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Abstract 

As companies grow, their need for computing power will increase, which traditionally 

resulted in companies having to invest in more IT resources. Now, with cloud 

computing, companies can easily hire computer power over the Internet, on-demand. 

Cloud computing offers a highly scalable environment where companies can store 

data and host their services. This paper employs a qualitative study with interviews 

and literature studies to explore opportunities and challenges associated with cloud 

computing from a system developer perspective. The aim of the paper is to find out 

how cloud computing changes the conditions for system development. The paper 

contributes with four different opportunities and challenges that the system developer 

must handle to succeed in the world of cloud computing. A conclusion is that it is not 

the work of system development that changes; instead it is the role of the system 

developer that evolves.  
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1. Inledning 

Cloud computing, eller molnet som det kallas på svenska, verkar vara ett fenomen som alla 

vill veta mer om. Öppnar du upp branschtidningen Computer Sweden så är det mer regel än 

undantag att det står något om molnet där. Computer Sweden och deras utgivare, IDG, ansåg 

att molnet är så pass stort att man i början av 2011 lanserade ett helt nytt magasin, Cloud 

Magazine, där man endast kommer att skriva om nyheter och trender inom molnet (IDG, 

2011). Till och med specifika jobb som ”Molnmäklare” har börjat dyka upp på marknaden så 

molnet är definitivt ett aktuellt ämne (Brundin, 2011).  

 Det traditionella sättet att använda sig av datorer på företag är att man installerar och kör 

applikationer lokalt på företagets datorer eller servrar. Den data som skapas genom 

användning av dessa applikationer sparas och blir tillgänglig genom företagets interna 

servrar. För att kunna arbeta på detta sätt måste man först investera stora summor i servrar 

och annan utrustning som tillkommer samt att företaget måste anställa någon eller några för 

att underhålla dessa servrar. Servrarna kostar i sin tur en hel del pengar i form av ökade 

elkostnader för drift men även för kylning och underhåll av servrarna (Smith, 2009). 

 Molnet har under de senaste åren väckt ett stort intresse och är något som många företag 

vill veta mer om, men en bra beskrivning av vad det är, vad det kan göra eller vilka fördelar 

det kan ge är ganska svårt att hitta (Smith, 2009). Grundtanken med molntjänster är att de 

ska vara skalbara och att man endast betalar för det man använder samt att man ska slippa 

sköta underhållet av den IT-infrastruktur som man annars måste ha lokalt inom ett företag. 

Genom att flytta ut delar eller hela företagets IT-resurser till molnet så kan man lösa detta till 

en stor del, de arbetsstationer som finns på företaget måste självklart vara kvar för att kunna 

komma åt molnet genom internet. Molnet är något som en tredje part hanterar och 

administrerar, det är dem som sköter om servrarna genom att uppdatera och administrera 

och ser till så att servrarna kyls samt installerar nya komponenter om det behövs (Söderlind, 

2010).  

 Allt eftersom företag expanderar så kommer även deras behov av datorkraft att öka vilket 

traditionellt hade resulterat i att företaget hade varit tvunget att investera i mer IT-resurser. 

Genom att använda sig av molntjänster så blir företaget mycket skalbart. Ser man ett behov 

av mer lagringsutrymme eller mer datorkraft så finns det alltid mer resurser i molnet. Detta 

innebär att man kan fokusera mer på sin egen verksamhet och fokusera mindre på att 

underhålla de IT-resurser man har inom företaget (Söderlind, 2010). 

 Molnet är inte enbart lagringsutrymme i form av serverplats utan kan vara så mycket mer, 

vilket även gör det mer komplicerat och svårare att överblicka. Det kan vara allt ifrån enklare 

molnbaserade tjänster som ordbehandlare eller bildredigerare till avancerade beslutssystem 

och utbudet av tjänster växer ständigt. 

  Men molnet innebär inte enbart fördelar utan kan även innebära risker som företagen 

måste ta i beaktning inför en molnsatsning. En risk som Armbrust et al (2009) tar upp i sin 

forskning är att man låser in sig hos en molnleverantör då det inte finns något standardiserat 

sätt att lagra data i molnet. Smith (2009) och Greenwald (2010) menar att det finns lagliga 

aspekter att fundera över, som vart datan geografiskt lagras och om det är tillåtet att lagra 

den där. De studier som jag har gått igenom har valt att fokusera på hur företag kan använda 
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sig av molntjänster och vilka möjligheter det öppnar upp. Dock är det få studier som tittat på 

utmaningar och möjligheter ur ett systemutvecklar perspektiv. 

1.1 Problemformulering 

Denna uppsats kommer undersöka följande frågeställning: Vilka möjligheter och utmaningar 

ser systemutvecklare i molntjänster?  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förstå hur systemutvecklingsarbetet förändras i och med 

användningen av molntjänster. 

2. Metod  

För denna studie så har jag använt mig av en kvalitativ undersökning för att på bästa sätt ta 

reda på hur människor, som besitter kunskap rörande området för denna uppsats, anser att 

molntjänster påverkar systemutvecklingsarbetet. Hartman (2004) definierar en kvalitativ 

undersökning som ett försökt till att förstå den livsvärld som berör en individ eller en grupp 

av individer. Anledningen till att jag valde en kvalitativ undersökning var att få en mer 

detaljerad och ingående bild genom att undersöka några få fall snarare än att undersöka 

många och inte få samma detaljrikedom.  

2.1 Datainsamling 

För att erhålla den information jag behövde för att besvara min frågeställning så bestämde 

jag mig för att genomförde ett antal intervjuer samt utföra en mindre litteraturstudie. 

Hartman (2004) säger att intervjun är den mest använda metoden för att samla in data till 

kvalitativa undersökningar. För att ta reda på hur molnet används och hur det uppfattas av 

människor som använder det och då är den bästa metoden att intervju personer som besitter 

relevant information i ämnet (Merriam, 1994). Merriam säger att det finns olika typer av 

intervjuer där den största skillnaden är till vilken grad som intervjun är strukturerad. En hårt 

strukturerad intervju kan liknas vid en muntlig version av en enkät och opinionsinstitut eller 

marknadsföringsföretag är exempel där denna typ av intervjuer används. Denna typ av 

intervju innebär att man följer en uppsättning frågor som är hårt strukturerade och följer 

samma ordningsföljd för samtliga respondenter. Jag ansåg att en hårt strukturerad 

intervjumodell inte passade in på min frågeställning då man går miste om eventuella 

följdfrågor eller intressanta avvikelser som kan dyka upp under en intervju. På den andra 

sidan av valbara intervjumodeller så finns den ostrukturerade intervjun som bygger på att 

man inte har några färdigformulerade frågor. Denna modell är användbar när intervjuaren 

inte har tillräckligt med bakgrundsfakta för att ställa relevanta frågor (Merriam, 1994). 

Utifrån detta så har jag valt att göra en blandning av dessa två modeller som Merriam kallar 

för en delvis strukturerad intervju.  

