den 

mjukvara som man implementerar och de data som den skapar, genom olika 

programmeringsspråk, bibliotek (eng. libraries) och andra tjänster som erbjuds. 

Exempel på tjänster är versionskontroll, samarbetsverktyg som hjälper till i 

projekt med flera utvecklare och integrationsservice som används till exempel för 

att förenkla databashantering. (Rhoton, 2009) Plattformen är avsedd för 

utveckling och distribution av internetbaserad mjukvara. Leverantören för PaaS-

tjänsten erbjuder ett helt paket från design till implementering av mjukvaran. 

PaaS-tjänster gör det enkelt för till exempel mindre företag att snabbt och billigt 

kunna starta upp sin mjukvara utan att de måste investera i egna servrar. Andra 

fördelar är samma som tagits upp i kapitel om fördelar med molnbaserade tjänster: 

skalbarhet genom dynamiska resurser och dylikt. Det finns flera företag som 

erbjuder sådana tjänster. Ett par av de största är Google med sin Google App 

Engine
1
 och Microsoft med Windows Azure

2
. Båda erbjuder egna sätt att utveckla 

mjukvara. Microsoft använder Visual studio i vilken man kan installera en 

insticksmodul (eng. plug-in) för att kunna testa mjukvaran i en simulering av 

Windows Azure och slutligen enkelt publicera mjukvara rakt på Windows Azure. 

Google erbjuder till exempel insticksmodul till Eclipse som används mycket i 

Java-utveckling. Modulen förenklar testningen och publiceringen av mjukvaran 

till Google App Engine.  

5.1 - Nackdelar med PaaS 

Fastän dessa två leverantörers produkter verkar mycket liknande är ett av de 

största problemen portabilitet; hur man skall kunna flytta över en produkt från en 

leverantör till en annan (Schofield, 2008). Detta kan leda till att man ofrivilligt 

blir beroende av en leverantör, vilket kan begränsa framgången hos en produkt. 

Samma säkerhetsrisker som gicks genom i kapitlet om säkerhets risker hos 

molnbaserade system gäller här.  

Det finns betydliga skillnader vilka egenskaper produkterna har, till exempel vilka 

programmering språk som stöds. Figur 9 är en modifierad skärmdump av en 

internetsida där man kan jämföra olika molnbaserade tjänster. Som man kan se 

                                                 
1
 https://developers.google.com/appengine/ 

2
 http://www.windowsazure.com/en-us/ 



-18- 

 

har Google färre programmeringsspråk att välja mellan och färre tilläggsprodukter 

som skydd av kritiska data (eng. Critical Data Privacy). Notera att listan inte 

innehåller all information utan bara en del för att ge en överblick av skillnaderna. 

 

 

  

Figur 9 Jämförelse mellan två PaaS produkter: Google App Engine 

och Microsoft Windows Azure (FindTheBest, 2012) 
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6 – SaaS (Software as a Service) 

 

Mjukvara som service (eng. Software as a Service) skiljer sig från de två andra 

typerna av molnbaserade tjänster på det sättet att leverantören, istället för att 

erbjuda en plattform där kunden kan ha sin egen mjukvara erbjuder leverantören 

mjukvaran. Mjukvaran som erbjuds finns fysiskt på leverantörens infrastruktur 

och kunden får tillgång till mjukvaran genom internet. Eftersom SaaS inte handlar 

om plattformer och kundens ägna mjukvara är SaaS också avsett för kunder utan 

desto mera tekniskt kunnande. Det är meningen att SaaS-produkter skall likna 

normala produkter och ofta skiljer de sig inte mycket till utseendet jämfört med 

vad kunden är van vid vilket medför att användare lätt kan flytta sig till dem. 

(Rhoton, 2009) 

Skillnaden kommer däremot när man skall ta i bruk en produkt och 

betalningsmodellen. Sättet som man betalar för SaaS-produkter liknar långt 

betalningssättet för andra molnbaserade system. Man betalar på basen av hur 

många användrare som finns, men därutöver kan driftkostnader såsom använd 

bandbredd och lagring läggas till, mycket likt IaaS-produkter. (Rhoton, 2009) 

Klassiskt populära områden att där SaaS-produkter används är Customer 

Relationship Management och Human Relations. Saleforce.com är ett av de mest 

kända företagen och de har ett brett utbud av olika produkter som stöder dessa 

båda. (Saleforce.com, 2013) 

 

6.1 - Egenskaper hos SaaS-produkter 

 

En kund som använder SaaS-produkter behöver inte betala för dyra licenser för 

mjukvara utan hyr istället dem och betalar på basen av användning. Detta innebär 

att kapitalinvesteringen för att starta något nytt är betydligt mindre än om man 

måste köpa nya licenser för en mjukvara. 
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SaaS-produkter är snabba att ta i bruk och de behöver ofta endast en webbläsare 

för att användas eller ett litet klientprogram som kontaktar leverantörens mjukvara 

över internet. 

Kunden behöver inte bry sig om infrastrukturen överhuvudtaget. Leverantören 

sköter hela den delen, inklusive databaser som behövs till många produkter. 

