
 

 

Cloud Workloads 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 

Institutionen för datavetenskap 

 

 

 
 

 

Examensarbete: 

Niklas Hansson 

Fredrik Persson  

 

 

 

 



  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Copyright Niklas Hansson, Fredrik Persson 

LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 

Lunds universitet 

Box 882 

251 08 Helsingborg 

 

LTH School of Engineering 

Lund University 

Box 882 

SE-251 08 Helsingborg 

Sweden 

 

Tryckt i Sverige 

Lunds universitet 

Lund 2017 



  

3 

 

Sammanfattning 
 

Cloud används mer idag än det någonsin gjorts och trenden ser ut att fortsätta eftersom 

allt fler organisationer väljer att använda cloudtjänster som till exempel databas, lagring, 

beräkning eller webbservrar. Med denna tillväxt växer frågan om vilken cloudplattform 

som passar deras behov bäst. Inom ramen för examensarbetet har de fyra största 

cloudplattformarna utvärderats för att ge framtida och nuvarande intressenter en upp-

fattning av hur marknaden ser ut. För att jämföra cloudplattformarna kommer 

examensarbetet att utvärdera tekniska och ekonomiska kriterier. Examensarbetet har 

också undersökt hur företag prioriterar dessa kriterier baserat på deras användning av 

cloud. Företagen svarade på en enkät där de fick prioritera de tekniska och ekonomiska 

kriterierna. 

 

Efter att ha undersökt de fyra största cloudplattformarna med avseende på de framtagna 

kriterierna var det tydligt att de skillnader som finns är ytterst små. Funktionaliteten 

skiljer sig oftast väldigt lite åt eftersom flera tjänster som till exempel databas, lagring 

och beräkning är i slutändan väldigt lika. Cloudplattformarna skiljer sig dock åt för några 

kriterier som till exempel prismodell, certifikat och svarstid. För dessa kriterier är det 

möjligt att rekommendera en cloudplattform som kan vara bättre lämpad än de andra 

cloudplattformarna med avseende på vilka prioriteringar företaget har och vilken 

workload som ska användas.  

 

Det är en spännande marknad som växer mer och mer för varje år. Eftersom 

cloudplattformarnas marknadsandelar jämnas ut så kommer konkurrensen mellan 

cloudplattformarna att öka, och skillnaderna mellan plattformarna minska ytterligare, 

vilket kan leda till bättre tjänster och priser oavsett vilken plattform som väljs. 

 
Nyckelord: Cybercom, cloud, jämförelse, AWS, Azure, GCP, Softlayer 
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Abstract 
 

Cloud is used more than ever before, and the trend seems to continue as more and more 

organizations choose to use cloud services such as database, storage, computing, or web 

servers. As more organizations choose cloud, the question of which cloud platform that 

best suits their needs is more relevant than ever. Within this thesis, the four largest cloud 

platforms have been evaluated to give future and current stakeholders an idea of what the 

market looks like. To compare cloud platforms, the thesis evaluated technical and 

economic criteria. The thesis also examined how companies prioritize these criteria based 

on their use of cloud. The companies responded to a survey in which they prioritized the 

technical and economic criteria. 

  

After examining the four largest cloud platforms, with regards to the criteria, it became 

clear that the differences that exist are negligible. Outwards functionality is usually the 

same, since several services such as database, storage and calculation are ultimately very 

similar. The cloud platforms differ for some criteria such as price model, certificate and 

response time. For these criteria, it is possible to recommend a cloud platform.  

  

It is an exciting market that continues to grow and the competition is getting harder every 

year. As market shares are leveling out, the competition between cloud platforms will 

increase and the differences between platforms will decrease further, which could lead to 

better services and prices, regardless of the chosen platform. 

 

Keywords: Cybercom, Cloud, Comparison, AWS, Azure GCP, Softlayer  
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1 Inledning 

Organisationer har länge förlitat sig på egna datorsystem där stora resurser investerats i 

hårdvara, utveckling av program och underhåll av dessa. Cloud erbjuder en annan lösning 

där organisationer hyr tjänster av cloudleverantörerna istället för att köpa och driva dessa 

själva. Idag väljer allt fler organisationer att lägga tjänster och data externt på stora 

serverhallar så kallade cloudplattformar. Tjänster som används kan till exempel vara 

datalagring, dataanalys men även hela program och system som till exempel Netflix eller 

Gmail. Några anledningar att organisationer migrerar till cloud kan bland annat vara 

säkerhet, skalbarhet, underhåll och lägre kostnader [1]. 

1.1 Bakgrund 

Cybercom är intresserade av att undersöka om det finns ett samband mellan olika typer 

av cloudtjänster exempelvis lagring eller streaming och val av cloudplattform. Cybercom 

vill veta om det finns en teknisk fördel för olika typer av cloudtjänster och hur företag 

prioriterar vid val av cloudplattform. I dagsläget erbjuder Cybercom huvudsakligen 

tjänster via Amazon Web Services (AWS). Andra stora aktörer inom cloud är Microsoft 

Azure, IBM Softlayer och Google Cloud Platform (GCP). 

1.2 Om Cybercom 

Cybercom är ett IT-konsultbolag som grundades 1995. Cybercoms huvudsakliga 

marknad är Norden med etablerade verksamheter i Sverige, Finland och Danmark men 

de har även kontor i Polen, Indien, Dubai och Singapore. Koncernen har cirka 1300 

anställda. [2] Under 2016 valde Cybercom att fokusera mer på cloudbaserade lösningar 

för att öka sitt utbud av cloudinfrastrukturer. Cybercom är idag en återförsäljare av AWS 

och erbjuder ett varierat utbud av cloudtjänster, men är intresserade av att utöka utbudet 

av dessa. 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett underlag för vilken cloudplattform som är 

bäst lämpad för olika typer av workloads. Underlaget ska hjälpa Cybercom och andra 

organisationer att anpassa sitt utbud av tjänster för att på så sett nå ut till så många kunder 

som möjligt.  

1.4 Målformulering 

Målet med examensarbetet är att presentera en undersökning som utvärdera cloud-

0plattformar med hjälp av tekniska och ekonomiska kriterier. Kriterierna ska användas 

för att jämföra de olika cloudplattformarna. Undersökningen har som mål att med hjälp 

av de kriterier som tagits fram visa på skillnader mellan olika cloudplattformar. 
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1.5 Problemformulering  

Examensarbetet svarar på följande problemställningar: 

 

• Vilka tekniska kriterier är lämpliga för att utvärdera olika cloudplattformar? 

• Vilka ekonomiska kriterier är lämpliga för att utvärdera olika cloudplattformar? 

• Vilka eliciteringsmetoder är lämpliga för att samla in information om cloud-

plattformar? 

• Hur kan resultatet redovisas för att gynna företag och andra aktörer vid val av 

cloudplattform?  

• Finns det ett samband mellan typ av cloudtjänst och val av cloudplattform? 

1.6 Motivering av examensarbete 

Cloudplattformar växer snabbt och används i större utsträckning än någonsin tidigare. För 

att kunna nå ut till så många kunder som möjligt vill Cybercom veta om det är värt att 

expandera sina cloudtjänster till andra cloudplattformar. Cybercom är intresserade av 

vilka tjänster, företag etc. som använder sig av respektive cloudplattformar. 

Undersökningen riktar sig mot Cybercoms behov men även andra organisationer kan 

använda undersökningen för att se vilken cloudplattform som är bäst lämpad för deras 

produkt eller tjänst. Examensarbetet valdes för att cloud är en spännande och uppåtgående 

teknik som är intressant. 

1.7 Avgränsningar 

I detta examensarbete kommer fyra cloudplattformar AWS, Azure, Softlayer och GCP 

jämföras. 

 

Dessa plattformar valdes av Cybercom för att det är de plattformar som har störst 

marknadsandelar, vilket ger en bred bild av marknaden med ett begränsat antal 

plattformar. Andra plattformar som till exempel Rackspace, valdes bort på grund av dess 

likhet med bland annat Softlayer. 

 

Tester av vissa tekniska kriterier kunde inte genomföras dels på grund av bristande 

resurser och dels på grund av att det låg utanför examensarbetets tidsram.  

 

För de ekonomiska kriterierna var det från början tänkt att jämföra olika priser rakt av 

mellan de olika cloudplattformarna. Detta genomfördes inte eftersom det finns otroligt 

många konfigureringsmöjligheter och det är inte alltid möjligt att veta vilken hårdvara 

som används. Detta gjorde det svårt att göra en rättvis prisjämförelse mellan de olika 

cloudplattformarna inom examensarbetets tidsram. För att genomföra en sådan jämförelse 

krävs det betydligt fler resurser och mer tid. 
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2 Teknisk bakgrund 

Ordet cloud eller ”molnet” används väldigt brett. Eftersom ordet används i så många 

sammanhang och ibland felaktigt så har ordet blivit otydliga för många. Detta kan bero 

på att termen omfattar både många tekniker och olika servicemodeller. I detta kapitel 

kommer det att förklaras vad cloud är, vilka tjänster cloud innefattar samt vilka för- och 

nackdelar som finns med cloud.  

2.1 Ursprunget av cloud 

Cloud som concept är inte nytt, John McCarthy beskrev redan 1961 om sina visioner om 

datacenter som kunde användas av allmänheten:  

 

“If computers of the kind I have advocated become the computers of the 

future, then computing may someday be organized as a public utility just as 

the telephone system is a public utility… The computer utility could become 

the basis of a new and important industry.” [3] 

 

Ordet ”cloud” användes inom datorbranschen i skrift första gången 1996 av Compaq [4]. 

Det tog flera år innan ordet cloud blev populärt. År 2006 använde Googles dåvarande 

verkställande direktör Eric Schmidt ordet för att beskriva utbud av tjänster över Internet. 

[5] men det ökade inte intresset för ordet markant. En stor ökning i ordets popularitet kom 

i slutet på 2007 när Google och IBM var för sig gick ut med att de tänkte öppna 

datacentrum och gå in i cloudbranschen, se figur 2.1 [6]. 

 
Figur 2.1. Figuren visar populariteten av olika söktermer. [7]. Siffrorna anger sökintresse i förhållande till den högsta 

siffran i diagrammet för en given region och tid. Värdet 100 anger högsta intresse för sökfrågan, 50 anger att den är 

hälften så populär och 0 innebär att söktermen var mindre än 1 % populär när den var som populärast. 

2.2 Definition av cloud 

Cloud har utvecklats mycket sedan tekniken och ordet började användas och innefattar 

idag allt från mobil- och webbapplikationer till komplexa datorsystem. Trots att cloud har 

existerat i flera år så finns det ingen allmänt accepterad definition av cloud. Fysiskt sett 

är cloud ett flertal servrar och andra resurser vars kombinerade kapacitet erbjuds som 

tjänster som kan nås via Internet som applikationer, bandbredd, lagring, processorkraft 

med mera. Vad cloud faktisk är för något och hur det kan definieras kommer att diskuteras 

i detta avsnitt. 
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2.2.1 Servicemodeller 

En definition som ofta används för att beskriva cloud är de så kallade servicemodellerna; 

Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) och Infrastructure-as-a-

service (IaaS) [1]. Servicemodellerna kommer att förklaras djupare i avsnitt 2.3. 

 

• Software-as-a-Service (SaaS) är en applikation eller annan mjukvara som är 

tillgänglig för kunder genom en webbläsare eller annan webbapplikation. 

Exempel på SaaS är applikationer som Microsoft office 365, Google apps och 

Dropbox [8]. 

 

• Platform-as-a-Service (PaaS) är en plattform där en användare kan utveckla 

applikationer med hjälp av de språk och verktyg som finns tillgängliga på 

plattformen. Exempel på PaaS är Google App Engine, Salesforce Heroku, AWS 

Elastic Beanstalk, och Engine Yard [8]. 

 

• Infrastructure-as-a-Service (IaaS) är infrastrukturen och grunden till SaaS och 

PaaS. Eftersom SaaS och PaaS ger användaren antingen en färdig mjukvara eller 

en utvecklingsplattform behöver användare av IaaS utveckla nästan all mjukvara 

från grunden. IaaS ses ofta som hårdvara på distans där användare kan använda 

datorresurser utan att behöva investera i egna system. Exempel på IaaS är Amazon 

Web Services (AWS), Microsoft Azure och Google Compute Engine (GCE) [8]. 

2.2.2 NIST-modellen 

En annan definition av cloud kommer från NIST-modellen som skapades av National 

Institute of Standards and Technology (NIST). NIST-modellen bygger vidare på 

servicemodellerna men utökar definitionen med fler kriterier.  Enligt NIST-modellen är 

cloud en modell för att möjliggöra enkel, on-demand nätverkstillgång till en gemensam 

samling av konfigurerbara datorresurser till exempel nätverk, servrar, lagring, program 

och tjänster. Dessa kan skala upp eller ner beroende på last och trafik, med minimal 

hantering från kundens sida. Enligt NIST karaktäriseras cloud av fem väsentliga 

egenskaper, tre servicemodeller och fyra distributionsmodeller. [9] 

 

Väsentliga egenskaper 

Enligt NIST finns det fem egenskaper som är väsentliga för ett cloudsystem [9]: 

 

• On demand self service: En kund kan när som helst enkelt övervaka och 

kontrollera datorresurser på cloud utan mänsklig kontakt. 

• Broad network access: Tjänster och applikationer kan nås från Internet genom 

standard-plattformar till exempel smartphones, laptops och arbetsstationer. 

• Resource pooling: De datorresurser som cloudplattformen tillhandahåller delas 

mellan flera användare och kan dynamiskt ändras efter behov. 

• Rapid Elasticity: Ett system kan snabbt tilldelas mer datorresurser vid behov, 

ofta görs detta automatisk så att kunden upplever att systemet fungerar som 

vanligt även vid en oväntad hög belastning. I praktiken innebär det att systemet 

inte använder mer resurser än vad som behövs eftersom resursanvändningen är 

baserat på lasten på system. 
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• Measured service: Cloudplattformar kontrollerar och optimerar resurs-

användning för cloudsystem. Resursanvändningen kan övervakas, kontrolleras 

och rapporteras vilket ger transparens mellan cloudleverantören och kunden. 

Detta ger kunder och cloud-leverantörer bättre insikt i systemen och kan på så sätt 

optimera användningen. 

 

Servicemodeller: 

Enligt NIST finns det tre modeller som vanligtvis används för att dela upp cloud. De tre 

modellerna är de tidigare nämnda Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service 

(PaaS), samt Infrastructure-as-a-Service (IaaS) [9]. Dessa förklaras djupare i avsnitt 2.3. 

 

Distributionsmodeller: 

Enligt NIST finns det 4 distributionsmodeller [9]. 

 

• Private cloud: Infrastrukturen är privat och delas inte utanför organisationen. 

Administreras av antingen organisationen eller en tredje part. 

• Community cloud: Infrastrukturen är delat mellan organisationer med liknande 

agendor, visioner och krav kring till exempel säkerhet, policys eller andra 

överens-kommelser. Administreras antingen av organisationerna eller en tredje 

part. 

• Public cloud: Infrastrukturen är publik och tillgänglig för allmänheten och 

administreras av en cloudleverantör som säljer sina tjänster till allmänheten. 

• Hybrid Cloud: Infrastrukturen består av två eller flera cloud av några av de 

tidigare nämnda distributionsmodellerna. 

2.2.3 Vad är cloud? 

Oavsett om man väljer att använda NIST, enbart servicemodellerna eller någon annan 

definition, är cloud i grund och botten hårdvara på distans. Alla cloudsystem är egentligen 

bara ett eller flera datacentrum som antingen kan komplettera eller ersätta lokala 

datorsystem, och som kan nås via Internet. Cloud kan minska behovet att investera i 

lokala servrar och lösningar genom att låta beräkning, databas, backup etc. skötas av en 

cloudleverantör. [1] 

2.3 Servicemodeller 

Oavsett vilken definition som används så är servicemodellerna SaaS, PaaS, och IaaS ett 

återkommande tema inom cloud. 

 

SaaS, PaaS, IaaS beskrivs ofta som en pyramid eller ”stack” (se figur 2.2) med tre 

abstraktionslager med SaaS högst upp i pyramiden och IaaS längst ner. Denna hierarki 

beror på att PaaS-plattformen byggs på infrastrukturen i IaaS medan SaaS ofta byggs från 

en PaaS plattform, SaaS kan även byggas direkt på IaaS utan att använda någon PaaS-

tjänst. [10] 
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Figur 2.2 Visar servicemodellspyramiden. 

 

Enligt en studie från CISCO är SaaS den vanligaste modellen av servicemodellmodeller 

följt av IaaS och PaaS där PaaS är den minst använda servicemodellen. SaaS är också den 

servicemodell som förväntas växa mest under de kommande åren, där marknadsandelen 

år 2020 förväntas att vara 74% jämfört med 65% år 2015. PaaS kommer att ha den näst 

största tillväxten men kommer ändå se sin marknadsandel minska från 9% år 2015 till 8% 

år 2020. [11] Detta visas i figur 2.3. 