 Utifrån modellen för en delvis strukturerad intervju formulerade jag därför inför intervjun 

frågor som jag ville ha svar på, med en ungefärlig ordningsföljd som jag hade för avsikt att 

följa. Däremot var jag beredd på att utforska eventuella sidospår och intressanta ämnen som 
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kunde dyka upp, om de var inom ramen för uppsatsen. Merriam säger så här angående 

denna typ av intervju; 

”Detta slags intervju gör det möjligt för forskaren att svara an på situationen 

som den utvecklas, på respondentens bild av världen och på nya idéer som 

dyker upp” (Merriam, 1994. S.88) 

Det urval av respondenter som jag har gjort är utifrån vad Hartman (2004) kallar för ett 

snöbollsurval. Jag hade ingen tidigare kännedom av personer som besitter kunskap angående 

molntjänster. Därför började jag med att kontakta kända IT-företag som finns inom regionen 

för Umeå. Tillslut kom jag i kontakt med ett mellanstort företag där jag fick hjälp av en 

person som hade insikt i företaget och deras anställda. Denna person rekommenderad mig att 

prata med två av deras konsulter som hade kunskap om molntjänster. Jag kontaktade dessa 

och ställde några inledande frågor för att fastställa om de hade den kunskap som jag sökte. 

Efter att jag fastställt detta så bokade jag in ett möte med båda respondenterna för att träffas 

och genomföra intervjuerna. 

 Hartman (2004) säger att en nackdel med detta urvalssystem är att man riskerar att hitta 

personer med allt för lika kunskap med varandra då man tenderar att rekommendera andra 

personer som liknar en själv. Men eftersom jag sedan tidigare inte visste av någon person med 

relevant kunskap så ansåg jag detta som en risk jag var villig att ta. Resultatet tycker jag blev 

bra då de personer som jag hittade hade olika bakgrund samt olika arbetsuppgifter inom 

företaget vilket ledde till spridning i kunskap hos respondenterna.   

 I mina samtal med respondenterna så kommer det fram att de har undersökt olika 

molntjänster men att de mest inriktat sig mot Microsofts molntjänst, Windows Azure. 

Baserat på detta valde jag att fördjupa mina kunskaper inom Windows Azure för att lättare 

kunna förstå hur användningen av en sådan tjänst kan förändra sättet man jobbar med 

systemutveckling mot molntjänster. För att komplettera den information jag erhållit från 

respondenterna samt min studie i Windows Azure så har jag även genomfört en mindre 

litteraturstudie. Denna litteraturstudie har bestått av att gå igenom den relaterade forskning 

som finns inom området av moln och cloud computing. Detta för att jag sedan ska kunna 

besvara min frågeställning på bästa möjliga sätt. 

2.2 Dataanalys  

Enligt Hartman (2004) så är det datamaterial som jag har samlat på mig från intervjuerna 

till en början inget annat än en stor mängd anteckningar eller ljudfiler på min dator. För att 

komma vidare och kunna nå fram till en slutsats var jag tvungen att analysera den data som 

insamlats. Vidare så säger Hartman (2004) att analysen består av två olika moment som man 

måste utföra. Det första momentet innebär att man reducerar den mängd data som man 

samlat på sig och detta kan man göra genom något som kallas för att koda datamaterialet. 

Det innebär att man ska hitta viktiga begrepp eller nyckelord som respondenterna använder 

sig av under intervjuerna. Dessa begrepp eller nyckelord ska man sedan försöka föra samma 

till några få huvudkategorier och gruppera ihop de begrepp som handlar om samma sak. 

Sedan när man har kategoriserat begreppen så kan man börja tolka dessa i relation till 

varandra och undersöka hur de hänger samman för att kunna dra en relevant slutsats 

(Hartman, 2004). 
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 Jag har gjort detta genom att först lyssna genom intervjuerna flera gånger samt läst mina 

anteckningar om och om igen, detta för att ta ut de viktigaste och mest relevanta begreppen. 

Därefter skrev jag ner dessa och försökte föra samman dem till några få kategorier, de 

kategorier som jag kunde hitta kommer jag att presentera senare i min analysdel. 

 Under analysen av den data som jag samlat på mig insåg jag att min insats som 

intervjuare i min första intervju hade kunnat göras bättre. Jag insåg att jag hade varit för 

ivrig att gå vidare i intervjun när jag egentligen borde ha stannat upp vid intressanta delar 

som kommit fram och frågat mer om dessa. Jag tog då kontakt med respondenten ännu en 

gång och presenterade vad jag hade kommit fram till under intervjun och denne fick nu en 

chans att kommentera och utveckla sitt ursprungliga svar. Detta tillvägagångssätt kan 

kopplas till Kvale (1997) där han beskriver analysens sex olika steg. Det femte steget innebär 

att man går tillbaka till respondenten och presenterar sin tolkning och låter sedan denne 

kommentera tolkningen samt utveckla sina egna uttalanden. Jag anser att detta gav mig 

givande information som jag hade nytta av under analysen. 

3. Relaterad forskning 

3.1 Molnet 

Molnet och cloud computing är ett relativt nytt begrepp och dess definition är fortfarande 

under bearbetning (Mell & Grance, 2011). Jag ska i detta kapitel reda ut de begrepp och 

definitioner som finns inom orådet för denna uppsats. 

 Termen ”Molnet”, cloud, har använts som en metafor för internet i IT-branschen sedan en 

lång tid tillbaka. Moln användes i nätverksdiagram för att symbolisera hur data 

transporterades från ett ställe till ett annat (Rittinghouse, 2010). Redan 1961 så hade 

professor John McCarthy en vision om att man i framtiden skulle man kunna sälja datorkraft 

och applikationer som tjänster i molnet (Wikipedia, John McCarthy). Det finns fem 

essentiella egenskaper som en molntjänst bör ha; 

 

1. Tjänsterna tillhandahålls on-demand, användaren av en molntjänst kan på egen hand 

utan mänsklig kontakt med molnleverantören bestämma vilken typ av datorkapacitet 

man ska köpa in.  

2. Molnleverantören tillhandahåller sin tjänst över ett nätverk vilket skapar en enkel 

åtkomst via antingen en tjock eller tunn klient, vilket gör det lättare att komma åt 

tjänsten via smarta mobiler eller surfplattor, t.ex. iPad. 

3. Tjänsterna är oftast platsoberoende och det är många användare som delar på 

resurserna som tillhandahålls av leverantören. Som kund har du oftast ingen kontroll 

över vart dina resurser finns, du kan få möjlighet att specificera plats på en högre 

abstraktionsnivå (t.ex. land eller ort). 

4. Resurserna som tillhandahålls är skalbara vilket innebär att kunderna kan vid vilken 

tid som helst, om man ser ett behov, skala upp eller ned sina resurser. För 

användaren så finns det nästan oändliga resurser som man vid vilken tid som helst 

kan få åtkomst till.  
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5. Molnleverantörerna kontrollerar och analyserar de resurser som man har till sitt 

förfogande för att man på bästa sätt kan utnyttja tjänsten, denna information får även 

kunderna ta del av. På så vis får både leverantören och kunden en tydlig bild av hur 

resurserna används (Mell & Grance, 2011). 