Mjukvaran som erbjuds är centralt underhållen och uppdaterad, vilket leder till att 

man inte behöver ha personal som sköter mjukvaruunderhåll och uppdateringar 

som är mycket tidskrävande. 

Leverantörerna garanterar också att SaaS-produkterna fungerar till hög nivå, ofta 

mera än 99 % av tiden, och vid avbrott i funktioner får företaget kompensering 

beroende av kontrakt. 

SaaS löser också ett annat tidskrävande och viktigt problem. Säkerhetskopior är 

viktiga för att undvika att data går förlorade vid mänskliga fel eller systemfel. 

SaaS-produkter implementerar därför ofta automatisk säkerheta kopiering av data 

utan att användaren själv måste begära det. 

Möjligheten att göra arbete flexibelt och oberoende av plats möjliggörs också med 

SaaS-produkter. Det räcker med att man har en webbläsare på en dator för att 

kunna logga in till sin SaaS-produkt var som helst världen bara man är kopplad till 

internet.  

En fördel med SaaS-produkter är också att leverantören måste göra ett bra jobb 

eftersom det är lätt att byta till en annan leverantör med liknande produkter eller 

helt och hållet gå tillbaka till vanliga och självupprätthållna produkter. Detta 

medför att leverantörer försöker skapa bra kundrelationer, vilket kan vara till 

fördel för båda parterna. (Rhoton, 2009) 

SaaS-leverantörer erbjuder inte oändliga möjligheter till konfiguration och 

funktionalitet. Detta kan leda till att det i vissa fall kan vara svårt att hitta en 

passande SaaS-leverantör. (Rhoton, 2009) 
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6.2 - Grafer angående SaaS 

 

Figur 10 är en graf som visar bekvämligheten hos användare av SaaS-produkter 

både år 2009 och 2010. År 2010 ansåg 16 % av de intervjuade att SaaS-produkten 

som de använde var bekvämare än deras interna system. Och 41 % ansåg att 

SaaS-produkten var lika bekväm att använda som deras interna system. Endast 34 

% av de som svarade tyckte att produkten var mindre bekväm än deras interna 

produkt.  

Figur 10 Graf över undersökning gjord på hur bekvämt det är att använda 

SaaS-produkter. I undersökningen deltog över 130 företags teknologiansvariga 

båda åren. (Biddick, 2011) 

Figur 11 Graf över undersökning gjord på hur bra en SaaS-produkt kan konkurera 

med traditionella produkter när det kommer till funktionalitet. I undersökningen 

deltog över 80 teknologi ansvariga vid olika företag. (Biddick, 2011) 
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Figur 11 visar däremot hur väl en SaaS-produkt klarar sig i jämförelse med 

traditionella produkter när det kommer till funktionalitet. Endast 10 % av de som 

svarade är av den åsikten att de går miste om många funktionaliteter jämfört med 

traditionella system. 39 % är av den åsikten att de gått miste av få funktioner. 27 

% anser att funktionaliteten hållits på samma nivå som för traditionella produkter. 

Och de resterande 24 % anser att de fått mera funktionalitet än de haft med 

traditionella produkter. 

Om man tar i beaktande dessa båda grafer så ser man att mindre än hälften av 

användarna har sett en minskning i funktionalitet och över hälften av användarna 

ansåg att SaaS-produkten är minst lika bekväm att använda som deras traditionella 

interna system.  
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7 – Slutsatser 

 

Mängden data och antalet människor som vill få tag på dessa data ökar konstant 

och gamla medel är i många fall inte tillräckliga för att handskas med situationen. 

Molnbaserade datortjänster erbjuder en lösning till dessa problem genom att 

kunna erbjuda olika sätt att implementera kundernas produkter ovanpå en 

dynamisk grund, som kan klara av de nya kraven. Förutom den stabila och 

dynamiska grunden erbjuder molnbaserade tjänster också säkra och fördelaktiga 

lösningar där kunden endast betalar för det han/hon använder. Dessa fakta gäller 

lika mycket för IaaS, infrastukturen som service, som för PaaS, plattform som 

service och fastän den sista formen avviker från det två första är fördelarna 

samma med SaaS, mjukvara som service.  

Molnbaserade tjänster kommer dock inte utan nya hotbilder. När man tar i bruk en 

ny produkt som involverar en tredje part introduceras alltid nya problem. Företag 

som vill ta steget in i molnet måste därför vara noga när de väljer leverantör och 

granska dess verksamhet noga.  

Det finns ändå fördelar med molnbaserade tjänster som inte traditionella tjänster 

kan erbjuda, som hållbara tjänster som tål både spetsar av trafik men också 

olycksåterhämtning efter till exempel oväntade driftstopp. Man måste därför hitta 

en balans mellan fördelarna och nackdelarna och komma ihåg att leverantörerna 

av molnbaserade tjänster är många, så om någon av dem inte når upp till till 

exempel säkerhetstandarden så lönar det sig att kontakta nästa. 
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