 

 
Figur 2.3 Visar maknadsandelen för de olika servicemodellerna med 26% CAGR (compound annual growth rate) [11] 

 

De flesta typer av cloudtjänster som används idag faller oftast inom SaaS, PaaS eller IaaS. 

Beroende på hur mycket kontroll som behövs över hårdvara och det underliggande 

systemet så väljs antingen SaaS, PaaS, IaaS eller egna system. Figur 2.4 visar 

fördelningen av ansvar på SaaS, PaaS och IaaS. Vid SaaS sköts allt av leverantören medan 

vid användning av PaaS och IaaS skiftas mer och mer kontroll och ansvar över till kunden.  
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Figur 2.4 Visar fördelningen av ansvar för de olika servicemodellerna [11] 

2.3.1 Software-as-a-Service (SaaS) 

Software-as-a-Service (SaaS) är en tjänst där en kund får tillgång till mjukvara oftast i 

form av ett program via Internet. Mjukvaran, exempelvis en applikation körs på 

cloudåterförsäljarens servrar. Detta är en lösning för att undvika att installera programmet 

på användarens enhet. SaaS är den vanligaste typen av servicemodeller. [11] [12] [10] 

 

Exempel 2.1: SaaS sköts inte bara av cloudplattformar, det är vanligt att till exempel 

företag #1 köper en SaaS av företag #2 där företag #2 står för utvecklingen av tjänsten. 

Företag #2 agerar mellanhand till cloudplattformen och utvecklar på cloud-plattformens 

redan existerade plattformar (PaaS), eller genom egna lösningar på deras infrastruktur 

(IaaS).  

 

När borde SaaS användas? 

Vid val av cloudtjänst är det viktigt att se över de behov och resurser som finns. Ifall 

behoven pekar på en applikation som har en eller flera av följande kriterier borde SaaS 

övervägas. [10] [12] 

 

• Utveckling och underhåll behöver outsourcas. 

Ifall en organisation inte kan eller vill sköta utvecklingen och underhållet av 

applikationen kan SaaS vara en god lösning. Organisationen kan då få tillgång till 

applikationen externt via webb och de behöver inte lägga tid och resurser på att 

etablera egna servar eller plattformar Ett exempel på detta kan ses i exempel 2.1 

ovan. 

 

• Applikationen finns redan. 

För lösningar och applikationer som redan existerar är det ofta enklare och 

billigare att köpa och integrera ett redan existerande program istället för att skapa 

något nytt från grunden.  
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• Grundläggande applikationer som redan finns på marknaden. 

Ifall en organisation söker en lösning som redan finns på marknaden, där de olika 

lösningarna skiljer sig väldigt lite åt till exempel mailtjänster, kan det vara värt för 

företag att överväga SaaS. 

 

• Kortlivad mjukvara. 

Ifall en organisation behöver en applikation som har en begränsad livslängd kan 

det vara värt att överväga SaaS som lösning. Detta för att SaaS generellt sett har 

en relativt låg uppstartskostnad på grund av att hårdvara och licenser inte behöver 

köpas in.  

 

När borde SaaS undvikas? 

SaaS är inte helt utan nackdelar, om någon av följande punkter är uppfyllda kan det vara 

värt att överväga en annan sorts lösning. [10] [12] 

 

• Organisationen har resurser att utveckla applikationen själv. 

Ifall en organisation kan utveckla applikationen själva, och applikationen inte 

finns på marknaden redan, så borde PaaS eller IaaS användas istället. Detta för att 

få mer kontroll över applikationen samtidigt som organisationen inte behöver 

betala en tredje part för att utveckla applikationen, och kommer på så sätt spara 

pengar. 

 

• Snabb realtidsexekvering. 

Applikationer som kräver snabb svarstid vid realtidsexekvering lämpar sig bättre 

i lokala system på organisationen. Detta på grund av att avstånden till cloud-

plattformarnas datacentrum i de flesta fall kommer att vara större än till de lokala 

servrarna, vilket påverkar svarstiden. 

 

• Kontroll över program. 

Oftast får kunden endast tillgång till programmet via ett webbgränssnitt och inte 

källkod eller filer. Om organisationen vill ha kontroll över dessa kan det vara värt 

att överväga de andra lösningarna eller använda en SaaS som utvecklas open 

source där källkoden är offentlig och tillgänglig för alla. 

 

• Data som endast får finnas lokalt.  

Att hela eller en del av applikationen ligger på en extern plats är vad som gör SaaS 

och cloudplattformar användbart, men kan också vara en nackdel. Lagar och 

organisationspolicys kan göra att organisationen måste välja att lagra data lokalt 

och inte i cloud. På en del SaaS-lösningar finns alla filer hos organisationen som 

utvecklade applikationen, eller helt på cloudplattformen, vilket gör att 

organisationen och/eller cloudplattformen har full kontroll över all data. Detta kan 

vara ett integritetsproblem för en del organisationer som vill ha kontroll över sina 

applikationer. Richard Stallman beskriver detta fenomen: 

 

“With SaaS, the users do not have even the executable file: it is on the 

server, where the users can’t see or touch it. Thus, it is impossible for 

them to ascertain what it really does, and impossible to change it.” 

[13] 
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Artikeln som citatet är hämtat ifrån 2010 och mycket har hänt sedan dess. Det 

finns numera flera open source-lösningar som ger transparens för kunden som till 

exempel OwnCloud, Apache CloudStack och Pydio. Andra kan även dela källkod 

eller projektfiler till kunden så att kunden kan återskapa applikationer ifall något 

skulle hända med cloudplattformen, eller med organisationen som utvecklar 

applikationen. 

2.3.2 Platform-as-a-Service (PaaS) 

Nummer två i pyramiden är Platform as a Service (PaaS). Det är en tjänst där en 

organisation får tillgång till en utvecklingsplattform, där kunden kan utveckla egna 

applikationer med hjälp av de språk och verktyg som finns tillgängliga på den 

plattformen. PaaS, till skillnad från SaaS, är ingen färdig lösning utan kunden måste själv 

utveckla applikationen. Däremot behöver kunden inte skapa allt från grunden, 

plattformarna som används ger kunden tillgång till en utvecklingsmiljö som används för 

att skapa den önskade applikationen. [10] [12] [11] 

 

När borde PaaS användas? 

Vid val av cloudtjänst är det viktigt att se över de behov som resurser som finns. Ifall 

behoven pekar på en applikation som uppfyller ett eller flera av följande kriterier borde 

PaaS övervägas. [10] [12] 

 

• Flera utvecklare arbetar med samma projekt. 

Ifall flera utvecklare vill arbeta tillsammans på ett projekt, eller om utomstående 

aktörer behöver ta del av utvecklingsprocessen, kan PaaS användas för att ge 

utvecklarna en gemensam utvecklingsplattform. På dessa utvecklingsplattformar 

kan alla parter kan ta del av applikationen och komma åt den överallt. 

 

• Existerande data som behöver organiseras i ett program.  

Ifall det finns redan existerande data som till exempel försäljningssiffror, 

lönestatistik etc. som behöver samordnas, finns det plattformar som kan användas 

för att utveckla program för att organisera dessa. 

 

• Organisationer behöver lansera en applikation snabbt och kan utveckla den 

själva. 

Ifall det finns personer som kan utveckla applikationen och applikationen behöver 

lanseras snabbt kan PaaS vara en lämplig lösning. Organisationen behöver då inte 

lägga ner tid på att sätta upp en ny plattform eller att uppgradera den nuvarande 

hårdvaran för att hantera den nya applikationen. 

 

• Småskaligt projekt eller prototyper där organisationen inte vill utöka sina 

interna dataresurser. 

För mindre projekt, som sedan ska avvecklas, kan PaaS vara en billig och snabb 

lösning, eftersom organisationen inte behöver utöka sina dataresurser. 

 

När borde PaaS undvikas? 

PaaS är inte helt utan nackdelar. Ifall den planerade lösningen inte uppfyller någon av 

följande punkter kan det vara värt att överväga en annan sorts lösning. [10] [12] 
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• Ett visst programmeringsspråk behöver användas. 

När ett program behöver använda sig av ett visst programmeringsspråk, eller om 

utvecklarna endast kan utveckla programmet i ett visst programmeringsspråk som 

inte stöds av någon cloudplattform. 

 

• Behov av ändring i hårdvaran eller infrastrukturen. 

Ifall utvecklaren eller programmet kräver full kontroll över den underliggande 

hårdvaran eller infrastrukturen, kan det vara värt att överväga en egen 

serverlösning eller IaaS. IaaS ger mer kontroll över hårdvaran och mycket mer 

kontroll över vad som kan utvecklas på systemet än PaaS. För full kontroll behövs 

det egen hårdvara. 

 

• Snabb realtidsexekvering. 

Applikationer som kräver snabb svarstid vid realtidsexekvering lämpar sig bättre 

i lokala system på organisationen. Detta på grund av att avstånden till cloud-

plattformarnas datacentrum i de flesta fall kommer att vara större än till de lokala 

servrarna, vilket påverkar svarstiden. 

 

• Data som endast får finnas lokalt.  

Att hela eller en del av applikationen ligger på en extern plats är vad som gör PaaS 

och cloudplattformar användbart, men kan också vara en nackdel. Lagar och 

organisationspolicys kan göra att organisationen måste välja att lagra data lokalt 

och inte i cloud. 

2.3.3 Infrastructure-as-a-Service (IaaS) 

IaaS är det grundläggande ”lagret” i pyramiden. Användare av IaaS är till skillnad från 

PaaS och SaaS-användare ansvariga för att bygga nästan all mjukvara. Det finns likheter 

med PaaS men det som skiljer är att IaaS fokuserar mer på de fysiska egenskaperna, IaaS 

kan ses som hårdvara på en annan plats. 

 

När borde IaaS användas? 

Vid val av cloudtjänst är det viktigt att se över de behov och resurser som finns. Ifall 

behoven pekar på en applikation som uppfyller ett eller flera av följande kriterier borde 

IaaS övervägas. [10] [12] 

 

• Organisationen har resurser att utveckla mjukvaran från grunden. 

Ifall en organisation kan utveckla applikationen själva och applikationen inte finns 

på marknaden redan så är IaaS en lösning som är värd att överväga. Detta för att 

få mer kontroll över applikationen samtidigt som organisationen inte behöver 

betala en tredje part för att utveckla applikationen och på så sätt spara pengar. 

 

• Applikationen har oregelbunden användning.  

När applikationen har oregelbunden användning t.ex. vid lönerapportering i slutet 

av månaden har IaaS en stor fördel över system som förlitar sig på egen hårdvara 

eftersom de inte behöver köpa in hårdvara som kan klara maxlasten men som till 

stor del är oanvänd resten av månaden.  
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• Organisationen behöver hårdvara men har ej resurserna för att investera i 

egen hårdvara. 

IaaS ofta kan ses som en samling virtuella datorer på en annan plats. IaaS kan 

ibland vara den enda lösningen ifall utrymme hos organisationen är ett problem. 

Med cloud kan hårdvaran utökas och minskas utan större problem, vilket har gjort 

att många väljer IaaS som ett alternativ till egna servrar. 

 

När borde IaaS undvikas? 

IaaS är inte helt utan nackdelar. Ifall den planerade lösningen inte uppfyller någon av 

följande punkter kan det vara värt att överväga en annan sorts lösning. [10] [12] 

 

• Organisationen har inte resurser för att utveckla applikationen 

Ifall organisationen saknar resurser för att utveckla en applikation från grunden är 

IaaS inte rekommendera. Organisationer som inte kan utveckla själva borde 

istället överväga SaaS. 

 

Snabb realtidsexekvering 

Applikationer som kräver en väldigt snabb svarstid vid realtidsexekvering lämpar 

sig bättre i lokala system på organisationen. Detta på grund av att avstånden till 

cloudplattformarnas datacentrum i de flesta fall kommer att vara större än till de 

lokala servrarna, vilket påverkar svarstiden. 

 

• Data som endast får finnas lokalt  

Att hela eller en del av applikationen ligger på en extern plats är vad som gör IaaS 

och cloudplattformar användbart, men kan också vara en nackdel. Lagar och 

organisationspolicys kan göra att organisationen måste välja att lagra data lokalt 

och inte i cloud. 

2.4 Fördelar med cloud 

Enkelhet: En stor fördel med cloud är att organisationer eller personer inte behöver tänka 

på infrastruktur, plats eller underhåll av servrar. Allt detta tar leverantörerna hand om så 

att kunden kan fokusera på sin produkt. [10] [1] 

 

Snabbare tillväxt: Organisationers möjlighet att växa är väldigt viktig, företag som 

använder sig av cloud upplever i genomsnitt 19,63% snabbare kvantifierbar tillväxt 

jämfört med organisationer som använder lokala lösningar. [14].  

 

Skalbarhet: Om en organisation använder egna servrar och komponenter skulle en 

ökning av servrar kosta organisationen stora resurser men också tid. Detta på grund av att 

installation av komponenter kräver tid, inte bara för själva komponenterna som ska 

installeras, utan även för de redan existerande komponenterna. Detta eftersom de kan 

behöva stängas ner under tiden de nya installeras. För att minska risken för konflikter 

mellan den nya hårdvaran och den gamla. Att överdimensionera resurser innebär stora 

kostnader för en organisation. Om en organisations datorresurser är underdimensionerade 

kan resultatet bli att kunderna får en sämre användarupplevelse. På grund av att 

prestandan inte uppnår det förväntade kraven. Att förutsäga hur en organisation ser ut i 

framtiden, eller exempelvis hur många fler eller färre servrar företaget kommer att 

använda sig av om fem år, kan vara svårt. Genom att använda sig av cloudlösningar så 

finns möjligheten att växa eller minska i större skala på tid. [10] [1] 
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Ekonomi: Ekonomiskt sett är cloud oftast att föredra eftersom cloud är skalbart, vilket 

innebär att organisationen inte behöver betala för mer än vad de använder, eftersom 

resurserna kan skalas upp eller ner beroende på behov och last. Många organisationer har 

hög- och lågsäsong där antalet kunder kan variera stort. Istället för att organisationer 

investerar i hårdvara som inte används till fullo under lågsäsongen, kan företaget minska 

antalet servrar hos cloudleverantören och betala för det som verkligen används. På samma 

sätt blir investeringar i hårdvara lättare att göra eftersom det är lika lätt att öka som minska 

antalet servrar.  

 

Tillgänglighet: Cloud ger möjligheten att arbeta var som helst där det finns internet-

anslutning. Arbetet blir flexibelt och mer effektivt och kontrollen över dokument i 

organisationen blir lättare. Framförallt i större organisationer där filer skickas fram och 

tillbaka och där många konflikter kan uppstå. Med cloud så finns istället allt på ett ställe 

och alla kan komma åt och använda dokumenten.  

2.5 Nackdelar med cloud 

Tillgänglighet: För organisationer är det viktigt att kunna kontrollera sina system för ifall 

cloud-plattformen skulle vara ur drift så försvinner deras kontroll. Bara tanken på att detta 

skulle kunna hända får många organisationen att vara misstänksamma mot 

cloudlösningar. Det är mycket osannolikt att en cloudplattform skulle vara ur drift under 

en längre period, men det har hänt och när det händer så skapar det stora problem för 

organisationer. 

 

Inlåsning: Detta är ett vanligt problem gällande både data och applikationer när det ska 

flyttas från en plattform till en annan. Det kan finnas olika anledningar till att ett företag 

skulle välja att byta plattform till exempel pris, service, leverantören kan inte leverera till 

de önskade förväntningarna längre med flera. Om en applikation är skräddarsydd för just 

den plattformen så är en flytt ofta arbetskrävande. Hur mycket arbete som krävs för att 

flytta är beroende på den nuvarande plattformen och vilken den ska flyttas till. IaaS-

lösning är inte lika bunden till plattformen som en PaaS-lösning, men kan istället ha 

speciella egenskaper som binder den till plattformen.  

 

Säkerhet: Att hela eller en del av applikationen ligger på en extern plats är vad som gör 

cloudplattformar användbart, men kan också vara en nackdel. Lagar och organisations-

policys kan göra att organisationen måste välja att lagra data lokalt och inte i cloud. 

2.6 Introduktion av Workloads  

Workkloads är typer av tjänster som finns på cloud. Rapporten kommer att behandla fem 

typiska workloads som ofta läggs på cloud. 

 

Multimedia: Multimedia kan vara workloads som till exempel streaming, on demand 

och andra playtjänster. Exempel på multimedia workload är Netflix och SVT play. 

 

ERP system: ERP är förkortning för Enterprise Resource Planning, det svenska ordet är 

affärssystem. ERP system används bland annat för informationshantering, redovisning, 

order och lagerbehandling. 

 

Spelsite: En spelsite är webbaserade casinospel eller andra applikationer för vadslagning. 
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E-handel: E-handel syftar på försäljning av varor och tjänster på Internet.  