 

 Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av molntjänster, en nackdel som 

ofta kommer upp i relaterad forskning är risken att man låser in sin data hos 

molnleverantören. Armbrust et al (2009) menar att det finns ingen standardiserad lösning 

för att lagra data i molnet vilket gör det svårt att flytta den mellan olika plattformar och 

tjänster. Detta komplicerar även arbetet med att flytta en applikation som är skriven för en 

molnlösning till en annan, eller om man vill ta över driften och köra den på sin egna lokala 

hårdvara. Kanske är det här en strategi från molnleverantörernas sida men vissa undviker 

säkert att satsa på molnet på grund av detta. Lösningen som de ser är att man borde 

standardisera de API1:er som erbjuds till utvecklare så man lättare kan använda dem och 

även flytta data mellan olika moln. Även Smith (2009) menar att inlåsning är ett möjligt 

scenario eftersom de olika molnleverantörerna erbjuder unika sätt att kommunicera med den 

underliggande datorstrukturen. Han anser att det är möjligt att man blir djupt invävd hos 

leverantören på grund av dess unika och egenutvecklade tjänster. Detta innebär att man 

måste genomföra stora förändringar i både mjukvaran och datan om man vill flytta på den. 

 Säkerhetsproblematiken är också en fråga som ofta dyker upp som en avgörande faktor 

om man ska övergå till molnet. Greenwald (2010) säger att företag går över till molntjänster 

för att spara resurser och alltid ha tillgång till sin data men vad det innebär för säkerheten 

har man inte lika stor koll på. Genom att lägga över ansvaret för sin data till tredje part så 

tappar du även kontrollen över hur datan förvars och vad som görs för att säkerställa att inga 

obehöriga får tillgång till den. Molnleverantörerna driver sina tjänster från olika 

datacentraler som är utplacerade på strategiska platser för att täcka den efterfrågan som 

finns, men de är endast ett fåtal länder som berörs. Smith (2009) menar att de lagar som 

gäller är de lagar som finns i det land där utrustningen existerar. Detta har lett till att 

Europeiska och Asiatiska länder har uttryckt oro i att använda molntjänster som är belägna i 

USA då de faller under USA:s ”Patriot Act” vilket skulle kunna göra det enkelt för regeringen 

i USA att komma åt informationen om de ansåg det nödvändigt. 

 En av de tydligaste fördelarna med molntjänster är att man får tillgång till en skalbar miljö 

som erbjuder användarna en möjlighet att utifrån behov välja hur mycket resurser som ska 

finnas i molnet. Armbrust et al (2009) säger att i och med detta så behöver inte företag vara 

oroliga för att investera i för mycket hårdvara till en tjänst som inte uppfyller 

förväntningarna, vilket skulle vara slöseri i kostsamma resurser. Man behöver inte heller vara 

oroliga för att ha för lite hårdvara och därmed missa potentiella kunder och intäkter utan 

man kan låta molntjänsten växa med företaget. Detta är något som Smith (2009) bekräftar 

och berättar om ett företag som 2009 hade en färdigutvecklad tjänst men inte tillräckligt med 

pengar för att köpa in den hårdvara som behövdes. Hur mycket hårdvara som egentligen 

behövdes var också ett frågetecken då man inte visste hur stor efterfrågan skulle vara om 

                                                        
1 Application Programing Inteface 
2 Binary Large OBject 
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man lanserade tjänsten. Genom att använda sig av en molntjänst blev det möjligt för dem att 

lansera sin tjänst och de kunde skala resurserna allteftersom efterfrågan ökade eller sjönk. 

Smith (2009) berättar att under en 3 dagars period så ökade antalet registrerade kunder från 

25 000 till 250 000, i och med att de använde en skalbar molntjänst så kunde de möta den 

kraftiga efterfrågan och på så sätt inte gå miste om värdefulla kunder.  

 När man pratar om molnet så är det egentligen tre olika typer av tjänster som man pratar 

om, dessa erbjuder användarna antingen mjukvara, plattform eller infrastruktur. De olika 

tjänsterna brukar man kalla för Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a service 

(PaaS) och Software as a Service (SaaS). Jag ska här nedan beskriva dessa olika tjänster för 

att man lättare ska kunna bilda sig en uppfattning om vad molnet är för något.  

3.1.1 IaaS (Infrastructure as a Service)   

Företag idag behöver oftast någon form av IT-infrastruktur, det kan vara allt i från 

lagringsplats till att utöka den processorkraft man har. Tidigare så var man tvungen att köpa 

servrar som kunde hantera dessa behov och man var tvungen att se till så att man hade 

tillräckligt med datorresurser om efterfrågan på ens tjänster skulle öka. I och med IaaS så 

kan man hyra in datorkraft över internet och ser man ett behov så är det lätt att öka eller 

sänka den datorkraft som man hyr (Smith, 2009). IaaS innebär att en leverantör 

tillhandahåller datorkraft på beställning, vilket innebär bearbetning, lagring, nätverk eller 

andra grundläggande datorresurser. Kunderna kan inte vara med och bestämma vilken 

hårdvara som ska användas men har kontroll över operativsystem, lagring och applikationer 

som körs på hårdvaran (Mell & Grance, 2011).  

3.1.2 PaaS (Platform as a Service) 

PaaS ger kunderna en plattform där de kan driftsätta de webbapplikationer som de ha skapat 

genom att använda programmeringsspråk och verktyg som tillåts av plattforms leverantören 

(t.ex. Java, Python, .Net) (Mell & Grance, 2011). Genom att använda en PaaS-tjänst så har 

man alla de delar som behövs för att utveckla och leverera webbaserade applikationer och 

tjänster som blir tillgängliga över internet, i molnet. Man ska inte behöva ladda ner eller 

installera något för att få det att fungera, varken för utvecklarna eller slutanvändarna, utan 

allt ska gå att komma åt via en webbläsare. När du använder en PaaS-tjänst så har man föga 

kontroll på hårdvaran som finns hos leverantören men oftast så spelar det ingen roll då det är 

webbaserade applikationer man utvecklar och där är det inte av någon betydelse. Den 

möjlighet man oftast har är att skala upp eller ner hur mycket datorkraft som ska finnas men 

inte av vilken typ. Ser man ett behov av mer kraft så kan man lätt lägga till mer resurser. Som 

figur 1 visar så kan man i Windows Azure välja mellan olika instanser av datorkraft fast inte 

vilken underliggande struktur den ska ha. Genom att utveckla på detta sätt så kan du 

fokusera på att utveckla bra program som ger verklig affärsnytta istället för att oroa sig för att 

driva den infrastruktur man annars måste ha (Rittinghouse, 2010). 
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Figur 1. Bilden visar de olika alternativ som man har att välja på i Microsofts plattform 

Windows Azure som jag kommer att beskriva närmare i kapitlet 4.2 (Microsoft, compute) 

3.1.3 SaaS (Software as a Service) 

Det traditionella sättet att distribuera programvara är att man köper ett program som man 

sedan installerar på en eller flera lokala datorer. Via SaaS så distribuerar man applikationer 

och programvara genom att göra den tillgänglig för kunden via ett nätverk, vanligtvis 

internet, kunden kan sedan komma åt applikationen via en webbläsare eller en tunn klient.  

 Att köra program över nätverk är inget som är nytt utan det har man kunnat göra via 

klient/server tillämpningar under en längre tid. Skillnaden mellan SaaS och de tidigare 

sätten att leverera applikationer över internet är att SaaS lösningar är gjorda för att speciellt 

fungera inuti en webbläsare. Arkitekturen är speciellt framtagen så att många användare ska 

kunna komma åt tjänsten samtidigt. 

 Det är den snabba utvecklingen av IT där man har utökat bandbredden i näten, 

mikroprocessorer har blivit snabbare och att lagringsplats har blivit allt billigare som har 

gjort det möjligt för denna typ av tjänster att utvecklas (Rittinghouse, 2010). 

 Att uppdatera en viss programvara på ett företag kan ta väldigt lång tid och kostar enorma 

summor att genomföra. Av den här anledningen så är det många företag som vill använda 

SaaS-tillämpningar för att slippa underhåll och uppdatering av applikationer. Genom att 

använda sig av SaaS-lösningar på ett företag så vet man att alla medarbetare använder den 

senaste versionen av en applikation och därför blir formatet på de uppgifter som skall 

registreras och förmedlas samstämmigt, enhetligt och korrekt. Genom att använda en SaaS-

lösning så kan företag minska sina kostnader för administration och uppdatering av sina 

lokala applikationer och kan istället fokusera på sin kärnverksamhet (Rittinghouse, 2010). 

3.2 Olika molntyper 

Alla molntjänster distribueras från en leverantör som gör tjänsten tillgänglig genom ett 

nätverk, moln, men det finns olika typer av moln som leverantören kan använda sig av. De 

olika typerna av moln brukar man kalla för privata, publika- eller hybrid moln. 

 Ett privat moln är inte öppet för alla att använda utan det är endast tillgängligt för en 

organisation. Det behöver inte vara organisationen som är ansvariga för driften utan det kan 

även skötas av en tredje part (Mell & Grance, 2011). Genom att använda ett privat moln så 

har du större kontroll över vilka komponenter, t.ex. brandväggar, som används och därmed 
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kan säkerheten höjas. Det finns experter som hävdar att privata moln egentligen inte borde få 

kallas för molntjänst då några av egenskaperna för molntjänster inte gäller (Cohen, 2009). 

 Publika moln är motsatsen till privata moln, de är öppna för alla att använda eller till en 

större grupp inom en viss bransch. Molnet ägs och drivs av en organisation som jobbar med 

att sälja molntjänster. 

 Den tredje varianten är hybrid moln som är en blandning mellan privata och publika 

moln. De olika infrastrukturerna är skilda från varandra men kan kommunicera med 

varandra genom att använda standardiserad eller egenutvecklad teknik (Mell & Grance, 

2011). Detta är den typ av moln som är vanligast att företag använder sig av. Många företag 

har sedan tidigare redan investerat i en hel del hårdvara som de nu äger och inte vill slänga 

bort. Kanske så har man redan viktiga system som drivs på dessa servrar och man ser ingen 

möjlighet i att migrera dem till molnet heller. Möjligtvis är de skrivna med en programkod 

som inte stöds av molnet eller av andra skäl som gör att molnet inte är ett alternativ. 

3.3 Molnet och systemutveckling 

Hittills har jag undersökt studier som beskrivit hur företag ställs inför möjligheter och 

utmaningar när man väljer att använda sig av molntjänster. Armbrust et al (2009) och Smith 

(2009) säger att det finns en tydlig risk med att man kan låsa in sig och sina applikationer i 

molnet om man inte är försiktig. Smith (2009) och Greenwald (2010) men att det finns 

lagliga aspekter som man måste vara medveten om när man ska använda sig av molntjänster, 

som att datan kan lagras i ett annat land vilket gör det olagligt för vissa företag att använda 

sig av en sådan molntjänst.  

 Dessa studier identifierar en rad olika aspekter utifrån beskrivningar av vad molnet är 

eller utifrån studier med användare. Jag anser att denna forskning saknar en infallsvinkel 

och det är vilka utmaningar som systemutvecklaren ställs inför när hon eller han ska använda 

sig av de tjänster som finns i molnet. Jag har inte hittat någon tidigare forskning som 

fokuserar på detta område och väljer därför att flytta mitt fokus mot det perspektivet. 

4. Casebeskrivning  

4.1 Företag där jag utfört min studie  

Det företag där jag utfört min studie är ett rikstäckande IT-konsultföretag som har lokalt 

verksamma kontor som drivs självständigt. Totalt i hela koncernen så är de nästan 1500 

anställda som är utspridda över hela landet. Jag utförde min studie på det kontor som är 

beläget i Umeå. Umeå kontoret består av ungefär 25 stycken anställda där omkring 7 av dessa 

jobbar som utvecklare. De som jag har varit i kontakt med på företaget har visat ett tydligt 

intresse för molntjänster och de har en stark framtidstro till detta fenomen. De hade 

undersökt de stora aktörerna inom molntjänster men på grund av stor kunskap inom .NET så 

fick jag den uppfattningen under våra samtal att de valt att lägga fokus på Microsofts 

molntjänst Windows Azure. Av denna anledning så kommer jag att beskriva Microsofts 

molntjänst mer ingående här nedan. 
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4.2 Microsofts moln – Windows Azure 

Det finns många aktörer på marknaden som erbjuder olika former av molntjänster, några av 

de största är Amazon, Google, Salesforce och Microsoft. Men jag kommer endast att lägga 

vikt på en av dessa under denna uppsats och det är Microsofts molnplattform, Windows 

Azure. 

 Microsoft lanserade sin molntjänst februari 2010 och erbjuder sina användare en 

plattform där de kan utveckla och driva sina webbapplikationer genom Microsofts 

datacentraler som finns utplacerade på ett flertal ställen världen över. Azure är klassificerad 

som en PaaS-tjänst som man kan dela in i tre delar, Windows Azure; är ett operativsystem 

som finns i molnet och tillhandahåller skalbar datorkraft och lagrings utrymme, SQL Azure; 

är en databashanterare som finns tillgänglig i Microsofts moln och Windows Azure 

AppFabric; är en uppsättning tjänster som möjliggör exekvering av applikationer i molnet 

(Wikipedia, Azure). 

4.2.1 Windows Azure 

Windows Azure är ett operativsystem för att utveckla och driva applikationer i Microsofts 

molnplattform. Det som erbjuds är en miljö där du har tillgång till lagringsplats, datorkraft 

samt en administrationsdel för att kunna driva webbaserade applikationer. (Redkar, 2009). 