 

Wordpress: Wordpress är ett publiceringsverktyg som fokuserar på utseende, 

webbstandard och användarvänlighet. Wordpress används främst för bloggar men också 

på webbplatser.  

2.7 Introduktion av cloudplattformarna 

Rapporten kommer att behandla de fyra största cloudplattformarna.  

 

Amazon Web Services: Amazon grundades 1994 i Seattle, USA. I början sålde Amazon 

enbart böcker, men några år senare sålde de även filmer och skivor. 2006 lanserades 

Amazon Web Services. AWS är en samling tjänster som tillsammans skapar en cloud-

plattform. [15] 

 

Microsoft Azure: Microsoft grundades 1975 i Albuquerue men har idag sitt huvudkontor 

i Redmond, Washington. Microsoft är ett mjukvaruföretag i grunden med produkter som 

Windows, Office-paketet och sin sökmotor Bing, men har också hårdvaruprodukter som 

Xbox och Microsoft Surface. Microsofts cloudplattform lanserades 2008 med namnet 

Windows Azure, två år senare byttes namnet till Microsoft Azure. [16] 

 

Google Cloud Platform: 

Google grundades 1998, och hade till en början enbart fokus på sin sökmotor. I takt med 

att Google växte lanserades även andra tjänster så som kartor och email. 2008 lanserades 

Google App Engine som var företagets första steg mot en cloudplattform. 2011 lanserades 

Google Cloud Platform som är en samling tjänster med bland annat Google App Engine.  

[17] 

 

IBM Cloud (Softlayer): IBM är från grunden en sammanslagning av tre företag som 

1911 blev IBM. IBM hade i början ett stort utbud av olika produkter bland annat vågar, 

kaffeautomater, kaffekvarnar, arbetstidsräknare och hålkortet som var grunden till deras 

genomslag, men IBM gjorde även datorer. Grunden till IBM Cloud kom år 2013 då IBM 

köpte upp företaget Softlayer. Softlayers tjänster börjar sakta byggas in i Bluemix som är 

IBM satsning och framtid inom cloud. [18] [19] 

2.8 CloudHarmony 

Cloudharmony är en webbtjänst som utvärderar tekniska aspekter för olika 

cloudplattformar. Cloudharmony ägs av Gartner. I examensarbetet har Cloudharmony 

använts för att testa svarstid och bandbredd. [20] 
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3 Metod 

I följande kapitel beskrivs och diskuteras de metoder som ingått i examensarbetets 

arbetsprocess. 

3.1 Arbetsprocess 

Arbetet bestod till stor del av informationsinsamling och analys men infattade även 

intervjuer och enkätstudier. För att uppnå de uppsatta målen delades processen in i 

följande moment: 

 

1. Bestämma vilka plattformar som ska vara med i undersökningen. 

2. Bestämma vilka kriterier som ska vara med i undersökningen. 

3. Bestämma vilka workloads som ska vara med i undersökningen. 

4. Samla in information om plattformarna med avseende på kriterierna. 

5. Samla in åsikter och prioriteringar från företag. 

6. Sammanställa information. 

 

3.2 Val av plattformar 

Det finns många cloudplattformar och de är utåt sätt väldigt lika. Första steget var att 

bestämma vilka plattformar som är lämpliga att ha med i rapporten. Efter diskussion med 

Cybercom valdes fyra cloudplattformar. Valet av cloudplattformar baserades på 

marknadsandelar där de fyra cloudplattformarna med högst marknadsandel valdes, se 

figur 3.1. 

 

 

 
Figur 3.1 Visar marknadsandelen för cloudplattformar 2016 [21] 
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3.3 Val av Utvärderingskriterier  

Eftersom det idag finns en stor mängd cloudplattformar är det fördelaktigt att basera valen 

av cloudplattform på de behov som organisationer eller kunder har. Dagens cloud-

plattformar är väldigt lika men inte identiska, därför kommer denna rapport att beskriva 

vilka kriterier som är relevanta så att organisationer eller kunder enkelt kan jämföra cloud-

plattformar baserat på de behov som finns.  

 

Denna rapport kommer att fokusera på följande kategorier med respektive kriterier: 

• Prestanda: 

• Svarstid 

• Skalbarhet 

• Bandbredd 

• Tjänster: 

• Lagring 

• Dataanalys 

• Internet of Things (IoT) 

• Databas 

• Content Delivery Network (CDN) 

• Identity and Access Managment (IAM) 

• Machine Learning 

• Data recovery 

• Domain Name System (DNS) 

• Säkerhet: 

• Redundans 

• Intrusion Detection System (IDS)/antivirus 

• Distributed Denial of Service (DDoS)-skydd 

• Fysisk säkerhet 

• Segregation of Duties (SoD) 

• Certifikat 

• Kryptering 

• Ekonomiska:  

• Dynamisk betalning 

• Rabatterade prismodeller 

• Avtal: 

• General Data Protection Regulation (GDPR) 

• Service Level Agreement (SLA) 

• Corporate Social Responsibillity (CSR) arbete 

• Övrigt: 

• Inlåsning  

• Open source 

 

Kriterierna togs fram genom att studera undersökningar från tredje part, till exempel 

examensarbetet ”An Applied Evaluation and Assessment of Cloud Computing Platforms” 

[22]. Även cloudleverantörernas respektive hemsidor användes för att få en förståelse för 

vad de anser är viktigt och vad de framhäver. För att utvärdera de insamlade kriterierna 

bokades ett möte med Mikael Olofsson, cloudarkitekt på Cybercom, och Thomas Walls, 

Business manager på Cybercom. Mötet delades in i två delar där den första delen 
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behandlade kritik mot de framtagna kriterierna. En del av kriterierna togs bort eftersom 

de var sektretessbelagda eller ansågs vara irrelevanta. Andra delen av mötet hade som 

mål att ta fram kriterier som Olofsson och Walls ansåg saknades, och stärka svaga delar 

av undersökningen. Kategorierna och kriterierna förklaras mer ingående i kapitel 4. 

3.4 Val av workloads  

I cloud finns en stor spridning av tjänster, data, applikationer, etc. För att kunna göra en 

så rättvis och korrekt jämförelse som möjligt delades det som fanns upplagt i cloud in i 

olika workloads. Varje workload innehöll i sin tur flera varianter av data, tjänster och så 

vidare. Första eliciteringssteget var brainstorming där rapportens författare Fredrik 

Persson och Niklas Hansson deltog. Brainstorming valdes på grund av tidigare erfarenhet 

av eliciterings-metoden. Under brainstormingen övervägdes flera potentiella workloads. 

Valet av workloads baserades på den information som tidigare sökts upp, men även egna 

kunskaper och erfarenheter användes. Därefter bokades ett möte med Walls och 

handledaren för examensarbetet på Cybercom, Peter Thörn där Deras åsikter utvärderades 

tillsammans med de förslag som togs fram vid brainstormingen. Peter och Thomas ansåg 

att fem workloads var rimligt för att få en bra helhetsbild av marknaden. De workloads 

som rapporten behandlar är följande: 

 

• Multimedia 

• ERP system 

• Spelsite 

• E-handel  

• Wordpress 

3.5 Informationssökning med avseende på utvärderingskriterier 

Informationen som användes för att jämföra de valda kriterierna samlades in från bland 

annat leverantörernas egna hemsidor, undersökningar och tester från tredje part samt 

akademiska artiklar. 

3.6 Företagskontakt  

För att styrka examensarbetets slutsats kontaktades ett tjugotal företag, via telefon och 

mail, för att få deras perspektiv och åsikter. Ibland kontaktades flera personer inom 

samma företag. För varje workload kontaktades i genomsnitt fyra företag. Den 

eliciteringsmetod som användes för att samla in information var en enkät (se kapitel 4.7). 

Enkäten innehöll frågor om företagens nuvarande cloudplattform, men framförallt frågor 

angående de kriterier som nämns i avsnitt 3.3.  

 

Enkäten avslutades med att be den svarande personen att rangordna de fem viktigaste 

egenskaperna för den workload personen svarade för. Enkät som eliciteringsmetod valdes 

eftersom det ansågs vara den metod som skulle få flest antal svar. Detta eftersom en enkät 

är enkelt att skicka ut till företag och de personer som skulle svara kunde göra det när de 

hade möjligheten. Inga möten behövde på så sett bokas. 

3.7 Sammanställning av information 

Information hämtades från olika platser och sammanställdes som ett resultat. Slutsatsen 

är baserad på resultatet och vad som framförallt skiljer leverantörerna åt. 
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3.8 Källkritik 

Beroende på var information hittas har den bearbetats på olika sätt. På leverantörernas 

egna hemsidor antogs informationen att vara korrekt. Eftersom företag alltid visar det 

som är bra och speciellt med sin produkt, men sällan berättar vad produkten har för brister 

eller svagheter, har informationen i rapporten. inte enbart baserats på denna typ av källor. 

Genom att läsa undersökningar från tredje part fås information som oftast inte är partisk 

till skillnad från den information som presenterats på cloudleverantörernas egna 

hemsidor. Dessa undersökningar tillsammans med information från cloudleverantörernas 

hemsidor gör att en mer rättvis slutsats kan dras. Akademiska artiklar har använts för att 

styrka informationen från tredjepartsundersökningarna. 

3.8.1 Källor från cloudplattformarnas hemsidor 

För de källor som refererar till en cloudplattforms egen hemsida har det varit viktigt att 

skilja på objektiv fakta och säljinriktad information. Dessa källor är följande: 

 

AWS: [15] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] 

[39] [40] [41] [42] 

 

Azure: [43] [1] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] 

[59] [60] [61] [61] [62] [63] [16] 

 

Google Cloud Platform: [17]  [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] 

[76] [77] [78] [79] [5] [80] 

 

Softlayer: [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] 

[97] [98] [99] 

3.8.2 Övriga källor 

En stor del av informationen i examensarbetet är baserat på artiklar från tredje part, dessa 

behandlas i detta avsnitt. Källorna anses vara trovärdiga. 

 

ComputerSweden: ComputerSweden är en svensk webbtidning om informationsteknik, 

affärer och verksamhetsutveckling. ComputerSweden ges ut av International Data Group 

IDG [100]. 

 

Vanson Bourne: Vanson Bourne är en oberoende marknadsundersökare för den globala 

teknologisektorn. [14] 

 

Redshift/Autodesk: Redshift är en del av Autodesk och har som mål att inspirera och att 

hjälpa småföretag att lyckas. Autodesk är ett programvaruföretag som bland annat har 

utvecklat AutoCAD. Artikeln som använts i examensarbetet är skriven av Curt Moreno 

som är certifierad inom AutoCAD och har över 20 års CAD-relaterad erfarenhet. [101] 

 

Forbes: Forbes är en amerikansk affärstidning som ägs av Forbes, Inc. [102] 

 

Incapsula: Imperva Incapsula är en cloudbaserad applikationsleveransplattform. 

Incapsula erbjuder bland annat DDoS-skydd via deras CDN för samtliga cloudplattformar 

med undantag från softlayer. [103] 
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NIST: National Institute of Standards and Technology (NIST) är en organisation som 

arbetar med bland annat mätstandarder. NIST drivs av USA:s handelsdepartement. [9] 

 

CISCO: Cisco Systems är ett amerikanskt företag med produkter och tjänster inom 

nätverk och datorkommunikation. CISCO publicerar även flera vitböcker. 

 

Rightscale: Rightscale jobbar inom cloudhantering men genomför även jämförelser 

bland de största cloudplattformarna. Rightscale har författare som till exempel Brian 

Adler som är chef för företagsarkitektur på Rightscale och har över 20 års erfarenhet inom 

flyg-, försvar-, fordon-, meddelande och SaaS-industrier. [104] [105] [106] [107] 

 

Endjin: Möjliggör nya produkter och tjänster genom att utbilda företag att lösa svåra 

strategiska problemen. Eftersom Endjin är partners med Microsoft har hänsyn har tagits 

till vad som är vinklad information och vad som är objektiva fakta. [108] [109] 

 

Techtarget: Hjälper företag att hitta kunder som är intresserade av deras lösningar. 

Techtarget ger handledning till sina kunder genom bland annat videoklipp på Youtube.  

Eftersom Techtarget är partners med Microsoft och IBM har hänsyn har tagits till vad 

som är vinklad information och vad som är objektiva fakta. [110] 

 

Cybercom: Cybercom är ett IT-konsultföretag som hjälper organisationer att använda 

den uppkopplade världens möjligheter och stärka organisationers konkurrenskraft. [2] 

 

CloudHarmony: CloudHarmony är ett företag inom Gartnerkoncernen som erbjuder 

flera olika prestandatester av cloudplattformar. [111] [20] 

 

Unop: Unop är en blogg som författas av James Singleton. Singelton har flera års 

erfarenhet inom c#, .net, CI Python med flera, han har även skrivit en bok inom .net. [112] 

 

Apprenda: Apprendas är ett ledande företag inom applikationsplattformar för cloud. 

Apprendas produkt är en SaaS plattform som kan flytta över ett företags infrastruktur till 

att bli en hypridcloud applikationsplattform. [8] 

 

Codeinwp: Ett wordpressföretag som utvecklar wordpress lösningar efter kundens behov 

och önskan. Codeinwp har författare som Tom Ewer med flera års erfarenhet inom 

wordpress. [113] 

 

Rackspace: Rackspace är en cloudleverantör med flera års erfarenhet inom branchen. 

Rackspace har en supportsida där bland annat Ben Kepes är författare till en artikel. Kepes 

grundade Diversity Limited vars affärside är att konsultera inom bland annat 

Computing/SaaS. [104] 

 

Compaq: Ett dataföretag som grundades 1982 och sedan år 2001 går under namnet 

Hewlet Packard “HP” efter de blev uppköpta av HP. Källan som har använts är en 

evenemangspresentation från 1996 där Compaq beskriver utvecklingen av cloud. [4] 

 

Daniel Högberg: Högberg har skrivit ett examensarbete som utvärderar ett antal 

cloudplattformar. Källan har använts som inspiration till de framtagna kriterierna.  [22] 
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New York Times: En av världens mest ansedda dagstidningar. Med författare som Steve 

Lohr som har mer än 20 års erfarenhet och är prisbelönad för sitt skrivande. Artikeln 

användes för att visa när cloud växte som mest. [6] 

 

Simons Garfinkel: Garfinkel har Skrivit boken “architects of the information society” 

och har tidigare arbetat som dataingenjör på National Institute of Standards and 

Technology. [3] 

 

Kristopher Sandoval: Webbutvecklare och författare med sex års erfarenhet inom IT 

och nätverkshantering. Är en av flera författare på hemsidan nordicapis.com. [12] 

 

Richard Stallman: Richard Stallman är en amerikansk programmerare som bland annat 

har skrivt operativsystemet ”GNU”. Stallman är även hedersdoktor på Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm. [13] 

 

Europeiska kommisionen: Europeiska kommissionen är en av Europeiska unionens 

institutioner och är den institution som föreslår och genomför EU:s lagstiftning och 

politik. [114]  
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4 Analys och resultat 

Detta kapitel kommer att analysera de kriterier som beskrivs i avsnitt 3.3 samt analysera 

svaren från företagsenkäten. Avsnittet om kriterierna innehåller beskrivning, vilken 

metod som använder för att utvärdera kriterierna samt ifall det går att dra en slutsats från 

den information som samlats in. Resultatet av kriterierna sammanfattas även i appendix 

9.3. Kapitlet kommer även att undersöka företags preferenser baserat på den workload de 

använder.  

4.1 Prestanda 

Prestandakriterierna är de kriterier som behandlar cloudplattformarnas förmåga att utföra 

beräkningar och hur snabbt de kan utföra dessa. 

4.1.1 Svarstid och geografisk placering  

Beskrivning: Svarstid (ping) är tiden det tar att få ett svar från cloudplattformarna. För 

många typer av tjänster är svarstiden mindre relevant men vid tillämpningar som t.ex. 

datorspel, framförallt onlinespel där snabba reaktioner har stor betydelse kan en hög 

svarstid påverka spelupplevelsen negativt. På grund av det fysiska avståndet mellan klient 

och datacenter är svarstiden till stor del baserad på den geografiska placeringen av 

datacentrumen. I denna rapport kommer svarstiden mätas till de olika cloud-

plattformarnas datacenter från Cybercoms kontor i Malmö. Svarstiden till det närmsta 

datacentrumet kan snabbt ändras, vid driftstopp i datacentrumet, antingen via skada eller 

underhåll kopplas trafiken till det näst närmsta datacentrumet automatiskt. Detta kan 

påverka prestandan i ett system ifall det näst närmsta datacentrumet ligger långt bort, t.ex. 

utanför Europa. 

 

Metod: I detta avsnitt jämförs svarstiden på de datacenter som har lägst svarstid till 

Cybercoms kontor i Malmö samt de datacenter som har näst lägst svarstid till kontoret. 