 Enligt Krishnan (2010) så är de traditionella sätten att lagra data på är inte de optimala då 

man strävar efter att erbjuda en miljö som ska vara så skalbar som möjligt. Detta har lett till 

att molnleverantörerna har kommit fram till alternativa sätt att lagra och hantera data i 

molnet. Microsoft erbjuder tre olika sätt att hantera data i Windows Azure som alla är 

skalbara och har hög säkerhet; BLOBs 2 , tabeller och köer. Alla tre lagringstjänsterna 

säkerhetskopieras flera gånger och det finns flera säkerhetsåtgärder för att minska risken att 

någon data försvinner. Lagringstjänsterna kan man komma åt via ett REST3 baserat API som 

möjliggör att man kan använda lagrings-tjänsterna även för applikationer som finns utanför 

Windows Azure.  

 BLOBs är den enklaste varianten för att lagra stor mängd ostrukturerad text eller binär 

data i Windows Azure där filerna kan vara upp till 1 TB stora (Krishnan, 2010). Denna 

lagringsvariant erbjuder en hög skalbarhet där mycket efterfrågade BLOBs placeras ut på 

flera servrar för att möta efterfrågan hos vissa applikationer (Lu et al, 2010).  

 De flesta applikationer behöver någon form av strukturerad lagringsmöjlighet och 

traditionellt så har man använt sig av relationsdatabaser som till exempel SQL Server eller 

MySQL. Men i och med ökade krav på flexibilitet och skalbarhet i molnet så har man varit 

tvungen att hitta alternativa lösningar, Windows Azures svar på frågan är tabeller. Denna 

lagringsmöjlighet erbjuder ett sätt där du kan lagra din data flexibelt och skalbart, varje 

tabell kan innehålla miljontals rader och skalas ut allt eftersom. Eftersom tabellerna i Azure 

inte är av typen relationsdatabas så har man inte heller tillgång till dess fördelar som gjort 

relationsdatabasen så populär, du kan inte ställa SQL frågor, slå ihop tabeller eller skapa 

relationer mellan tabeller. Men detta har man varit tvungen att göra för att erbjuda en 

                                                        
2 Binary Large OBject 
3 REST = Representational State Transfer är ett IT-arkitekturbegrepp som beskriver hur tjänster för 
maskin till maskin-kommunikation kan tillhandahållas. 
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skalbar och flexibel lösning. Vill man fortfarande använda sig av SQL så finns den 

möjligheten fortfarande i form av SQL Azure som jag kommer att beskriver mer ingående 

senare i uppsatsen.  

 Sen det tredje alternativet som är en kö-tjänst som kan ta emot och leverera meddelanden 

mellan olika delar av en applikation. Det finns ingen gräns i hur många meddelanden som 

kan skickas och man är garanterad att meddelandet kommer till rätt ställe (Krishnan, 2010). 

Det fungerar så att applikationer som använder ett kösystem kan ta emot förfrågningar som 

finns inuti ett meddelande, dessa förfrågningar placeras i en kö som bearbetar 

förfrågningarna i turordning. Allteftersom kön bearbetas så plockas meddelandena bort och 

kön minskar. Vid hög belastning och kön växer så kopplas mer bearbetningskraft in så att 

kön minskar och kommer kön ner till noll så kopplas resurser bort. Detta gör att 

applikationer smidigt kan skalas vid hög belastning (Microsoft. Queue).  

4.2.2 SQL Azure 

SQL Azure bygger på Microsofts tidigare produkt, SQL Server, som de nu gjort tillgänglig i 

molnet. SQL Azure är en traditionell relationsdatabashanterare som erbjuder molnets 

fördelar; den är skalbar, alltid tillgänglig samt att kunden inte behöver ansvara för driften av 

hårdvaran (Krishnan, 2010). SQL Azure kan passa de företag som sedan tidigare har 

erfarenhet av relationsdatabaser och har inga behov i alltför stora lagringsmöjligheter då SQL 

Azure har en max gräns på 50GB i lagringsmängd (Microsoft, SQL Azure) 

4.2.3 Windows Azure AppFabric 

Azure AppFabric är en tjänst som tillhandahåller vissa typer av infrastrukturs tjänster som 

behövs för att driva applikationer både i molnet men även på interna servrar. Dessa tjänster 

kan man komma åt via publika HTTP anrop som erbjuds via ett REST4 baserat API5. I och 

med att man kan kommunicera med tjänsten, AppFabric, via REST anrop så kan man 

använda sig av den i Windows Azure men även genom applikationer som inte drivs i 

Microsofts moln, t.ex. på ett företags interna servrar. Skulle man använda AppFabric utanför 

Microsofts moln så måste man vara medveten om viss förlust i nätverkshastighet jämfört 

med att använda det via Windows Azure då de båda tjänsterna oftast drivs på samma 

datacentraler (Krishnan, S. 2010). I och med att system utbyter mer och mer information 

med varandra så måste man skapa säkra kommunikationsvägar mellan systemen. Detta 

eftersom de inte alltid drivs på samma ställe samt att det kan vara molnbaserade system som 

ska kommunicera med system som drivs på en intern server. Detta ökar kraven på säkerhet 

och i AppFabric så erbjuds en tjänst som kan sköta om detta, Service Bus. Denna tjänst kan 

kommunicera med olika plattformar med en rad olika protokoll för att säkerställa att ingen 

information kommer fel (Microsoft, AppFabric). I figur 2 så kan man tydligt se hur tjänsten 

kan kommunicera med applikationer i och utanför Microsofts moln och att den gör det på 

flera olika sätt. 

                                                        
4 REST = Representational State Transfer är ett IT-arkitekturbegrepp som beskriver hur tjänster för 
maskin till maskin-kommunikation kan tillhandahållas. 
5 API = Application Programing Inteface 
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Figur 2. Föreställer Azure AppFabric och hur den hanterar de olika anropen från lokala 

maskiner men även från Windows Azure. (Microsoft, Servicebus) 

5. Empiri 

Här kommer jag att presentera den empiri som jag har fått fram genom att utföra delvis 

strukturerad intervju med två olika respondenter.  

5.1 Respondent 1 

Respondent 1 jobbar som utvecklare och IT-arkitekt och har 22 års erfarenhet som IT-

konsult och har jobbat på samma företag i 12 år. Denne jobbar främst med .NET och C# men 

gör även vissa jobb i Java. Respondenten har under några års tid varit intresserad av 

molntjänster och har en stor framtidstro till det hela.  

 Respondenten anser inte att det är krångligt att använda sig av molntjänster som 

Windows Azure utan att det är relativt lätt att flytta ut applikationer till molnet. Använder du 

Windows Azure så kan du använda dig av den traditionella utvecklingsmiljön som du har 

lokalt och sedan när du är klar med utvecklingen så kan du ladda upp applikationen till 

molnet och testa den. Dock så menar respondenten att det finns aspekter som skiljer sig åt 

när man utvecklar traditionellt och mot molntjänster. Man måste anpassa det sätt som man 

bygger applikationer på, du kan inte utveckla på samma sätt som du är van att göra. 

Respondenten berättar att han håller på med ett projekt just nu som är ett tjänstebaserat 

system som ska jobba meddelandebaserat och där fungerar det inte på samma sätt om man 

ska driva det lokalt eller i molnet. Man måste då fundera hur man kan bygga det här för att 

det ska fungera i den egna miljön men även att det ska passa i molnet. Det är olika hur köer 

och transaktioner fungerar samt att det är olika lagringsmöjligheter om du ska lagra lokalt 

eller i molnet.  
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 Sedan så måste man fundera över vilka juridiska aspekter det finns när man jobbar med 

molntjänster. Respondenten menar att man inte alltid vet var datan lagras och bearbetas och 

då kan det vara besvärligt eller till och med olagligt för vissa organisationer att använda sig 

av molntjänster. I och med detta så är det svårt för konsulter och utvecklare att veta vad man 

får och vad man inte får göra enligt lagen. Som jag har sett i mina studier så har inte 

lagstiftningen hängt med i den snabba utvecklingen vilket respondenten håller med om. 

Respondenten menar att i dessa fall så måste man vänta och se vad som kommer att hända, 

kanske vänta till det kommer ett prejudikat som kan ge vägledning i hur man ska tolka lagen.  

 Datasäkerhet är även en aspekt man måste ta med i beräkningen när man funderar över 

att lägga ut delar av sin verksamhet i molnet. I och med att molntjänster blir mer och mer 

populära så kommer allt mer data att hamna på någon server ute i världen. Detta anser 

respondenten att man måste ta i beaktning då alla servrar är uppkopplade i viss mån och 

informationen på dem blir mer tillgänglig för alla, även för de som inte borde ha tillgång. 

Respondenten anser trots detta inte att man ska avstå från molntjänster på grund av detta 

utan att molnleverantörerna gör ett bra jobb säkerställa att inga obehöriga ska kunna komma 

åt informationen som finns lagrad i molnet. 

 Han menar att på det sätt som Microsoft bygger upp sin arkitektur så är det svårt för 

någon utomstående att kunna få ut något av innehållet. Där ligger datan utsprid över flera 

ställen vilket gör det svårt att få en övergripande bild av innehållet. Du måste upp en 

abstraktionsnivå för att få se den i ett sammanhang för att kunna förstå vad datan innebär. 

 På frågan om hur molnet förändrar systemutvecklingsarbetet så svarar respondenten att 

han absolut tycker att det är en skillnad mot det traditionella sättet med lokala maskiner och 

plattformar och framför allt när man ska bygga stora system. När man bygger stora system 

och vill kunna lagra datan mer flexibelt och inte använda en traditionell relationsdatabas som 

SQL. Då är det en annan typ av lagring man måste använda sig av vilket innebär att man 

måste tänka på hur man jobbar med de lagringsmöjligheter som finns i molnet. Sen om du 

bygger större system som ska kunna kommunicera med andra system så måste man tänka sig 

för då molnet använder en annan typ av kommunikation som man måste anpassa sig efter. 

Man har ett annat tänk när det gäller transaktioner och hur ärenden hanteras i molnet och 

detta är något som man måste tänka på när man utvecklar applikationer som ska använda sig 

av eller drivas i molnet. Men bygger du mindre system så är de mycket mer konventionella 

och då behöver det inte skilja så mycket mot traditionell systemutveckling. 

 Under intervjun så funderade jag över om respondenten trodde det var möjligt att 

applicera traditionella systemutvecklingsmetoder på utvecklingsarbeten som använder sig av 

molntjänster. Respondenten anser att de metoder som är lämpliga att använda i molnet bör 

man även använda i många andra fall. Mycket av det tänk som man måste ha när man 

utvecklar för molnet skulle även gynna applikationer som ska drivas lokalt. Han förklarar att 

man måste tänka på hur data hanteras och man bör dela upp stora system i mindre delar för 

att lättare kunna underhålla dem. Molnet ställer vissa krav och förutsättningar på hur anrop 

ska göras samt hur data skall lagras så man måste tänka sig för innan man börjar utveckla. 

Men är det en bra metod man använder så kan man använda den vart det än är tänkt att 

applikationen ska köras men man måste absolut tänka sig för innan man börjar utveckla. 
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 En stor nackdel med molntjänster som respondenten tar upp är att du som kund helt och 

hållet måste lita på att leverantörens tjänst alltid är tillgänglig. Går någon server sönder eller 

av någon annan anledning gör så att du inte kommer åt tjänsten så finns det inget du kan 

göra. Detta kan resultera i att ditt arbete står still eller att dina kunder inte kommer åt de 

tjänster som du har utvecklat och drivs från molnet. Sen finns alltid en risk att data kan 

försvinna av olika anledningar, t.ex. som när Amazons servrar slutade fungera under 2011 så 

försvann en stor del data för vissa berörda kunder. 

 En av de viktigaste fördelarna med molnet som respondenten ser är att man kan inte 

behöver investera i någon egen hårdvara samt att man kan skala hur mycket resurser som 

ska finnas upp och ner. 

5.2 Respondent 2 

Respondent 2 jobbar som IT-arkitekt och affärsutvecklare och varit anställd på företaget i 3 

år. Denna person har en lång erfarenhet inom olika företag och branscher men har sedan 

länge ett intresse för vad man idag kallar för molntjänster. Har i tidigare jobb sysslat med vad 

som då kallades för nättjänster och det innebar att tillhandahålla vissa produkter som färdiga 

tjänster över nätverk, i princip det som idag kallas för molntjänster. Dessa projekt har idag 

utmynnat i vad man kallar för förvaltnings stödjande e-tjänster inom offentlig sektor. 

 Även respondent nummer 2 tycker att det är relativt lätt att komma igång med 

utvecklingsarbetet mot molntjänster. Du kan jobba lokalt med att utveckla och test dina 

applikationer sedan så laddar du upp din applikation till molnet och kör igång den. Så 

skillnaden är inte så stor i utvecklingsmiljön då du traditionellt oftast laddar upp dina 

applikationer i en lokal test/utvecklingsmiljö. Skillnaden är att du inte behöver köpa in 

hårdvaran själv utan betalar bara när du använder molntjänsten. Man kan göra vanliga 

applikationer med vissa speciella begränsningar då de inte normalt jobbar med vanliga SQL-

databaser utan använder BLOB databaser, så det är något man måste tänka på när man 

utvecklar. Man kan använda SQL-databaser men då finns det andra begränsningar som 

skalbarhet som inte fungerar lika bra. 

 En viktig fördel som respondenten tar upp är kostnadsaspekten, du behöver inte investera 

en stor mängd pengar i ny hårdvara om du är osäker hur populär din applikation kommer att 

bli. Utan då är det enklare att använda sig av en tjänst som erbjuder hårdvara där du kan 

köra din applikation och ser du ett ökat behov av mer kraft så kan du enkelt skala upp 

tjänsten. Sedan så slipper man en egen driftsorganisation vilket man kan spara mycket 

pengar på.  