Testet genomfördes med ett svarstidstest från en tredje part, CloudHarmony [111].  

 

Resultat: För geografisk placering av cloudleverantörernas datacenter se figurer 4.4.1, 

4.4.2, 4.4.3, och 4.4.4. Resultatet från svarstidstestet se appendix 9.1. 

 
Figur 4.4.1 visar AWS 42 nuvarande regioner samt 3 kommande (icke ifyllda) regioner. [32] 
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Figur 4ss.4.2 Visar Azures 34 nuvarande regioner (cirklar) samt 4 kommande regioner (trianglar). [47] 

 
Figur 4.4.3 Visar Googles 7 nuvarande regioner (lila) samt 10 kommande regioner (ljusblå) där siffrorna 

representerar antal zoner. [65] 

 
Figur 4.4.4 visar Softlayers 19 regioner med datacentrum (vit), 8 ”Network Pop” (röd) samt en kommande region (gul) 

[88] 
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Slutsats: Skillnaden i svarstiden till cloudplattformarnas närmsta datacentrum är relativt 

låg, det skiljer ca 10ms mellan Softlayer som hade lägst svarstid av plattformarna och 

AWS som hade högst svarstid. Organisationer som inte förlitar sig på hög redundans, dvs. 

organisationer som har all data på endast ett datacentrum och inte utnyttjar redundans (se 

avsnitt 4.3.1) kommer inte uppleva någon märkbar skillnad mellan de olika 

cloudplattformarna. Organisationer som använder sig av flera datacentrum och utnyttjar 

redundans kan uppleva en skillnad ifall svarstiden beroende på hur nära det näst närmsta 

datacentrumet är ifall de skulle tappa uppkopplingen till det ordinarie datacentrumet. 

Svarstiden till det näst närmsta skiljer sig betydligt mer, där det skiljer sig hela 90ms. Värt 

att notera är att Amazon bygger nya datacentrum i Stockholmsregionen (Eskilstuna, 

Katrineholm och Västerås) [100] vilket lär förbättra svarstiden för användare i Norden. 

4.1.2 Skalbarhet  

Beskrivning: Skalbarhet beskriver cloudplattformens förmåga att öka eller minska 

kapacitet beroende på datatrafik och belastning. Ett program eller en tjänst har ett 

förväntat antal användare som måste servas. Om t.ex. exekveringar och nedladdningar tar 

för lång tid eller ifall t.ex. hemsidor hänger sig eller kraschar så kommer de flesta 

användarna inte att stanna kvar på sidan. Ett teoretiskt antal användare är företagets sätt 

att uppskatta hur mycket resurser som krävs. Om ett företag har för mycket resurser som 

inte används är det en onödig utgift medan för lite resurser resulterar i dålig kund-

upplevelse. Genom bra skalbarhet så har företag möjlighet att växa snabbt och behöver 

inte ha onödiga kostnader för hårdvara som inte används. 

 

Det finns olika typer av skalning inom cloud, de tre vanligaste är följande: 

 

• Horizontal scaling innebär att öka eller minska antal servrar som ett system 

använder. Detta kan vara en komplex lösning eftersom systemet måste vara 

anpassat för att dynamisk lägga till eller ta bort servrar.  

• Vertical Scaling innebär att öka eller minska storleken på de redan existerade 

servrarna, t.ex. lägga till eller ta bort processorer eller minne. Denna metod är 

enklare att implementera eftersom många cloudplattformar har API:s som kan 

användas för att för att lägga till eller ta bort processorer eller minne. 

• Cloud Bursting innebär att ett system utökar sina resurser genom en tredje part. 

Detta används inom privata cloud eller lokala hårdvarulösningar där dessa kan 

utöka deras kapacitet under en kortare period genom att utnyttja resurser från ett 

publikt cloud. 

 

Metod: I detta avsnitt undersöks stöd för de olika sätten att skala upp resurser på. 

Information har hämtats från cloudplattformarnas hemsidor. [115] [116] [54] [46] [73] 

[91] [98] 

 

Resultat: 

• AWS: AWS stödjer horisontell skalning samt cloud bursting och vertikal skalning 

för vissa typer av instanser. 

• Azure: Azure stödjer horisontell skalning samt cloud bursting och vertikal 

skalning för vissa typer av instanser. 

• GCP: GCP stödjer horisontell skalning samt cloud bursting och vertikal skalning 

för vissa typer av instanser. 

• Softlayer: Softlayer stödjer horisontell skalning samt cloud bursting och vertikal 

skalning för vissa typer av instanser.  
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Slutsats: Samtliga cloudplattformar erbjuder horisontell skalning medan vertikal 

skalning och cloud bursting inte erbjuds i samma utsträckning. Den horisontella 

skalningen är generellt sätt väldokumenterad på cloudplattformarnas hemsidor och är 

generellt sätt den typ av skalning som rekommenderas av cloudplattformarna. Vertikal 

skalning inte är lika väldokumenterat. I de fallen där det nämns är det ofta en 

databaslösning eller en avancerad lösning som inte är inbyggd i plattformens utbud. I 

dessa fall är det ofta upp till kunden att implementera dessa lösningar. Cloud bursting är 

något som nämns av samtliga cloudplattformar. AWS och Softlayer nämner det endast i 

utvecklarbloggar från på deras respektive hemsidor medan Azure och GCP beskriver 

tjänsten kortfattat på deras hemsidor.  

4.1.3 Bandbredd 

Beskrivning: Bandbredd syftar på hur mycket datatrafik som kan gå mellan företaget och 

leverantören. Högre bandbredd innebär inte att informationen skickas med en högre 

hastighet från punkt A till B via internet. Med högre bandbredd kan mer information 

skickas samtidigt och upplevs då som snabbare för slutanvändaren. Med låg bandbredd 

kan fördröjning eller avbrott uppstå där t.ex. videostreaming pausas för att låta 

applikationen ladda in mer data. För att använda tjänsten utan avbrott kan en användare 

tvingas att sänka kvaliteten på tjänster som videostreaming eller internetsamtal. 

 

Metod: För att testa bandbredden jämfördes nedladdningshastigheten, på sätt. Första 

testet var med mindre paket (1KB-128KB) och med fyra trådar och medan det andra testet 

genomfördes med större paket (256KB-10MB) och två trådar. Testet genomfördes via 

CloudHarmony [111]. 

 

Resultat: 

Fyra trådar: 

• AWS: AWS visade snabbast nedladdningshastighet när ”Amazon EC2 

eu-west-1” användes som visade en medianhastighet på 5,35 Mb/s. 

• Azure: Azures visade snabbast nedladdningshastighet när ”Azure CDN from 

Akamai” användes som visade en medianhastighet på 17,18 Mb/s. 

• Softlayer: Softlayers visade snabbast nedladdningshastighet när ”Softlayer Cloud 

Servers” användes somvisade en medianhastighet på 9,8 Mb/s. 

• GCP: Googles visade snabbast nedladdningshastighet när ”Google Cloud Servers 

eu” användes som visade en medianhastighet på 1,3 Mb/s. 

 

Två trådar: 

• AWS: Amazons snabbaste datacenter när två trådar användes var ” Amazon EC2 

eu-west-1” som visade en medianhastighet på 41,8 Mb/s. 

• Azure: Amazons snabbaste datacenter när fyra trådar användes var ”Azure CDN 

from Akamai” som visade en medianhastighet på 105,27 Mb/s. 

• Softlayer: Softlayers snabbaste datacenter när fyra trådar användes var ”Softlayer 

Object Storage wdc01” visade en medianhastighet på 84,2 Mb/s. 

• GCP Googles snabbaste datacenter när fyra trådar användes var ”Google Cloud 

Storage eu” som visade en medianhastighet på 105,18 Mb/s. 
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Slutats: Azure visade snabbast nedladdningshastighet på båda testerna medan Google 

visade lägst nedladdningshastighet i testet med fyra trådar och AWS visade lägst hastighet 

i testet med två trådar. Softlayer visade höga nedladdningshastigheter i båda testerna men 

var inte snabbast på något. Varför det är så pass stora skillnader mellan plattformarna 

ligger utanför examensarbetet. 

4.2 Tjänster 

Tjänster syftar på de tjänsterna som Cloudplattformarna erbjuder.  

4.2.1 Lagring 

Beskrivning: Cloudlagring innebär att informationen inte sparas lokalt utan externt på 

servrar som finns i stora serverhallar. Allt fler företag väljer att spara sin information i 

cloud eftersom fördelarna med att spara det lokalt blir allt färre. Med tiden som cloud 

växer blir det också enklare och billigare att lägga sin information i cloud. Det finns olika 

typer av information som företag vill lagra i cloud. En viktig sak vid lagring är varierande 

mängder och möjligheten att kunna öka eller minska i mängd enkelt, billigt och snabbt. 

Blockorienterad lagring är en lagringstyp som vanligtvis refereras som block. I block 

bryts filen ner och sparar data i individuella block. Varje block agerar som en individuell 

hårddisk som är konfigurerad av administratören för lagringen. Blocken i sin tur är 

kontrollerade av ett serverbaserat operativsystem. Block lagring är bra för exempelvis 

applikationer som filsystem och databaser eftersom volymerna behandlas som 

individuella hårddiskar. Block lagring har vanligtvis högre kostnad och är mer komplex. 

Fördelarna är flexibiliteten och bättre prestanda.  

 

Objektorienterad lagring är en allmän term som beskriver ett sätt att adressera och 

manipulera data. Precis som filer så innehåller objekt data men lagras inte hierarkiskt. 

Istället finns varje objekt på samma nivå och är adressbaserad. Ett objekt kan inte lagras 

i ett annat objekt. För att hitta eller identifiera ett objekt används en unik identifierare som 

är tilldelad till varje specifikt objekt. Fördelar med objekt orienterad lagring är bättre 

möjligheter till dataanalyser. Lagring av objekt kan ske var som helst inom en data pool, 

detta används mycket för lagrings återförsäljare. Nackdelar är att objekt orienterad lagring 

är för det mesta långsammare än block och fil orienterad lagring. Applikationer som 

kräver frekvent och snabb tillgång till data som till exempel finanssystem är 

objektorienterad lagring inte ett bra alternativ. [110] 

 

Arkivering av information är också en aspekt som är viktigt att inkludera när det kommer 

till lagring, filer eller information som inte får tas bort men måste sparas någonstans. Vid 

arkivering är hastighet inte högsta prioritet utan eller flexibilitet i storlek. För att analysera 

kriteriet lagring kommer leverantörernas förmåga att tillfredsställa olika kunders behov 

när det kommer till lagring.  

 

Metod: Informationen hämtades från cloudplattformarnas hemsidor samt tredjeparts 

jämförelser. [27] [86] [52] [76] 
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Resultat:  

Objektorienterad lagring: 

• AWS: leverantörerna har olika servicenivåer där AWS har standard och 

infrequent access med en tillgänglighet på 99,99% respektive 99,9% per år och en 

hållbarhet på 99,99999999999% (11st nior). AWS säger att om 10 000 objekt 

lagras så kommer ett objekt försvinna varje 10 000 år.  

 

• Azure: Azure använder så kallade ”containers” och ”blobs” där ett lagringskonto 

har en maxgräns på 500TB varav det kan vara obegränsat antal objekt. Azure 

använder egna termer på servicenivåer som local, zone, Geo-Redundant, Read-

Access Geo-Redundant. Local innebär att det är inom samma datacenter, zone är 

flera datacenter inom en given region, Geo-Redundant är den som är mest lik 

AWS, Google och Softlayers variant.  

 

• GCP: Googles servicenivåer är standard och Durable Rediced Aviability (DRA) 

har tillgänglighet på 99,9% men till skillnad från AWS är det per månad. 

 

• Softlayer: Softlayer använder bara en servicenivå med tillgänglighet på 99,99% 

 

Blockorienterad lagring: 

• AWS: AWS Elastic Block Storage har volymintervall mellan 1GB till 16TB. Det 

finns tre olika volymtyper som AWS erbjuder:  

o Magnetic: 100 IOPS (input output operations per seconds) (HDD) 

o General purpose (SSD): 

10 000 IOPS 

· Hastighet 128MB/s, för större volymer går det upp till 160MB/s 

o Provisioned IOPS (SSD): 

· Upp till 20 000 IOPS 

· Upp till 320MB/ 

 

• Azure: Azure Block Storage erbjuder storleksintervallet 1GB till 1TB och 

använder sig av följande typer:  

o Standard storage: 

· 500 IOPS 

· 60 MB/s 

o Premium storage: 

· Upp till 80 000 IOPS (endast till Azure VM) 

· 2 000Mb/s (endast till Azure VM) 

 

• Google: Googles servicenivåer är standard och Durable Rediced Aviability 

(DRA) har tillgänglighet på 99,9% men till skillnad från AWS är det per månad. 

Google Block Storage har intervallet 1GB till 10TB volymstorlek och två 

volymtyper: 
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o HDD:  

· Upp till 3 000 läs IOPS och 15 000 skriv IOPS  

· 180MB/s läsning och 120MB/s skrivning 

o SSD: 

· Upp till 15 000 IOPS 

· Upp till 240MB/s 

 

• Softlayer: har en högre lägsta nivå med 20GB till 12TB med lagringstyperna: 

o Endurance Storage 

· 0.25, 2.0 eller 4 IOPS/GB motsvarar på ett ungefär en maxgräns 

på 48 000 IOPS möjliga 

 

Fillagring och arkivering: 

• AWS: AWS stödjer fillagring och arkivering. 

• Azure: Azure stödjer fillagring och arkivering. 

• GCP: GCP stödjer fillagring och arkivering. 

• Softlayer: Softlayer stödjer fillagring och arkivering. 

 

Objektorienterad lagring är väldigt lika för alla leverantörerna, det som skiljer dem åt är 

mindre saker som att hos AWS, Google och Softlayer kan man lagra obegränsat antal 

objekt per ”bucket” där varje objekt får vara max 5TB, Softlayer har endast 5GB men 

objekt kan delas upp i flera delar som sedan kan byggas ihop till objektet igen, så siffrorna 

är lite vilseledande. Det är svårt att göra en rakt av jämförelse mellan leverantörerna och 

det som erbjuds eftersom det är upp till vad kunden söker och hur mycket den är beredd 

att betala. [105] 

4.2.2 Dataanalys 

Beskrivning: 

Organisationer har senaste tiden ändrat sitt sätt att se på data. Cloud har underlättat för 

organisationer att använda all sina data. Nuförtiden kan mycket stora datamängder 

analyseras. Detta kan hjälpa organisationer att ändra och förbättra sin affärsstrategi 

eftersom i så stora mängder data finns ofta relationer och samband som man tidigare inte 

kände till.  Genom att använda dataanlystjänster kan mönster och användbar information 

samlas in av organisationer. Big data är digitalt lagrad information, vanligtvis upp till 

terabyte och petabyte 

 

Metod: Informationen har hämtats från cloudplattformarnas hemsidor. [80] [41] [42] [63] 

[99] 

 

Resultat: 

• AWS: Erbjuder tjänster för både Big Data och dataanalys. 

• Azure: Erbjuder tjänster för både Big Data och dataanalys. Azure har fler 

omfattande dataanalystjänster. 

• GCP: Erbjuder tjänster för både Big Data och dataanalys, t.ex. Dataproc och 

Dataflow. 

• Softlayer: Erbjuder tjänster för både Big Data och dataanalys via Bluemix.   
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Slutsats: Alla fyra leverantörerna erbjuder liknande tjänster som kunden behöver för att 

hantera stora mängder data.  Grundstenarna är databearbetning och flödesanalys. Azure 

sticker ut från mängden med flera omfattande analyshanteringstjänster. Google använder 

sina egna tjänster Dataproc och Dataflow.    

4.2.3 IOT 

Beskrivning: IoT är en förkortning för ”internet of things”. IoT innebär att produkter 

kopplas samman antingen med kabel eller trådlöst till cloud. Smarta hem är en term som 

är resultatet av IoT där flera vardagsföremål kommunicerar med varandra. 

 

Metod: Examensarbetet jämför på vad cloudplattformarna erbjuder inom området IoT 

och jämför dom mot varandra för att se skillnader. Information hämtades från cloud-

plattformarnas hemsidor. [37] [53] [74] [97] 

 

Resultat: 

• Google: Stödjer IoT 

• AWS: Stödjer IoT 

• Azure: Stödjer IoT 

• Softlayer: Stödjer ingen egen IoT lösning men Bluemix gör. Bluemix som 

tidigare nämnt byggs ihop med Softlayer.   

 

Slutsats: Alla leverantörerna erbjuder IoT. Softlayer använder ingen egen IoT lösning 

men som tidigare nämnt så ägs Softlayer av IBM som tidigare nämnt äger Bluemix. 

Bluemix har en IoT-lösning som också fungerar för Softlayers kunder. Just nu bygger 

IBM in Softlayer i Bluemix. Softlayer har ingen egen IoT lösning. 

4.2.4 Databas 

Beskrivning: En användare av tjänster och applikationer ser aldrig en databas men den 

finns bakom det användaren ser och sköter all data. En databas är uppbyggd av rader, 

kolumner och tabeller med data. Med en databas kan information enkelt samlas in, 

uppdateras och användas. Det finns olika lösningar på databas och när exempelvis en 

applikation ska flyttas för att användas i cloud krävs det en databas. Alla fyra 

leverantörerna kan leverera en databasmjukvara som körs på en VM. Det som skiljer 

leverantörerna åt är utbudet av PaaS databaslösningar.  

 

Resultat: 

• AWS: AWS relationsdatabas tjänst RDS erbjuder en rad olika typer av 

databaslösningar som t.ex. SQL Server, MySQL, ProgreSQL, MariaDB och 

Oracle. Med RDS behöver användaren inte ta hand om dagligt underhåll och 

uppdateringar. RDS erbjuder också en MySQL kompatibel databas med hög 

prestanda som heter Aurora. Aurora är byggd för cloud och finns i olika varianter 

med upp till 40 vCPU och 244 GB RAM.  

 

AWS Database Migration Service ger möjligheten att flytta en databas till en 

AWS-databas samtidigt som den gamla databasen är fullt fungerande. 
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Det finns två alternativ på NoSQL-databas där SimpleDB är den billigare 

versionen men har flera begränsningar. Några av begränsningarna är max 10 GB 

lagring per domän men också max 25 läsningar per sekund. Den andra versionen 

av NoSQL databas heter DynamoDB. [31] 

 

• Azure: Azure SQL databas är en relationsdatabas och är baserad på SQL Server. 

Med tiden har Azure SQL fått fler funktioner som en clouddatabas ska ha. Några 

funktioner är att kopieras till fyra andra platser för att ingenting ska gå förlorat vid 

oväntade händelser. Att flytta data till Azure SQL från en icke clouddatabas kan 

kräva en hel del arbete eftersom vissa ändringar kan krävas.  

 

Elastic databas pool är en tjänst som låter flera organisationer köra databaser mot 

samma resurser. Denna tjänsts syfte är att minska kostnader för organisationer.  

 

Azure Data sync används för att flytta data mellan databaser samtidigt som de är 

fullt fungerande.  

 

Azure erbjuder flera olika lösningar av NoSQL databas som finns i både 

budgetversion och en standard. [1] 

 

• Google: Google erbjuder MySQL databaslösning. Precis som de andra 

leverantörerna finns de tjänster som behövs, automatisk redundans, enkel 

överföring mellan databaser. Google erbjuder även NoSQL-databaser.  

 

• Softlayer: Softlayer erbjuder MySQL databaslösning. Precis som de andra 

leverantörerna finns de tjänster som behövs, automatisk redundans, enkel 

överföring mellan databaser. Softlayer erbjuder även NoSQL-databaser. 

 

Slutsats: Skillnaden i utbudet av databaser är inte stor mellan leverantörerna, alla 

erbjuder både relationsdatabaser och NoSQL. RDS har en fördel eftersom den har ett 

bredare utbud av databaslösningar. Azure SQL Database är i nuläget den mest avancerade 

databasen men skillnaderna är små mellan leverantörerna. Efter valet av leverantör så 

öppnas fler valmöjligheter i form av pris, prestanda, olika arkitekturer och storlek. [75] 

[117] [109] 

4.2.5 CDN  

Beskrivning: CDN eller Content Delivery Network används för att leverera samma 

material lika snabbt över hela världen oberoende av hur långt det är mellan användaren 

och huvudservern. CDN kan förklaras som en server med många cacheservrar som 

placerats ut strategiskt för att komma närmare slutanvändaren. På dessa cache-servrar 

lagras data från huvudservern så när användaren ska ladda denna data så hämtas den från 

den närmare vilket sparar mycket tid. De största fördelarna med CDN är snabbare 

laddningstid, klarar hög trafikbelastning, blockerar spammare och andra bots, låg kostnad 

för stor spridning, minskar datakonsumtionen för användarna och mycket mer. Att en 

hemsida har snabb laddningstid är viktigt för att locka besökare. Det finns tydliga tecken 

på att sökmotorer som Google ger en form av straff om en sida har för långsam 

laddningstid. Straffet kan vara att sökresultatet läggs längre ner på Googles sökning. [113] 

 

Metod: Rapporten undersöker vad leverantörerna erbjuder inom CDN, vad 

leverantörerna lägger fokus på och om det finns egna lösningar. [103] [40] [62] [79] 
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Resultat: 

• AWS: AWS stödjer CDN. 

• Azure: Azure stödjer CDN 

• GCP: GCP stödjer CDN 

• Softlayer: Softlayer stöder CDN 

 

Slutsats: De fyra leverantörerna har alla egna lösningar på CDN. Tjänsterna löser samma 

uppgift och integrerar med leverantörernas egna produkter. Det bästa resultatet i 

läshastighet nås när CDN-servern är placerad nära slutanvändaren.  

4.2.6 IAM 

Beskrivning: IAM står för Identity and Access Management och hjälper stora system 

med identiteter och åtkomsträttigheter. Företag är uppbyggda på olika sätt och anställda 

har olika arbetsuppgifter vilket medför olika åtkomsträttigheter. IAM kan hjälpa företag 

att minska kostnader för hantering av användare samt ge ökad säkerhet. Många företag 

följer regler och riktlinjer så som Data Protection Act, SOX, etc. För dessa krav finns det 

strikta regler att hanteringen av användarnas identiteter går rätt till och för många företag 

är detta inte så lätt att överblicka eftersom IT-avdelningen inte har den arbetskraft som 

krävs. Då tvingas organisationer till extrakostnader i form av revisioner.   

 

Metod: Rapporten kollar på vad leverantörerna erbjuder inom IAM. Informationen 

hämtades från cloudplattformarnas hemsidor. [36] [59] [67] [96] 

 

Resultat: 

• AWS: AWS stödjer IAM. 

• Azure: Azure stödjer IAM. 

• GCP: GCP stödjer IAM. 

• Softlayer: Softlayer stöder IAM. 

 

Slutsats: Alla leverantörerna erbjuder IAM och möjligheten för kunderna att skapa och 

bygga säkra och strukturerade applikationer och program. IAM är gratis och bidrar inte 

till några extra kostnader hos någon av leverantörerna. 

4.2.7 Machine Learning 

Machine learning är en fortsättning på dataanalyskriteriet från avsnitt 4.2.2. Tidigare i 

rapporten förklarades hur leverantörerna hanterar big data och hur data analyseras.  

 

I stora mängder data kan förekomma mönster som kan vara svåra att upptäcka. Machine 

learning kan användas för att upptäcka dessa mönster. Machine learning söker igenom 

stora mängder data för att hitta dessa mönster som kan användas i applikationer. När 

applikationer blir smartare och kan förutse mönster hos användare så blir också 

användarupplevelsen bättre. 

 

Metod: I rapporten behandlas vad leverantörerna erbjuder inom IAM. Informationen 

hämtades från en undersökning från en tredje part samt cloudplattformarnas hemsidor. 

[108] [94] 
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Resultat: 

• AWS: AWS stödjer Machine Learning. AWS har bra utbud för nya machine 

learning användare men är också starka på många andra punkter. 

• Azure: Azure stödjer Machine Learning och är starka inom framförallt pre-

trained modeller. 

• GCP: GCP stödjer Machine Learning. 

• Softlayer: Softlayer stöder Machine Learning. 

 

Slutsats: Samtliga cloudplattformar erbjuder machine learning och skillnaderna är inte 

stora. AWS machine learningtjänster är enkla för nya användare sätta sig in i utan tidigare 

erfarenhet med tydliga guider till allt. AWS är starka på de flesta punkterna men har vissa 

svagheter i ”pre-trained” machine learning modeller. Just inom machine learning och 

”pre-trained” är Azure starka. Softlayer och Google har just nu inte något som sticker ut 

inom machine learning men erbjuder fortfarande det nödvändiga.   

4.2.8 Disaster recovery/backup 

Beskrivning: För att förhindra att viktig information förloras vid olycka eller mänskligt 

felande kan disaster recovery eller backup användas för att se till att filer alltid finns 

tillgängliga och att systemet kan återställs med minimalt driftstopp.  

 

Backup är när filer kopieras till en annan disk, detta kan vara genom att kopiera till 

bandstation, andra hårddiskar eller cloud. Backup skyddar mot stöld, tekniska fel som 

t.ex. hårddiskfel och skyddar även mot oavsiktlig borttagning av filer. Ifall något av de 

ovanstående fallen inträffar är det enkelt att åtkomma de filer som förlorades. 

 

Disaster recovery är en form av backup fast på en större skala. Här kopieras hela instanser 

av hela hårddiskar, servrar eller andra datorsystem. Disaster recovery är inte endast för 

katastrofala händelser som namnet antyder, ”disaster” i detta faller kan innefatta alla 

ofrivilliga driftstopp som negativt påverkar användarna. 

 

AWS beskriver disaster recovery enligt följande: 

 

Disaster recovery (DR) is about preparing for and recovering from a 

disaster. Any event that has a negative impact on a company’s business 

continuity or finances could be termed a disaster. This includes hardware 

or software failure, a network outage, a power outage, physical damage 

to a building like fire or flooding, human error, or some other significant 

event. [118] 

 

Metod: Informationen har hämtats från cloudplattformarnas hemsidor. Rapporten 

kommer inte att undersöka effektiviteten utan endast undersöka ifall en tjänst stöds. [118] 

[33] [50] [48] [72] [85] [76] 

 

Resultat: 

• AWS: AWS stödjer både backup och disaster recovery, 

• Azure: Azure stödjer både backup och disaster recovery.  

• GCP: GCP stödjer både backup och disaster recovery. 

• Softlayer: Softlayer stödjer både backup och disaster recovery. 
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Slutsats: 

Samtliga cloudplatttformar erbjuder både backup och disaster recovery. Eftersom testning 

av dessa kräver tid och resurser som ligger utanför examensarbetets tidsram genomfördes 

inte något test av dessa tjänster. För att testa dessa grundligt krävs redan etablerade 

likvärdiga system, något som inte fanns tillgängligt när rapporten skrevs. 

4.2.9 DNS 

Beskrivning: Alla datorer som kommunicerar med varandra på internet använder sig av 

IP-adresser. Men när en användare vill komma åt en hemsida via sin webbläsare så skriver 

användaren inte in IP-adressen utan domännamnet (www.exempel.se). Domain Name 

System (DNS) och kan förklaras som en telefonbok för internet där namn kollas upp mot 

ett nummer. En DNS-server översätter det önskade domännamnet till en IP-adress och 

kontrollerar vilken server slutanvändaren kommer nå när den skriver in det önskade 

domännamnet i webbläsaren.   

 

Metod: Rapporten undersöker vad leverantörerna erbjuder inom DNS, informationen 

hämtades från leverantörernas hemsidor. [26] [49] [119] [92] 

 

Resultat: 

• AWS: AWS har stöd för DNS-tjänster. 

• Azure: Azure har stöd för DNS-tjänster. 

• GCP: GCP har stöd för DNS-tjänster. 

• Softlayer: Softlayer har stöd för DNS-tjänster. 

 

Slutsats: Leverantörerna har alla sin egen DNS-lösning som också är integrerad med 

leverantörernas andra produkter.  

4.3 Säkerhet  

Säkerhet behandlar den de kriterier som syftar på datasäkerhet men också säkerheten på 

datacentrumen för de olika cloudplattformarna. 

4.3.1 Redundans 

Beskrivning: Redundans är när program och data sprids ut på flera datacenter så att 

program och data kan nås även om anslutningen till ett datacentrumen av någon anledning 

bryts. Att ett datacenter någon gång kommer gå ner är ett möjligt scenario, datacenter kan 

vara nere på grund av t.ex. underhåll, brand eller naturkatastrofer. Redundans kan 

användas som en extra säkerhetsåtgärd inom backup ett datacenter skulle vara nere. 

Genom att utnyttja redundans och kopierad data så kommer slutanvändaren sällan 

påverkas ifall ett datacenter är nere. Detta eftersom om någonting skulle gå ner så finns 

det alltid en kopia som går in istället.  

 

En annan fördel med redundans är att en tjänst eller applikation kan användas på andra 

länder eller platser utan större skillnader i svarstid eftersom ett datacentrum som är närmre 

kan ta över vid behov.  

 

Metod: Informationen hämtades från cloudplattformarnas hemsidor. [25] [95] [76] [56] 
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Resultat: 

• AWS: AWS har stöd för Redundans. AWS erbjuder även ”reduced redundancy 

storage” som har lägre redundans än standardlagring. Detta kan användas för 

mindre viktiga data som enkelt kan återskapas.  

• Azure: Azure använder sig av fyra redundansalternativ, lokalt i samma 

datacenter, olika datacenter men i samma region, ”geo-redundant” som är olika 

regioner som är hundratals mil ifrån varandra och ”read access geo-redundant” 

där det lagras i olika regioner precis som sist nämnda men det går endast att läsa 

från den sekundära platsen och inte att skriva. 

• GCP: GCP har stöd för redundans. GCP stödjer även ”geo-redundans”. 

• Softlayer: Softlayer har stöd för redundans. Softlayer stödjer även ”geo-

redundans”. 

 

Slutsats: Leverantörerna erbjuder alla redundans för att försäkra sig att kunderna är nöjda 

och inte behöva oroa sig för att något oväntat skulle hända. Azure och AWS har fler 

valmöjligheter när det kommer till att skräddarsy redundans. 

4.3.2 IDS/Antivirus 

Beskrivning: IDS (Intrusion Detection System) är ett verktyg för nätverkssäkerhet och 

är byggd för att hitta svaga punkter och upptäcka intrång eller hot i ett system. Antivirus 

använder sig av IDS för att upptäcka virus och andra hot och avlägsna dessa från systemet 

 

Metod: Informationen hämtades från cloudplattformarnas hemsidor. [90] [23] [55] [70] 

 

Resultat: 

• AWS: AWS erbjuder IDS/Antivirus med i form av programvara från tredje part 

som kan köpas från AWS Marketplace. 

• Azure: Azure erbjuder IDS/Antivirus med egen programvara som ingår. 

• GCP: GCP erbjuder IDS/Antivirus med egen programvara som ingår. 

• Softlayer: Softlayer erbjuder IDS/Antivirus från i form av programvara från 

tredje part. Det finns en gratisversion i form av McAfee som antivirus med 

möjligheten att uppgradera till en betalversion. 

 

Slutsats: 

Alla plattformar erbjuder någon form av IDS. Azure och Google erbjuder egna tjänster 

som ingår i deras virtuella maskiner. Softlayer erbjuder gratisversion av McAfee som 

antivirus med möjligheten att uppgradera till en betalversion. Softlayer erbjuder IDS från 

Nessus utan extra kostnad eller från McAfee med en månadskostnad. AWS är den enda 

cloudplattformen där Antivirus eller IDS ej ingår. Istället finns det ett flertal tredjeparts-

tjänster som finns tillgängliga för AWS via AWS Marketplace. 

4.3.3 DDoS-skydd 

Beskrivning: DDoS eller Destributed Denial of Service är en attack mot ett eller flera 

system i syfte att förhindra användning. Det finns flera olika typer av DDoS attacker, en 

typ är att överbelasta exempelvis en hemsida med datorer som försöker använda den. 

Attacker är lättare mot mindre hemsidor och system eftersom resurserna och infra-

strukturen inte finns för att klara av den tunga belastningen. Vissa cloudplattformar 

erbjuder skydd mot dessa attacker genom att absorbera och filtrera bort den skadliga 
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trafiken till servern så att hemsidor och system fortfarande kan användandes under 

attacken. 

 

Metod: Informationen hämtades från cloudplattformarnas hemsidor. [39] [66] [84] [55] 

 

Resultat. 

• AWS: AWS använder sig av sin egen tjänst AWS shield för att upptäcka och 

åtgärda DDoS-attacker. AWS Shield finns i en gratis standardversion och en 

premiumversion för företag som kräver utökat skydd för ett utökat pris. Det finns 

möjlighet att utöka detta skydd med tredjepartsapplikationer. 

• Azure:  Azure använder sig av en egen tjänst som ingår i deras utbud av virtuella 

maskiner. Enligt Microsoft är denna tjänsten riktad mot större attacker och mindre 

attacker kommer troligtvis inte att upptäckas. Det finns möjlighet att utöka detta 

skydd med tredjepartsapplikationer. 

• GCP: GCP använder sig av en egen tjänst som ingår i deras utbud av virtuella 

maskiner. GCP hänvisar till tredjepartsapplikationer för kunder som vill ha utökat 

skydd mot DDoS-attacker. 

• Soflayer: Softlayer använder sig av en egen tjänst som ingår i deras utbud av 

virtuella maskiner. 

 

Slutsats: Samtliga cloudplattformarna har ett grundläggande DDoS-skydd som ingår. 