 Respondenten anser att SaaS är det första som många organisationer kommer att satsa på 

snarare än PaaS eller IaaS. Det är den enklaste nivån att applicera och det finns redan många 

färdiga lösningar som e-post och ordbehandlare. Vidare så menar respondenten att delar där 

du inte behöver lägga ut din kärnverksamhet i molnet är många intresserade av. Att man inte 

vill lägga ut kärnverksamheten i molnet anser respondenten beror på låg tillit till 

molnleverantörerna. Han tror det är en mognadsfråga som kommer att lösa sig när man ser 

att allt annat fungerar så kanske man kan tänka sig att även lägga ut större och mer vitala 

delar av verksamheten i molnet.  
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 En viktig fråga att tänka på innan man börjar med utvecklingen är de lagliga aspekterna 

då all information inte får lagras hur som helst eller var som helst, t.ex. offentlig sektor får 

inte lagra information utomlands så det är något som man måste tänka på då man inte alltid 

vet vart informationen i molntjänsterna lagras och drivs.  

 Under intervjun så undrar jag om det inte är en risk att man bygger in sig i 

molnleverantörens system och på så sätt blir tvingade till att fortsätta använda dem i 

framtiden. På den frågan så håller respondenten absolut med och anser att detta är något 

man måste tänka väldigt omsorgsfullt kring innan man beslutar sig för att satsa på 

molntjänster. Han menar att eftersom det är andra programmeringsmönster/ designmönster 

när man jobbar med molntjänster så finns den risken. Sen så beror det på hur man vill 

utnyttja molntjänsterna, vill du utnyttja skalbarheten eller de andra egenskaperna som finns 

så är det risk att du bygger in dig mer än om du bygger en vanlig applikation som bara ska 

drivas i molnet. Du kan använda SQL-databaser fast då får du inte samma fördelar 

skalningsmässigt som du får om du använder deras andra lagrings möjligheter. Så när man 

börjar med att utveckla en applikation som ska drivas i molnet så måste man fundera om det 

är värt risken att låsa in sig. Vill kunden driva systemet själv någon gång eller kanske flytta 

över det till en annan molntjänst så gäller det att fundera över detta innan man börjar 

utveckla applikationen. Men ska du dra nytta av molnet och dess fördelar så måste man 

använda de lagringsprinciper och kommunikationssätt som erbjuds och på bästa sätt undvika 

att låsa fast sig.  

 När det gäller säkerhetsaspekten så har respondenten märkt att man funderar mer på 

vilka säkerhetsåtgärder man bör ta till när man utvecklar för molntjänster eftersom man inte 

har samma tillit. Intrångsproblematiken till exempel, hur kan man komma åt informationen? 

Man säkerställer formulär så man inte kan injicera SQL-kod och alla sådana frågor som 

dyker upp. Sen så har man andra problem också då man oftast även har lokala system som 

ska kunna kommunicera men molntjänsterna och vice versa så man måste fundera hur man 

ska lösa det. Nu börjar molnleverantörerna ha lösningar för detta så man inte ska behöva 

öppna upp sin egen infrastruktur för åtkomst utifrån utan man initierar alla uppkopplingar 

från sin egen verksamhet mot molntjänsterna och sedan så kommunicerar man den vägen.   

6. Analys och diskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur molnet förändrar 

systemutvecklingsarbetet. I det här avsnittet så har jag gjort en empirisk dataanalys där jag 

har identifierat 4 olika utmaningar och möjligheter i och med användningen av molntjänster, 

dessa är tillit, datasäkerhet, globaliserad lagring och riskhantering. Avsnittet avslutas med en 

diskussion av hur dessa utmaningar och möjligheter förändrar systemutvecklingsarbetet.  

6.1 Tillit och säkerhet 

När man som kund väljer att satsa på en molntjänst så lägger man stor tillit till leverantören 

att alltid kunna leverera den tjänst man har köpt. Vad händer om molnleverantörens tjänst 

slutar att fungera en dag eller om de går i konkurs? Respondent 1 berättar om ett fall där 

Amazons servrar under 2011 slutade att fungera och flera kunder blev berörda. De berörda 
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företagens tjänster som fanns på Amazons servrar blev obrukbara under tiden som servrarna 

var ur bruk samt att en del av datan som fanns lagrad där försvann. Företag som lever på att 

erbjuda tjänster till andra via en molntjänst är helt beroende av molnets tillgänglighet.  

 Respondent 2 säger att företag ser många fördelar med att använda sig av molnet men att 

många är tveksamma till att lägga ut sin kärnverksamhet i molnet, han anser att det beror på 

låg tillit till molnleverantörerna. Vidare så säger han att han anser att det är en mognadsfråga 

och att när molnleverantörerna visat att de håller vad de lovar så kommer fler och fler även 

att lägga ut sin kärnverksamhet i molnet. Här ser jag en möjlighet med att använda sig av ett 

hybrid moln, alltså en blandning av ett publikt och ett privat moln. De delar som man inte 

anser tillhör kärnverksamheten kan man lägga ut för drift i molnet samtidigt som man driver 

kärnverksamheten i ett privat moln där man själv har kontroll över drift och säkerhet.  

 Respondent 2 har även uppmärksammat att man funderar mer över de säkerhetsaspekter 

som man bör ta till när man utvecklar applikationer som ska använda sig av molnet. Detta 

eftersom man inte har samma tillit till molnleverantörerna. Kunder oroar sig för 

intrångsproblematik och hur man på bästa sätt kan skydda sig från att någon kommer åt 

hemlig information. Respondenten anser att man måste fundera över detta genom att t.ex. 

säkerställa formulär så att ingen kan injicera SQL-kod eller liknande. Respondenten tar även 

upp problematiken med att kunder har lokala system som de vill kunna koppla samman med 

systemen i molnet och detta måste man göra utan att minska säkerheten. Windows Azure har 

AppFabric som kan hantera detta åt sina kunder vilket innebär att man inte behöver öppna 

upp sina lokala system och på så sätt minska säkerheten.  

6.2 Globaliserad lagring  

Något som är generellt för de flesta molntjänster är att de drivs från stora datacentraler som 

finns utplacerade över hela jorden för att möta den efterfrågan som finns. Detta innebär att 

man går från att lagra sin data på en server som man själv äger, sköter om och vet vart den är 

placerad till att använda en globaliserad lagringsresurs som du i vissa fall inte ens vet vart 

den är stationerad. Detta är något som respondenterna har tagit upp som ett problem för 

många företag och inte minst för företag i den offentliga sektorn. Som Smith (2009) säger så 

är det lagarna i det land som utrustningen finns som man måste följa. Computer Sweden 

(2011-05-02) har gjort en intervju med Mathias Ekman som är affärsområdeschef på 

Softronic och de driver det statliga adressregistret, SPAR. Registret innehåller folkbokföring 

för samtliga boenden i Sverige och denna information säljer de till myndigheter och andra 

bolag som vill använda sig av informationen. Eftersom registret innehåller personuppgifter 

så är både användning och hantering kontrollerade enligt personuppgiftslagen, PUL. Enligt 

intervjun så har inte lagstiftningen och PUL följt med i den tekniska utvecklingen och man 

vet inte hur man ska tolka lagen (Zirn, 2011). Detta är något som respondenterna tar upp 

som en viktig aspekt att tänka på när man bestämmer sig för att använda molntjänster och 

det är systemutvecklarens jobb att upplysa kunden om vad som är tillåtet då de inte alltid vet 

vart molnet finns. 
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6.3 Riskhantering 