AWS är den enda cloudplattformen som erbjuder en egen premiumtjänst medan de andra 

plattformarna antingen ej erbjuder en premiumversion eller förlitar sig på en tredje part. 

AWS är den plattform som har mest information om deras DDoS-skydd på deras hemsida 

där information om DDoS-skydd är lätt att navigera till.  

 

Azure och GCP har valt att placera sin information om cloud i vars ett dokument som kan 

upplevas som svåråtkomligt för personer som vill söka upp information om DDoS-skydd 

för dessa plattformar. Softlayer däremot har ingen officiell information på sin hemsida 

utöver en utvecklarbloggar från deras anställda. En notis om deras DDoS-skydd kan hittas 

på IBM:s hemsida och det är endast nämns kort utan några detaljer om tjänsten. 

4.3.4 Fysisk säkerhet 

Beskrivning: En viktig aspekt som ofta glöms bort är den fysiska säkerheten. Personer 

som har tillgång till cloudleverantören fysiska servrar kan också ha tillgång till 

informationen som finns på dessa. Som kund är det viktigt att veta att sin data är säker 

från alla hot. Vanliga säkerhetsåtgärder kan vara övervakning, begränsad tillgång till data 

för anställda men också att företaget har schemalagda kontroller.  

 

Metod: I rapporten behandlas leverantörernas säkerhetsåtgärder och vad som skiljer dem 

åt. Information har hämtats från cloudplattformarnas hemsidor. [28] [61] [70] [89] 

 

Resultat: 

• AWS: Fysisk tillgång till datacentren är strikt kontrollerat av säkerhetspersonal 

som i sin tur tar hjälp av videoövervakning, intrångsdetektering och andra 

elektroniska hjälpmedel. Behörig personal måste passera en tvåfaktorskontroll 

minst två gången för att få tillgång till datacentret. Besökare måste visa upp ID 

samt bli eskorterade av personal under hela vistelsen.  

 



  

43 

 

• Azure: Flera lager av säkerhet som består av bland annat stängsel, 

videoövervakning, säkerhetspersonal, säkerhetsnätverk i realtid.  

 

• Google: Googles datacenter består av flera lager av säkerhet som består av 

säkerhetsvakter, specialdesignade passerkort, alarm, barriärer för att stoppa 

obehöriga fordon, stängsel runt hela området och metalldetektorer. I själva 

datacentret finns laser detektorer för att stoppa obehöriga. Övervakning sker 24/7 

med övervakningskameror, access loggar. Det sker också stickkontroller med 

utomstående säkerhetspersonal. Google säger också att mindre än en procent av 

Googles anställda kommer någon gång att befinna sig i ett av företagets 

datacenter. 

 

• Softlayer: Softlayer skriver på sin hemsida att det finns flera säkerhetsalternativ 

att välja mellan men inte mer specifikt. 

 

Slutsats: Leverantörerna ger inte ut mycket information om den fysiska säkerheten på 

deras hemsidor och baserat på den information som finns så är utbudet väldigt lika. 

Softlayer går inte att jämföra med de andra eftersom de endast uppger att det finns olika 

säkerhetsalternativ.  

4.3.5 Segregation of Duties 

Beskrivning: Segregation of Duties eller SoD är en kontroll som används för att förhindra 

fel och bedrägeri. Genom att alltid vara minst två personer som är ansvariga för varje 

uppgift så kan man förebygga felen på ett enkelt sätt. SoD fungerar så att man bryter ner 

en uppgift i deluppgifter så att en person inte har makten eller möjligheten att missbruka 

eller sabotera ett system ensam. Ett exempel på en uppgift som är utsatt för bedrägeri är 

utbetalning av löner. Istället för att en person sköter hela processen så delas den i två 

deluppgifter där en person ansvarar för redovisningen och en annan för signeringen. SoD 

används i regel endast på de mest utsatta uppgifterna eftersom det ökar kostnader, 

arbetskraft och arbetet blir mer komplext. 

 

Metod: Information hämtas från leverantörernas hemsidor. [34] [58] [68] [83] 

 

Resultat:  

AWS: AWS visar skillnaden mellan kundens ansvarsområde ”in the cloud” och AWS 

ansvarsområde ”of the cloud”. Kunden kan själv välja ett urval av olika säkerhets-

möjligheter som AWS erbjuder.  

 

Azure: Azure erbjuder ”Role-Based Control Access” som ger möjligheten till 

Segregation of Duties. En person kan använda tjänsten för att sätta upp virtuella maskiner 

men kan inte själv sätta upp dem till nätverket också, detta kräver fler personer för att 

genomföra.  

 

GCP: Googles Key Management Services använder segregation of duties för att öka 

säkerheten. Exempel på detta kan vara att samma person inte har tillgång till 

krypteringsnyckeln och dekrypteringsnyckeln. 

 

Softlayer: Softlayer använder ”separation of duties”, användningsområdet är samma.  
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Slutsats: Alla leverantörer erbjuder segregation of duties. Kunderna kan själva välja vad 

som kan skötas av en person och som kräver flera personer för att genomföra.  

4.3.6 Certifikat   

Beskrivning: organisationer kan behöva vara certifierade inom olika område beroende 

på vad som krävs och vilka prioriteringar organisationen har. Cloudplattformarna 

erbjuder certifikat som deras kunder kan ta del av.  

 

Metod: Information har hämtats från undersökning från en tredje part, Rightscale [107]. 

Detta avsnitt granskar 15 olika typer av certifikat:  

• CSA 

• EU Model Clauses 

• FedRAMP 

• FEDRAMP 

• FISMA 

• HIPAA 

• IRAP 

• ISO 27001 

• ISO 27017 

• ISO 27018 

• MPAA 

• PCI DSS1 

• SSAE16 SOC1 (Type II) 

• SSAE16 SOC2 (Type II) 

• SSAE16 SOC3 (Type II) 

 

Resultat: 

 
Figur 4.5 Visar AWS och GCP: s certifikat [107] 
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Figur 4.6 Visar Azures och Softlayers certifikat [107] 

Slutsats: Samtliga cloudplattformar erbjuder minst 10 av de 15 certifikat som 

undersöktes men ingen erbjöd alla. Azure och AWS erbjuder flest certifikat med 14 

certifikat. GCP erbjuder minst antal certifikat av de som undersöktes. 

4.3.7 Kryptering 

Beskrivning: Kryptering kan beskrivas som ett kodat meddelande eller information som 

berättigade personer kan läsa och använda. För kryptering krävs en algoritm och en 

nyckel. Nyckeln är för det mesta dold medan algoritmen ofta är öppen. För att komma åt 

data krävs båda delarna och det kallas dekryptering. Två vanliga krypteringsmetoder som 

används är ”at rest” och ”in flight”. At rest betyder data som inte rör sig, ofta lagrad på 

hårdvara som lokala hårddiskar. In flight krypteras ofta på ett ställe och dekrypteras på 

ett annat. Ett vanligt exempel är när data ska lagras i ett annat datacenter så krypteras det 

först när det lämnar primära datacentret. När det sedan anländer till det andra datacentret 

dekrypteras det. Nycklarna som används för in flight kryptering används under korta 

perioder och behöver inte sparas efter arbetet är gjort.  

 

Metod: Informationen hämtades från leverantörernas hemsida samt jämförelse från tredje 

part. [105] [38] [57] [71] [82] 

 

Resultat: 

• AWS: AWS använder in-flight och at-rest. AWS använder sig av egna kryptering-

svarianter. 

• Azure: Azure använder in-flight och at-rest. Azure använder sig av egna 

kryptering-svarianter. 

• GCP: GCP använder in-flight och at-rest där GCP står för nyckeln. GCP erbjuder 

också att kunden använder sina egna nycklar, som ska följa en standard. 
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• Softlayer: Softlayer använder in-flight och at-rest. Softlayer använder sig av egna 

kryptering-svarianter. 

 

Slutsats: Samtiliga använder både in-flight, at-rest och egna krypteringsvariant. Softlayer 

har ingenting som är inbyggt i plattformen men IBM har många partners som erbjuder 

kryptering. 

4.4 Ekonomi 

Detta kapitel kommer att behandla den ekonomiska aspekten av att använda cloud-

plattformar.  

 

På grund av den stora mängden variabler, konfigureringsmöjligheter samt att det inte 

alltid är möjligt för kunden att veta vilken hårdvara som används är det svårt att göra en 

rättvis prisjämförelse mellan de olika cloudplattformarna. Avsnittet kommer att behandla 

betalningsmöjligheterna på de olika cloudplattformarna. 

4.4.1 Dynamisk betalning: 

Beskrivning: Dynamisk betalning är den vanligaste typen av betalning inom cloud och 

syftar på hur cloudplattformarna bestämmer hur mycket en kund betalar baserat på 

användning. I detta avsnitt undersöks hur betalningscyklarna ser ut för de olika 

plattformarna.   

 

Metod: Information hämtades från cloudplattformarnas hemsidor samt en artikel från 

tredje part. [35] [44] [87] [69] [120] [104] 

 

Resultat: 

• AWS tar betalt per timme, avrundat uppåt. 

• Azure tar betalt per minut, avrundat uppåt.  

• Google tar betalt per minut med ett minimumtak på 10 min, avrundat uppåt. 

• Softlayer tar betalt per timme, avrundat uppåt. 

 

Slutsats: 

Cloudplattfomar som tar betalt per minut (Azure, GCP) har en fördel vid varierad last. 

Ifall ett företag t.ex. behöver öka antalet datorresurser i 5 minuter och sedan gå tillbaka 

till normal last behöver företag som använder AWS eller Softlayer betala för de utökade 

i resurserna i en hel timme medan företag som använder Azure betalar för 5 minuter och 

företag som använder GCP betalar för 10 minuter eftersom de har ett minimumtak på 10 

minuter. Dessa prisskillnader kan ses i figur 4.7 samt 4.8. 
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Figur 4.7 Visar prisskillnaden mellan AWS, Azure och GCP prismodeller för <60 minuter. [104] 

 
Figur 4.8 Visar prisskillnaden mellan AWS, Azure och GCP prismodeller för >60 minuter. [104] 

4.4.2 Rabatterade prismodeller  

Beskrivning: 

Flera av cloudplattformarna erbjuder andra prismodeller som, beroende på användning 

kan innebära lägre kostnader. I genomsnitt representerar beräkningsresurser 75–80% av 

en organisations utgifter inom cloud. Det kan därför vara fördelaktigt att undersöka de 

rabatter som finns eftersom de kan vara en avgörande faktor i slutpriset. [104] 

 

Metod: Information hämtades från cloudplattformarnas hemsidor samt artiklar från tredje 

part. [35] [44] [87] [69] [120] [104] 
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Resultat: 

• AWS: AWS har så kallade ”Spot instances” som låter organisationer lägga bud 

på överbliven beräkningskapacitet. Spot Instances kan ofta erhållas till ett mycket 

lägre pris jämfört med deras dynamiska prismodell. En instans kan köras så länge 

som en kund har högsta budet. Nackdelen med dessa är att tjänsten kan avslutas 

av AWS så fort någon annan bjuder över. Detta skapar en marknad där vinnaren 

får en tjänst för det pris de är villiga att betala eller lägre; generellt sett 50–90% 

rabatt jämfört med deras dynamiska prismodell. Eftersom tjänsten när som helst 

kan avbrytas är Spot Instances endast lämpliga för applikationer eller system som 

kan avbrytas.  

 

En variant av Spot Instances är ”Spot blocks”. Till skillnad från Spot Instances 

så måste kunden specifiera pris, antal instanser vid det priset samt hur många 

timmar blocket ska användas, upp till sex timmar. Kostnaden för Spot Blocks är 

upp till 50% lägre jämfört med deras dynamiska prismodell. Eftersom tjänsten är 

i drift inom en bestämd tidsram är Block Instances lämpliga för tjänster som kan 

utföra sitt arbete inom den givna tidsramen.  

 

AWS använder sig även av ”Reserved Instances” där kunden låser sig till en 

specifik instanstyp som använder ett specifikt operativsystem. Vid användande av 

Reserved Instances måste kunden låsa sig i ett eller tre år. Organisationer som 

använder sig av Reserved Instances måste planera deras användning noggrant.  

 

• Azure:   A0: Azure erbjuder över 70 storlekar på deras virtuella maskiner där den 

minsta är A0. A0 är avsiktligt övertecknad med avseende på den underliggande 

hårdvaran. Dessa har en förväntad med prestandanivå men som enligt Microsoft 

kan variera med upp till 15%. A0 är en väldigt billig virtuell maskin och 

organisationer som inte har höga krav på stabil prestanda borde överväga A0 som 

ett budgetalternativ.  

 

”Azure Compute Prepurchase Plan” är Azures variant av AWS Reserved 

Instances där kunder låser sig till en typ av virtuell maskin, storlek, region samt 

operativsystem. Kunder som väljer den här lösningen måste låsa sig i ett år och 

kan få upp till 60% rabatt jämfört med Azures deras dynamiska prismodell. Detta 

kräver dock att företaget har en så kallad ”Enterprise Agreement” med Microsoft. 

 

Företag som har ett ”Enterprice Agreement” med Microsoft får inte bara tillgång 

till extra tjänster som Azure Compute Prepurchase Plan utan får även rabatter på 

Azures utbud, inklusive deras on-demand priser. Ett Enterprise Agreement kan 

reducera kostnader från 10–36%. 

 

• GCP: ”Shared core” är GCP:s variant av Azures A0; en typ av virtuell maskin 

som är avsiktligt övertecknad med avseende på den underliggande hårdvaran. 

Dessa passar till budgetorienterade organisationer som inte har höga krav på stabil 

prestanda. 

 

GCP använder sig även av ”preemptible VM instances” som fungerar likt AWS 

Spot Instances där företag kan buda på GCP:s överblivna beräkningscapacitet. 

Preemptible VM instances kan ofta erhållas till ett mycket lägre pris jämfört med 

deras on-demand priser. Nackdelen med dessa är att tjänsten kan avslutas av GCP 
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så fort någon annan bjuder över. Detta skapar en marknad där vinnaren får en 

tjänst för det pris de är villiga att betala eller lägre; upp till 80% rabatt jämfört 

med deras dynamiska prismodell. Till skillnad från Spot instances kan 

preemptible VM instances vara aktiva i max 24 timmar. Eftersom tjänsten när som 

helst kan avbrytes är Spot Instances endast lämpliga för applikationer eller system 

som kan avbrytes.  

 

För att sänka kostnaderna ytterligare erbjuder GCP ”Sustained Use Discounts” 

där kunder får rabatt beroende på hur mycket en virtuell maskin används. Kunder 

som använder en instans 25% eller mindre under en månad får deras dynamiska 

prismodell. För 25–50% användning på en månad erhålles 40% rabatt, för 50–

75% användning på en månad erhålles 40% rabatt och för 75–100% användning 

på en månad erhålles 60% rabatt. 

 

Ett annat sätt för att sänka kostnader för organisationer som använder sig av GCP 

är ”Custom Macine Types” som tillåter kunder att skräddarsy deras virtuella 

maskiser för deras behov. Detta kan sänka kostnader för system och applikationer 

som behöver antingen mer minne eller processorkraft eftersom kunder inte t.ex. 

behöver betala för en kraftfull processor när behovet egentligen är minne. Dessa 

typer av virtuella maskiner är dyrare än standardkonfigurationerna för samma 

hårdvara så för att spara pengar behöver kunder skräddarsy de virtuella 

maskinerna för att få ut det mesta från denna typ av lösning. 

 

• Softlayer: Organisationer som använder Softlayer kan välja att betala per månad 

istället för varje timme med en ”Monthly commit” Som fungerar som AWS 

Reserved Instances och Azure Compute Prepurchase Plan där kunden låser sig till 

en viss instans. Detta ger kunder ett reducerat pris. 

 

Även Softlayer har ”Custom Machine Types” som tillåter kunder att skräddarsy 

deras virtuella maskiner för deras behov. Detta kan sänka kostnader för system 

och applikationer som behöver antingen mer minne eller processorkraft eftersom 

kunder inte t.ex. behöver betala för en kraftfull processor när behovet egentligen 

är minne. Dessa typer av virtuella maskiner är dyrare än 

standardkonfigurationerna för samma hårdvara så för att spara pengar behöver 

kunder skräddarsy de virtuella maskinerna för att få ut det mesta från denna typ 

av lösning. 

 

Slutsats: Tack vare GCP:s Sustained Use Discount ger GCP generellt sätt de lägsta 

on-demand priser samtidigt som de gör det enkelt för användare att få de bästa 

priserna eftersom det inte kräver något extra arbete för kunder. För organisationer 

som är villiga att lägga tid för att sänka priserna så erbjuder AWS och GCP Spot 

Instances och Preemptive Instances för system och applikationer som kan avbrytas. 

Organisationer som inte har höga krav på prestanda kan använda sig av Azures A0 

eller GCP:s Shared core för att sänka kostnaderna. För organisationer som vill planera 

användning erbjuder samtliga plattformar i rapporten med undantag för GCP 

möjligheten att betala en fast kostnad för en längre period. Azure erbjuder rabatt för 

deras tjänster till organisationer med ett Enterprice Agreement. 
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4.5 Avtal 

Detta kapitel behandlar olika typer av avtal som är viktiga för cloudleverantörerna, kunder 

men också samhället. 

4.5.1 GDPR 

Beskrivning: General Data Protection Regulation (GDPR) är EU:s nya dataförordning 

som träder i kraft den 25 maj 2018. Tanken med GDPR är hårdare krav vid hantering av 

personuppgifter med hjälp av nya rutiner och processer. Detta har som mål att resultera i 

säkrare hantering av register. Alla organisationer som hanterar eller sparar någon sorts av 

personliga eller känsliga data gällande sina kunder och anställda kommer behöva anpassa 

sig efter den nya dataförordningen.  

 

Metod: Informationen hämtades från leverantörernas hemsidor [24]  [93]  [60]  [64] 

 

Resultat: 

• AWS: AWS säger att de har arbetat hårt och kan erbjuda en del tjänster och 

verktyg som ger kunderna möjlighet att bygga GDPR kompatibla system. AWS 

har nyligen lanserat Data Processing Agreement (DPA) med idén att förbereda 

kunderna för 2018 när det inte längre är frivilligt.  

• Azure: Azure säger att med hårt arbete ska de erbjuda kunderna lösningar som 

gör det så enkelt som möjligt för kunderna. 

• Google: Azure säger att med hårt arbete ska de erbjuda kunderna lösningar som 

gör det så enkelt som möjligt för kunderna. 

• Softlayer: IBM och Softlayer säger att det finns lösningar, tjänster och expertis 

som kan hjälpa kunderna. 

 

Slutsats:  

Samtliga leverantörerna arbetar för att anpassa sig efter GDPR. Oavsett vilken 

cloudleverantör som väljs lär  de följa GDPR innan lagen träder i kraft  2018. 

4.5.2 SLA 

Beskrivning: Det kunden förväntar sig av leverantören inom olika område beskrivs i ett 

Service Level Agreement (SLA). SLA är ett kontrakt mellan kund och leverantör där 

kraven specificeras. Kraven kan variera men kan bestå av bland annat tillgänglighet, 

prestanda och andra krav beroende på kund och infrastruktur.  

 

Metod: Rapporten behandlar vilka krav leverantörerna har och hur de skiljer sig åt. 

Informationen hittades från en jämförelse från en tredje part. [107] 

 

Resulat: 

• Amazon: Garanterar 99,95% drifttid, återbetalning per minut, återbetalning på 

max 30% av månadsbeloppet. 

• Google: Garanterar 99,95% drifttid, återbetalning per fem sammanhängande 

minuter, upp till 50% av månadsbeloppet.  

• Azure: Garanterar 99,95% drifttid, återbetalning per minut, återbetalning på max 

25% av månadsbeloppet.  

• Softlayer: Garanterar 100% drifttid, återbetalning per 30 sammanhängande 

minuter, återbetalning på max 5% av månadsbeloppet för varje 30 minuters 

intervall.  
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Slutsats: Amazon, Google och Azure har uptime SLA på 99,95% medan Softlayer har 

100%. Det betyder att endast Softlayer garanterar att alltid vara online och igång medan 

de andra tre har 0,05% där systemet kan uppdateras, underhållas eller andra oförutsagda 

händelser. Om du systemet skulle gå ner utöver den givna procentsatsen så kommer 

leverantörerna dra av på nästkommande faktura beroende på hur länge servern ligger nere. 

Amazon och Azure betalar tillbaka för varje minut systemet är nere och max per månad 

är 30% och 25% för Azure. Google har för varje 5 sammanhängande minuter och upp till 

50% tillbaka per månad. Softlayer som ska garantera 100% uptime kräver att servrarna 

ska vara nere i 30 sammanhängande minuter innan kunden få tillbaka max 5% av 

månadsbeloppet för varje 30 minuters intervall.  

4.5.3 CSR arbete  

Beskrivning: CSR är en förkortning för Corporate Social Responsibility och handlar om 

att företag tar eget ansvar inom specifika område utöver det som krävs av lagen. Det 

innebär bland annat att datorhallar byggs och sköts på ett etiskt sätt som inte involverar 

saker som barn och slavarbete, andra exempel på område är miljö, sociala och 

ekonomiska. EU-kommissionen definierar CSR som: 

 

”Ansvarsfulla företag gör mer än vad lagen kräver och tar 

frivilligt hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i sin 

dagliga affärsverksamhet.” [114] 

 

Metod: Rapporten kollar på initiativtagande hos leverantörerna inom CSR. Information 

hämtas från leverantörernas hemsidor.  [29] [43] [101] [102] 

 

Resultat:  

• AWS: AWS har hög fokus på förnybar energi och strävar efter att använda 50% 

förnybar energi vid slutet av 2017. 

• Azure: Azure ligger i framkant inom solenergi och har sedan 2009 ett projekt som 

heter Azure Power. För att hela tiden utveckla och förbättras så har Azure en CSR 

vision ”SHES” som är Safety, Health, Environment och Security. SHES säger var 

Azure stävar efter att bli bättre inom. 

• GCP: GCP har ingen egen CSR-policy men följer Googles policy. 

• Softlayer: Softlayer har ingen egen CSR-policy men följer IMBs policy. 

 

Slutsats: Resultatet visar endast vad själva cloudleverantörerna arbetar med men 

grundföretaget (Google till Google cloud platform) har CRS arbete och policys som också 

gäller för cloud delen av företaget. Google och Microsoft ligger båda två på en delad 

första plats som Forbes skriver i sin artikel ”the companies with the best CSR reputation”. 

IBM och Amazon är dock inte med på listan men arbetar ständigt med att bli bättre inom 

CSR arbete.  

4.6 Övrigt 

Viktiga kriterier som inte faller under någon av ovanstående kategorier. 
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4.6.1 Inlåsning 

Beskrivning: Inlåsning innebär att t.ex. källkod eller applikationer är låsta till en viss 

cloudplattform. Om en applikation byggs för plattform A men ska vid ett senare tillfälle 

flyttas till plattform B så behöver det vara öppna protokoll för att inte hela applikationen 

ska behöva byggas om. Genom att hindra kunder från att migrera kod eller applikation 

till en annan plattform resulterar detta i en form av inlåsning.  

 

Metod: Rapporten undersöker ifall leverantörerna försöker motverka inlåsning eller om 

utvecklingsredskap är skräddarsydda för just den plattformen. Information har hämtats 

från en undersökning från en tredje part, Unop.uk [112].  

 

• AWS, Azure: I en artikel om olika inlåsning med AWS och Azure i fokus skriver 

James Singleton att det finns två typer av inlåsning [112]. Den första kallas låg 

inlåsning och kan till exempel vara relationsdatabas eftersom vanligtvis är det en 

version av en databas som vilken leverantör som helst kan köra. Fillagring är 

också ett exempel på tjänst som är relativt enkel att flytta mellan leverantörer. Den 

andra typen kallas hög inlåsning och är det kunden inte vill råka ut för vid byte av 

leverantör. Hög inlåsning kan ske vid NoSQL-databaser som AWS DynamoDB 

eller Azure DocumentDB. En lösning är att använda open source NoSQL-databas 

istället. 

 

• Google: Använder öppen arkitektur som ger kunderna mer frihet. Öppen 

arkitektur gör också att kunderna enkelt kan byta mellan leverantörer. Att ge 

kunderna mer makt anser Google som en bra sak och försöker uppmuntra det. 

 

” Recognize that when users have power, they can do 

powerful things” [78] 

 

• Softlayer: Ingen information finns att hämta inom inlåsning. 

 

Slutsats: Om fler använder öppen arkitektur som ger kunderna mer makt så kommer 

också cloudtjänster ses mer som handelsvaror eftersom leverantörsbyte blir enklare.  

4.6.2 Open Source 

Beskrivning: Genom att använda öppna protokoll kan användare läsa, ändra, använda 

och vidarebefordra program. Med hjälp av öppna protokoll behöver inte varje företag 

eller person utveckla allt från grunden utan kan använda färdiga program som sedan 

byggs vidare på och kan integreras i deras system. När öppna protokoll inte används 

kräver ofta programutvecklaren licensavgift när någon ska använda deras produkt vilket 

resulterar i att företag istället utvecklar eget. Öppna protokoll gör det möjligt till hög 

konkurrens med fler aktörer som kan slå sig in på marknaden som i sin tur leder tid mer 

och snabbare utveckling. 

 

Metod: Informationen hämtades från leverantörernas hemsidor. [77] [30] [45] [81] 

 

Resultat 

• AWS: AWS erbjuder öppna protokoll men har ett så stort utbud av produkter och 

att flytta över allt det till öppna protokoll är inte möjligt.  

• Azure: Azure, precis som AWS erbjuder också öppna protokoll till viss del.  
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• GCP: GCP som tidigare nämnt arbetar hårt för att erbjuda öppna protokoll och 

ser detta som sin möjlighet att sticka ut lite från marknaden.  

• Softlayer: Softlayer har sedan länge varit en förespråkare till öppna protokoll och 

har varit en del av OpenStack projektet från grunden.  

 

Slutsats: Google och Softlayer är båda stora supporters och förespråkare till öppna 

protokoll och det ger dem en fördel gentemot de andra aktörerna på marknaden.  

4.7 Företag 

Den här delen behandlar företagskontakten som skedde under examensarbetet.  

 

Syfte: För att få en så tydlig och komplett bild som möjligt så kontaktas företag för att få 

deras åsikter vid val av cloudplattform med avseende på de kriterier som rapporten 

behandlar. Informationen samlades in genom en enkätstudie. En annan viktig aspekt som 

enkäten undersöker är ifall det finns för- och nackdelar med leverantörerna med avseende 

workload. 

 

Metod: Med hjälp av de framtagna kriterierna skapades en enkät (se appendix 9.2). 

Enkäten bygger på att företag ska svara för sin workload och rangordna varje kriterium 

på en skala ett till fem. Enkätens avlutandes med att rangordna de 5 viktigaste aspekterna 

för företaget vid val av cloudplattform. Totalt kontaktades 22 företag inom fem work-

loads. Företagen kontaktades via telefon och mail. 

  

Resultat: Av de tre företag som svarade kan slutsatsen dras att inte många byter 

leverantör. Tjänster hade generellt hög prioritering, några av tjänsterna som företag ansåg 

extra viktiga var databas och skalbarhet. Självklart fanns fler tjänster med högre prioritet 

men dessa stod ut från mängden. Distansen till datacenter och cloudplattformens rykte 

var blandade med både hög och låg prioritet bland företagen. Jämnast prioritet hos 

företagen var priset som varken prioriterades högt eller lågt av något förettag. Lägst 

medelprioritet fick certifikat av de företag som svarat. 

 

Slutsats: Tyvärr gav enkäten ett knappt användbart resultat eftersom antalet svar var 

betydligt lägre än förväntat. Orsaken till bristande antalet svar kan vara dels dålig 

tidsplanering och att företagen kontaktades så pass sent i arbetet. Detta i kombination med 

att studenter generellt sett är lågt prioriterade och många har helt enkelt inte tid att svara 

på enkäter eller delta i intervjuer på arbetstid. På grund av den låga mängden deltagande 

är eventuella slutsatser som kan dras från detta delkapitel otillräckliga på egen hand. 
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5 Sammanfattning av resultat 

Det här kapitlet redovisar sammanfattningen av resultaten gällande arbetsprocessen, 

examensarbetet och rapporten.   

5.1 Arbetsprocess 

Hur arbetsprocessen sett ut och vad den har resulterat i.  

5.1.1 Val av plattformar 

Valet av cloudleverantörer gjordes tidigt i arbetet efter en förundersökning samt råd-

givning från Cybercom. Valet blev att fokusera på de fyra största aktörerna på marknaden, 

AWS, Azure, GCP och Softlayer. 

5.1.2 Val av workloads 

Examensarbetet huvudmål är att undersöka varför olika företag väljer en viss 

cloudplattform för att köra sina tjänster. För att få förståelse för detta delades företagen 

in i grupper baserat på hur företaget använder cloudtjänster, detta kallas workloads. Idén 

med workloads var att täcka en stor del av cloudmarknaden samtidigt som antalet 

workloads inte fick bli för många. Fem workloads togs fram genom att undersöka 

marknaden. Detta gjordes genom att söka information på internet men även genom 

rådgivning från Cybercom. De fem workloads som slutligen valdes är Multimedia, ERP-

System, Spelsite, Wordpress och E-handel. 

5.1.3 Val av kriterier 

Examensarbetet undersökte tre prestandakriterier (Svarstid, Skalbarhet, Bandbredd), nio 

tjänstkriterier (Lagring, Dataanalys, IOT, Databas, CDN, IAM, Machine Learning, Data 

Recovery, DNS, Övriga tjänster), sju säkerhetskriterier (Redundans, IDS/antivirus, 

DDoS, Fysisk säkerhet, Segregation of Duties, Certifikat, Kryptering), fyra avtalskriterier 

(GDPR, SLA, CSR arbete) samt två övriga kriterier (Inlåsning, Open Source). De här 

kriterierna togs fram genom att studera vad cloudleverantörerna framhäver på respektive 

hemsida samt tredje parts undersökningar [107] [22]. Kriterierna fastställdes sedan 

tillsammans Cybercom.  

5.1.4 Företag 

För att ge undersökningen ett bättre djup så kontaktades företag. Företagen som 

kontaktades hade arbetade med minst en av de angivna workloadsen. Totalt kontaktades 

22 företag med tre till sex företag för varje workload. Kontakten var till störst del via 

telefon eller mail. Tanken var att fler företag ska visa samband och då kunna separera 

workloadsen från varandra. Tyvärr blev resultatet annat eftersom många av företagen inte 

använder sina tjänster i cloud så som enkäten var tänkt. Totalt antal svar på enkäten blev 

till sist tre stycken varav två var inom samma workload 

5.2 Förändring av examensarbetet 

Tidsplaneringen och omfattningen av examensarbetet ändrades över tid eftersom 

definitionen och insamlingen av kriterier, cloudplattform och företag gjordes samtidigt 

som sammanställningen.  
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5.3 Examensarbetets bidrag 

Detta avsnitt beskriver vad resultatet kan ge företag som är intresserade av att lära sig mer 

om marknaden med hjälp av rapporten. Resultaten presenteras som svar på frågor nedan.  

5.3.1 Kan en slutsats dras från kriterierna? 

Att göra en jämförelse baserat på kriterier bestämdes tidigt. Efter att undersökt de fyra 

största cloudplattformarna med avseende på de framtagna kriterier blir det tydligt att de 

skillnader som finns är ytterst små. Funktionaliteten skiljer sig oftast väldigt lite eftersom 

flera tjänster som till exempel databas, lagring och dataanalys är i slutändan väldigt lika. 

Cloudplattformarna skiljer sig dock åt för några kriterier som till exempel prismodell, 

certifikat och svarstid. För dessa kriterier är det möjligt att rekommendera en 

cloudplattform som kan vara bättre lämpad än de andra cloudplattformarna med avseende 

på vilka prioriteringar företaget har och vad som krävs av den workload som ska 

användas.  

 

För organisationer som använder sig av endast en cloudplattform och vill erbjuda en tjänst 

via cloud är samma cloudplattform ofta att föredra eftersom tjänsterna som 

cloudplattformarna erbjuder är så lika. Det är sällan värt för organisationer att lägga 

resurser på att utveckla och integrera lösningar till en ny cloudplattform eftersom 

cloudplattformarna så pass lika.   

5.3.2 Kan en slutsats dras från företagsenkäten? 

Eftersom svarsfrekvensen på enkäten blev lägre än förväntat så kan tyvärr inte resultatet 

användas för att dra en slutsats. För att få fram en bra slutsats krävs minst 3 företag per 

workload vilket blir totalt 15 företag som minimum. Fler företag som svarar resulterar i 

en tillförlitligare undersökning som rapporten sedan kan dra en slutsats från.  

5.3.3 Varför var svarsfrekvensen på företagsenkäten så låg? 

Antalet företag som svarade kan ge en vilseledande bild eftersom grundtanken med 

enkäten var att företagen skulle svara utifrån en workload. Med så få svar kan inte en 

slutsats dras. Ett annat problem som visar sig är om svaren visar vad företaget prioriterar 

istället workloaden. Om statistiken hade baserats på fler svar från företag men också fler 

företag i samma workload så hade det blivit möjligt att dra en slutsats.  

5.4 Vad kunde ändrats för ett bättre resultat 

Det största misstaget som gjordes var att kontakta företagen så sent. Sökandet och 

kontakten skulle startats upp direkt när workloadsen bestämdes. Genom att påbörja 

arbetet tidigare och istället arbeta med det kontinuerligt hade det framgått att fler företag 

behövde kontaktats. En viktig erfarenhet är att som student står man inte högt upp på 

företags “att göra lista”. En utökad förstudie skulle eventuellt resultera i ett bättre sätt att 

jämföra plattformar utöver kriterier och företagsundersökningar. 