Något som båda respondenterna framhåller som en viktig fördel med molnet är möjligheten 

att kunna sprida sina risker. Det är allmänt känt att de flesta företag i dag behöver någon 

form av IT-miljö eller infrastruktur. Det kan vara allt ifrån lagringsplats till en ordbehandlare 

som du idag kan få tillgång till genom molnet. Respondent 2 menar att i och med molnet så 

behöver inte företag idag köpa in stora mängder hårdvara till att driva en applikation som 

kanske kommer att bli populär. Idag så kan du istället använda en molntjänst för att driva 

din applikation i molnet där du har oändliga resurser att tillgå. Skulle man då märka av ökad 

trafik till applikationen så kan man lätt skala upp resurserna och endast betala för det man 

använder (Smith, 2009). Respondent 2 menar att i vanliga fall så måste man förutse hur stor 

efterfrågan det kommer att vara till en tjänst och då investera i resurser för att möta den 

efterfråga som kanske kommer att komma men använder man molntjänster så kan man 

skala upp tjänsten utifrån behov. Detta innebär att man idag inte behöver ta en lika stor 

ekonomisk risk när man startar upp ett företag utan endast betala för vad man använder och 

låta molntjänsten växa med företaget. 

 Respondenterna tar även upp fördelen med att inte behöva anställa en driftsorganisation 

om man satsar på molntjänster. Servrar och annan hårdvara behöver underhåll i form av 

uppdateringar och administration samt att de hela tiden behöver kylning och förbrukar 

mycket resurser. Detta är något man som företag kan undvika genom att använda sig av 

molntjänster och på så sätt spara mycket pengar genom att låta dem underhålla hårdvaran.  

6.4  Utveckla för molntjänster 

När man utvecklar system som ska använda sig av molntjänster på något sätt så har 

respondenterna tagit upp vissa intressanta aspekter som är viktiga att tänka på. Det som jag 

tycker kommer fram tydligast är det faktum att det är olika sätt att hantera data i molnet och 

lokalt. För att på bästa sätt utnyttja molnets egenskaper i skalbarhet så är detta något man 

måste ta fasta på och framförallt när man bygger stora system. För att ett system i molnet ska 

kunna bli flexibelt så menar respondent 1 att man inte kan använda sig av en traditionell 

relationsdatabas utan man måste utnyttja de lagringsmöjligheter som molnleverantören 

erbjuder, t.ex. BLOB databaser. Båda respondenterna hävdar att en relationsdatabas som 

SQL är möjlig att använda men erbjuder inte alls samma skalbarhet och flexibilitet som 

BLOBS eller tabeller i Windows Azure gör. Detta bekräftas även av Krishnan (2010) som 

menar att Windows Azures lagringsmöjligheter erbjuder flexibel och skalbar lagring som inte 

alls är möjlig i samma utsträckning genom traditionella relationsdatabaser, inte ens med SQL 

Azure. Det finns även andra delar som man måste fundera över när det gäller större system, 

som hur transaktioner och ärenden hanteras i molnet. Respondent 1 säger att om man bygger 

mindre system så är inte detta av samma vikt utan de kan byggas mer konventionellt och 

behöver inte skilja sig avsevärt från traditionell systemutveckling. 

 Under samtalet med respondent 2 så kommer det fram att det finns en risk att låsa fast sig 

hos en molnleverantör om man inte är försiktig. Denna åsikt är något som jag har hittat stöd 

för genom Armbrust et al (2009). De menar att det inte finns något standardiserat sätt att 

lagra information i molnet och detta skapar problem om man vill byta molnleverantör. Smith 
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(2009) tar även upp detta som ett möjligt scenario på grund av molnleverantörernas unika 

och egenutvecklade tjänster som försvårar en flytt av data. 

6.5 Diskussion 

Utifrån de 4 utmaningar och möjligheter som jag har identifierat så anser jag inte att 

respondenterna ser några tekniska hinder med att utveckla applikationer som använder sig 

av molnet. Nya tekniker och ny kunskap är något som systemutvecklare hela tider måste vara 

mottaglig för, detta för att inte komma efter i utvecklingen. Men jag kan se en förändring på 

ett annat plan där det gäller att upplysa kunderna om vad molnet är och hur kunderna på 

bästa sätt kan använda sig av det. Som systemutvecklare måste man nu upplysa kunderna om 

de säkerhetsaspekter som finns med molntjänster. Undersöka om kunden verkligen vill lägga 

ut driften av någon del ur kärnverksamheten i molnet och om de verkligen förstår riskerna 

med molntjänster. Vet kunden om att det finns en risk att molnleverantörens tjänst kan sluta 

fungera och det kan ta dagar tills den är i drift igen? Och vad skulle detta innebära för 

kunden om det hände? Det är i systemutvecklarens roll att se till så att kunden blir så nöjd 

som möjligt och då måste man informera kunden om riskerna med molnet. 

 I och med att datalagringen globaliseras genom användningen av molntjänster så är detta 

en aspekt som systemutvecklaren även måste informera sina kunder om. Traditionellt sett så 

var detta inget problem eftersom man oftast lagrade sin data på lokala servrar inom företaget 

men så är inte fallet med molntjänster. Att användningen av en molntjänst innebär att datan 

möjligtvis lagras i ett annat land är det inte alla kunder som tänker på. Detta innebär att en 

ny del i systemutvecklingsarbetet är att hjälpa kunderna förstå dessa aspekter.  

  När man utvecklar för molnet kan man erbjuda sina kunder en lösning där de inte behöver 

investera i hårdvara för att kunna leverera en tjänst, de kan istället driva den genom molnet 

vilket erbjuder lägre kostnader och flexiblare lösningar. Detta ser jag som en möjlighet där 

systemutvecklaren lättare kan sälja in en lösning då kunden inte behöver köpa in dyr 

hårdvara utan betalar endast för det som används, vilket borde vara egenskaper som 

attraherar kunden. 

 Alltså, det är inte utvecklingsprocessen som har förändrats utan det är rollen som 

systemutvecklare som har utvecklats. Det tekniska kunnandet är inget problem utan det 

tillhör systemutvecklarens roll att vara villig att ta till sig nya verktyg och tekniker. Men att 

hjälpa kunderna att navigera genom molnets utmaningar och möjligheter är vad som har 

förändrats i och med användningen av molntjänster. 
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8. Slutsatser  

De slutsatser som jag kan dra utifrån min studie är att ur ett tekniskt perspektiv så är det inte 

så stora skillnader mellan att utveckla traditionellt och mot molntjänster. Det är istället 

systemutvecklarens roll som har utvecklats. 

 

! Jag har identifierat 4 olika möjligheter och utmaningar med att utveckla molntjänster och 
dessa är tillit och datasäkerhet, globaliserad lagring, riskhantering samt nya tekniker för 
utveckling av molntjänster. 

  
! Att använda sig av molntjänster har inte förändrat utvecklingsprocessen utan det är 

systemutvecklarens roll som har förändrats. Systemutvecklaren måste nu hjälpa 

kunderna att ta sig genom de möjligheter och utmaningar som molnet bjuder på. 
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