 

Fler cloudleverantörer kunde varit med i undersökningen för fler aspekter som potentiella 

kunder kan använda. 
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5.5 Utvärdering av resultat 

Examensarbetet har svårt styrka att en workload skulle passa bättre för en specifik 

plattform baserat på de kriterier som utvärderades. Eftersom leverantörernas utbud av 

tjänster är så lika för de kriterier rapporten undersöker och antalet företag blev mycket 

mindre än väntat så är det svårt att dra en slutsats utifrån dessa.  

 

För organisationer som inte använder sig av Reserved Insances eller Enterprice 

Agreements så kommer GCP generellt sätt vara billigast efter som deras Sustained Use 

Discount alltid gäller. 

 

Det fanns dock punkter där det ett system är mer fördelaktigt än andra: 

• För organisationer och workloads som är ute efter det bredaste utbudet av tjänster 

och lösningar så är AWS det bästa valet följt av Azure. 

 

• För organisationer och workloads som prioriterar open source eller djupt 

konfigurerbara virtuella maskiner är GCP och Softlayer de bästa valen eftersom 

har en tradition av att stödja open source. GCP och Softlayer är även de enda 

cloudplattformarna av de som undersöktes där servrar enstaka komponenter 

kunde väljas till en virtuell maskin. 

 

• För organisationer och workloads som har ett Enterprice Agreement och/eller är 

insatta i Microsofts infrastruktur kommer Azure vara ett relativt billigt och 

familjärt alternativ. Microsoft är generellt sett väl etablerade i Sverige och 

erbjuder dokumentation på svenska för de som föredrar att läsa på svenska. 

 

• För workloads som tillåter avbrott kan organisationer använda sig av GCP:s 

Preemptive VM instances eller AWS Spot instances för att sänka kostnaderna 

rejält. AWS har en även en stabilare variant av Spot instances som heter Spot 

blocks (se avsnitt 4.4.2). 

 

• För workloads där användningen är enkel att förutse kan organisationer minska 

kostnaderna genom att låsa sig till en viss instans under en fast period. Samtliga 

plattformar i rapporten med undantag för GCP erbjuder möjligheten att betala en 

fast kostnad för en längre period. (se avsnitt 4.4.2). 

 

• För organisationer som vill få den lägsta kostnaden utan att buda på resurser eller 

att behöva förutse användning erbjuder GCP generellt sett de lägsta sett 

kostnaderna med minimal ansträngning från kundens sida. 
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6 Slutsats  

Underlaget är framtaget för att underlätta för Cybercom och andra organisationer att 

anpassa sitt utbud av tjänster, för att på så sätt kunna nå ut till så många kunder som 

möjligt. 

6.1 Målsättning och problemreflektion 

Examensarbetet hade följande målsättningar och problem: 

 

• ”Vilka tekniska kriterier är lämpliga för att utvärdera olika cloudplattformar?” 

Under examensarbetets gång övervägdes flera tekniska kriterier där några togs 

bort och en del lades till. Kriterierna valdes på grund av deras relevans och för att 

ge en så bred bild som möjligt av cloudplattformarnas utbud. Anledningen till 

varför vissa kriterier togs bort var dels för att vissa kriterier ansågs vara för lika 

andra kriterier, och dels för att andra visade sig att vara omöjliga att testa och 

jämföra inom examensarbetets tidsram. 

De kriterier där det fanns en mätbar skillnad mellan de olika cloudplattformarna 

var de kriterier som var mest givande, exempelvis svarstid och certifikat. Detta 

eftersom organisationer som prioriterar dessa kriterier fördelaktigt kan välja en 

cloudplattform. 

Flera av kriterierna kunde inte testats på grund av sekretesskäl. I rapporten finns 

det även kriterier där det inte gick att visa att en eller flera plattformar hade en 

fördel över de andra. Kriterierna är kvar i rapporten för att upplysa de 

organisationer som är intresserade, att det för dessa kriterierna inte finns någon 

märkbar skillnad mellan de olika cloudplattformarna. Istället bör organisationerna 

undersöka andra kriterium. 

Med de resurser som fanns att tillgå var det inte möjligt att testa vissa kriterier. 

• ”Vilka ekonomiska kriterier är lämpliga för att utvärdera olika cloud-

plattformar?” 

  

Under examensarbetets gång överväges ett flertal ekonomiska kriterier där tanken 

från början var att jämföra prisskillnader för olika typer av tjänster och 

belastningar. På grund av den stora mängden variabler, konfigureringsmöjligheter 

samt att det inte alltid är möjligt att veta vilken hårdvara som används, var det 

svårt att göra en rättvis prisjämförelse mellan de olika cloudplattformarna. För att 

genomföra en sådan jämförelse krävs det betydligt fler resurser och längre tid, 

något som inte ansågs vara möjligt inom examensarbetets tidsram. 

 

• ”Vilka eliciteringsmetoder är lämpliga för att samla in information om cloud-

plattformar?” 

 

För att undersöka de kriterier som fastställdes jämfördes de olika plattformarna 

med varandra. Information om cloudplattformarna samlades in från cloud-

plattformarnas respektive hemsidor, samt undersökningar och artiklar från tredje 
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part. Informationssökning på nätet visade sig att ett väldigt enkelt sätt att samla in 

information på. Detta dels för att information om de olika cloudplattformarna 

återfinns på respektive hemsida, dels för att information ibland redan har 

sammanfattats genom undersökningar av tredje part. Detta gjorde arbetet effektivt 

eftersom det inte behövde genomföras några intervjuer med personer som är 

väldigt insatta i de olika cloudplattformarna. 

 

För att få ett perspektiv på hur olika företag prioriterar de valda kriterierna 

genomfördes en enkätstudie som utvärderade företagens prioriteringar. 

Undersökningen genomfördes som enkätstudie eftersom de flesta företag ej hade 

tid eller möjlighet att ställa upp på intervju. I efterhand går det att säga att enkäter 

som eliciteringsmetoder inte var givande för rapporten eftersom svarsfrekvensen 

blev så pass låg. 

 

• ”Hur kan resultatet redovisas för att gynna företag och andra aktörer vid val av 

cloudplattform?”  

 

För att underlätta valet av cloudplattformar för företag och andra aktörer är 

rapporten indelad i flera kapitel. För de som är nya inom cloud ger ”Teknisk 

bakgrund” (kapitel 2) en inblick i de olika typerna av cloudtjänster och historien 

bakom cloud.  

 

För de som är mer insatta i cloud ger ”Sammanfattning av resultat” (kapitel 5) en 

överblick över examensarbetets resultat. Här sammanfattas alla delresultat från 

analys och ”Resultat” (kapitel 4). Framförallt avsnitt 5.3, 5.4 och 5.5 är relevanta 

för de som vill ha en snabb överblick över resultatet. 

 

För de som vill gräva ner sig djupare i resultatet presenterar kapitel 4 de tekniska 

och ekonomiska kriterier som använts för att utvärdera cloudplattformarna. 

Organisationer som har specifika krav kan använda sig av detta kapitel för att välja 

den cloudplattform som passar deras behov bäst. I det kapitlet finns beskrivningar 

av kriterier, hur de testades, resultat samt slutsats.  

 

• ”Finns det ett samband mellan typ av cloudtjänst och val av cloudplattform?” 

 

Baserat på de kriterier som rapporten behandlar går det inte att se ett tydligt 

samband mellan workload och val av cloudplattform. Det som går att se är att 

plattformarna tekniskt sett är otroligt lika och vilken cloudplattform som väljs har 

förmodligen liten betydelse för systemets funktionalitet, även om det finns 

undantag (se avsnitt 5.5). Anledningen att organisationer väljer en viss 

cloudplattform kan vara faktorer som till exempel cloudplattformens rykte eller 

ifall organisationen är bekanta med cloudplattformens andra tjänster utanför 

cloud. 

 

6.2 Framtida utvecklingsmöjligheter. 

Flera tester i rapporten använder tester från tredje part och använder andras script för att 

testa plattformarna. Genom att sätta upp egna servrar eller skriva egna script kunde 

testerna gjorts bättre och mer anpassningsbara. Med bättre planering hade fler företag 

kontaktats, något som ett framtida arbete kan förbättra. Enkäterna som företag fick svara 
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på i rapporten kunde istället varit intervjuer eftersom företag oftast har mer att säga än 

det som visas i en enkät. Med mer tid kunde rapporten blivit mer utförlig med fler 

plattformar, krav och företag. Andra aspekter som inte är med i rapporten, men som 

framtida studier kan undersöka är att t.ex. intervjua en expert för varje plattform för att få 

deras perspektiv och åsikter. Om det finns möjlighet kan en eventuell diskussion där de 

olika experterna ställs emot varandra resultera i en ännu bättre jämförelse och slutsats. 

 

Rapporten är som tidigare nämnt baserad på kriterier men det kan finnas bättre sätt att 

jämföra plattformarna på, något som ett framtida arbete borde undersöka. Framtida 

undersökningar kan behöva en förstudie för att ta reda på vilket som är det bästa sättet att 

jämföra cloudplattformar på. Examensarbetet riktar sig mot en bred marknad. Vad som 

istället kanske hade lockat företag mer vore att gör en mindre och generell studie som 

fördjupar sig inom ett specifikt område, till exempel att endast undersöka säkerhet hos 

leverantörerna. För att undersöka ifall workloads har preferenser för en viss cloud-

plattform behövs det göras en mer genomgående undersökning av dessa.  

6.3 Etisk aspekt – Sekretess 

En av de största anledningar till att organisationer är skeptiska till cloud är sekretess och 

säkerhet. Allt fler organisationer väljer att migrera sina tjänster till cloud men vissa 

organisationer med höga krav på sekretess och säkerhet förblir skeptiska. Säkerhet och 

sekretess har historiskt sätt varit den största anledningen till varför organisationer inte valt 

att migrera till cloud. Det var först i år (2017) som säkerhet inte var den främsta 

anledningen till att organisationer inte valde cloud Främsta anledningen är nu brist på 

resurser. [106] 

 

Sekretess var ett problem för prestanda- och säkerhetskapitlet eftersom leverantörernas 

hårdvara och andra säkerhetsrelaterade uppgifter är sekretessbelagda och därav inte 

offentliga. Detta gör det svårare att undersöka plattformarna men det ger också en ökad 

säkerhet för kunder, något som cloudplattformarna prioriterar. 

 

Cloud anses idag att vara relativt säkert och ofta säkrare än lokala system [121] och enligt 

en undersökning av Clutch [122] var säkerhet den tredje största anledningen till att 

organisationer valde att flytta till cloud. Det finns dock data och information som enligt 

avtal eller lagar inte får delas med andra länder. Så länge dessa regleringar existerar 

kommer det att vara ett hinder för organisationer som vill migrera till cloud. 
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7 Terminologi 

AWS Amazon Web Service 

CDN Content Delivery Network 

CSR Corporate Social Responsibility 

DDoS Distributed Denial of Service 

DNS Domain Name System 

ERP-System Affärssystem 

GCP Google Cloud Platform  

GDPR General Data Protection Regulation 

IaaS Infrastructure as a Service 

IAM Identety and Access Management 

IDS Intrusion Detection System 

IOPS Input Output Operations Per Seconds 

IOT Internet of Things 

KMS Key management services 

NIST National Institute of Standards and Technology 

PaaS Platform as a Service  

SaaS Software as a Service  

SLA Service Level Agreement 

SoD Segregation of Duties 

vCPU Virtual Central Processing Unit 

VM Virtual Machine 
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9 Appendix  

9.1 Prestanda 

Resultatet av det test som genomfördes för att testa bandbredd samt svarstid.
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9.2 Enkät 
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9.3 Kriterietabell 

 AWS Azure GCP Softlayer 

Svarstid och geografik 
placering     

Skalbarhet  
(H: Horizontal, V: Vertical, C: 
Cloud Bursting) 

H, V, C H, V, C H, V, C H, V, C 

Bandbredd (Mb/s)  

(2T = 2 trådar, 4T = 4 trådar) 
4T:5,35 Mb/s 
2T:41,8 Mb/s 

4T:17,18 Mb/s 
2T:105,27 Mb/s 

4T:1,3 Mb/s 
2T:105,18 Mb/s 

4T:9,8 Mb/s 
2T:84,2 Mb/s 

Lagring (O:Objektorienterad,  

B:Blockorienterad, F:Filagring 
A:Arkivering) 

O, B, F, A O, B, F, A O, B, F, A O, B, F, A 

Dataanalys 
Ja + Big Data Ja + Big Data Ja + Big Data 

Ja(Via bluemix) 

 + Big Data 

Stöd för IoT Ja Ja Ja Ja 

Databas  
(R: Relationsdatabas, N: NoSQL 
databas) 

R, N R, N R, N R, N 

CDN Ja Ja Ja Ja 

IAM Ja Ja Ja Ja 

Machine Learning Ja Ja Ja Ja 

Disaster recovery (D) / 
Backup (B) 

D, B D, B D, B D, B 

DNS Ja  Ja Ja Ja 

Redundans 

Ja  
(Lokalt, Zone-

redundant, Geo-
redundant,  

Read-access geo-
redundant)  

Ja 
(Geo-redundant) 

Ja 
(Geo-redundant) 

Ja 
(Geo-redundant) 

IDS / Antivirus 
Ja  
(tredje parts 
programvara) 

Ja  
(Egen programvara) 

Ja  
(Egen programvara) 

Ja  
(tredje parts 
programvara) 

DSoS-Skydd Ja Ja Ja Ja 

Fysisk säkerhet 

Ja 
(Videoövervakning, 
säkerhetspersonal, 

intrångsdetektering, 
tvåfaktorskontroll) 

Ja 
(Stängsel, 

videoövervakning, 
säkerhetspersonal, 
säkerhetsnätverk i 

realtid) 

Ja 
(Videoövervakning, 
passerkort, alarm, 
fordonsbarriärer, 

stängsel 
tvåfaktorskontroll) 

Ja 
(Finns olika alternativ 

att välja mellan)  

Segregation of Duties Ja Ja Ja Ja 
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Certifikat  

CSA,  
EU Model Clauses, 
FedRAMP, FISMA, 
HIPAA, IRAP, ISO 

27001, ISO 27017, 
ISO 27018, MPAA, 
PCI DSS1, SSAE16 

SOC(1/2/3)) 

EU Model, FISMA, 
HIPAA, IRAP, ISO 

27001, ISO 27017, ISO 
27018, MPAA, PCI 

DSS1, SSAE16 
SOC(1/2/3)) 

CSA,  
EU Model Clauses, 
FedRAMP, FISMA, 
HIPAA, IRAP, ISO 

27001, ISO 27017, 
ISO 27018, MPAA, 
PCI DSS1, SSAE16 

SOC(1/2/3)) 

CSA,  
EU Model Clauses, 
FedRAMP, FISMA, 
HIPAA, ISO 27001, 

ISO 27017, ISO 
27018, PCI DSS1, 

SSAE16 SOC(1/2/3)) 

Kryptering 
In-flight, At-rest, 

egna 
krypteringalternativ 

In-flight, At-rest, egna 
krypteringalternativ 

In-flight, At-rest, 
egna 

krypteringalternativ 

In-flight, At-rest, 
egna 

krypteringalternativ 

Dynamisk betalning 
Betakt per timme, 

avrundat uppåt 
Betakt per timme, 

avrundat uppåt 

Betakt per minut 
med minimumtak 

på 10 min, 
avrundat uppåt 

Betakt per timme, 
avrundat uppåt 

Rabatterade prismodeller 
Spot instances, 

spot blocks, 
reserved instances 

A0, Azure compute 
prepurchase plan, 

enterprice agreement 

Shared core, 
preemtible VM 

instances, 
sustained use 

discounts, custom 
machine types 

Monthly commit, 
custom machine 

types 

GDPR 
Arbetar på 
lösningar 

Arbetar på lösningar 
Arbetar på 
lösningar 

Arbetar på 
lösningar 

SLA 

99,95% uptime, 
återbetalning per 

minut (max 30% av 
månadsbeloppet) 

99,95% uptime, 
återbetalning per 

femsammanhängande 
minut (max 50% av 
månadsbeloppet) 

99,95% uptime, 
återbetalning per 

minut (max 25% av 
månadsbeloppet) 

100% uptime, 
återbetalning per 

30 
sammanhängande 
minuter (max 5% 

av månadsbeloppet 
för varje 30 

minuters intervall 

CSR Förnybar energi Solenergi Ingen information Ingen information 

Inlåsning 
Högrisk- AWS 

DynamoDB 
Högrisk- Azure 
DocumentDB 

Ingen information Ingen information 

Open Source Ja (till viss del) Ja (till viss del) Ja Ja 

 


