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Forord 11

Gennem de sidste par år er cloud computing og udbuddet af cloud-ser-
vices til professionelt og erhvervsmæssigt brug vokset betydeligt. Cloud 
computing er groft sagt en ny og smartere måde at levere forskellige it-
ydelser og -programmer på igennem store centrale datacentre i stedet 
for afvikling via kundernes egne servere eller personlige computere. Nye 
onlineservices til håndtering af salg, kundepleje, økonomistyring, sags-
styring m.m. er med til at sætte skub i en udvikling, der vil "ytte mange 
interne arbejdsprocesser, kritiske data og dokumenter ud af egne server-
rum og ind i udbydernes datacentre.

I denne håndbog får du et overblik over udviklingen og de forskellige 
muligheder du og din virksomhed eller afdeling har for at udnytte de 
nye services, uden at skulle investere en formue i egen infrastruktur og 
software. Jeg tror skillelinjen imellem forretnings- og it-services bliver 
mindre og mindre, og denne håndbog henvender sig derfor til såvel den 
it-interesserede afdelingsleder eller direktør som den forretningsinteres-
serede it-chef. Den har ikke til hensigt at give et udtømmende billede af 
alle muligheder, services og leverandører inden for cloud, men at komme 
med eksempler på de mest benyttede cloud-services samt at beskrive, 
hvilke faktorer man skal være opmærksom på, inden man investerer i en 
cloud-løsning. 

Den travle læser kan springe direkte til det arbejdsområde, der har inte-
resse, og læse om de services, der er tilgængelige inden for området.

Jeg vil gerne sige tak til direktør Max Sejbæk fra ProActive og Jesper  
Bove-Nielsen fra Libris Media for opfordringerne til at få tankerne på 
tryk.

God læselyst

Peter Lunding Smith
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It i skyen14

1.1  Hvad er cloud computing?
Det er nærliggende at indlede denne bog med at prøve at de$nere, hvad 
cloud computing egentlig er for en størrelse. Hvad adskiller for eksempel 
cloud computing fra traditionel hosting af servere hos for eksempel TDC 
eller CSC eller en virtuel server i kælderen? Alle har jo det til fælles, at de 
stiller nogle programmer og services til rådighed for brugeren.

For mig er cloud computing synonymt med en ny og meget mere øko-
nomisk og "eksibel måde at få opbevaret, behandlet og supporteret data 
og programmer på. Denne de$nition vil gå igen i hele bogen, men vil 
også blive uddybet undervejs. Selve ordet cloud kan let give associationer 
i retning af fritsvævende datacentre og data der suser rundt på nettet 
world wide og hentes ned af brugerne efter behov, og i min rådgivning af 
virksomheder oplever jeg ofte en større skepsis over for ordet cloud end 
for eksempel hosting. Det er ikke sikkert, at anvendelsen af ordet cloud 
egentlig er særligt velegnet til at fremme udbredelsen af de mange gode 
cloud-services, der er til rådighed. En sky forbindes jo typisk med noget 
meget luftigt og uhåndgribeligt. Men med cloud er der mulighed for at 
lægge centrale dele af virksomhedens arbejde ud i skyen. Som $ guren 
nedenfor viser, kan man med cloud både behandle data, opbevare $ler, 
og tilbyde og benytte andre forskellige services til for eksempel afvikling 
af programmer, formularer, kommunikation m.m.

Figur 1  Illustrationen viser tre centrale funktioner ved cloud.
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1. Introduktion til cloud computing 15

En cloud-service adskiller sig ikke væsentligt fra andre centrale services 
som for eksempel levering af vand og strøm, men dybest set $nder jeg 
egentlig ordet cloud temmelig misvisende, og det er med til at skabe 
usikkerhed omkring mulighederne for at få sine it- og forretningsservices 
leveret på en ny måde.

Lidt forenklet sagt så indebærer cloud computing reelt blot et teknolo-
giskifte for brugen af programmer eller applikationer (apps) i forhold til 
tidligere. Til eksempel er leveringen af strøm gået fra egen produktion 
til lokale elværker og over til store centrale og omkostningse#ektive el-
værker, der producerer og leverer strøm på kryds og tværs af grænser. På 
samme måde har virksomhederne i dag mulighed for at trække program-
mer og data fra både egne interne computere og servere og/eller vælge 
eksterne leverandører i form af hosting-virksomheder eller cloud-leveran-
dører med egne datacentre.

Fælles for både levering af vand og strøm og cloud computing er, at leve-
ringen som regel sker via en fast kabelføring fra leverandøren til slutbru-
geren, og dermed er vi også rimelig afhængige af, at kablingen er i orden. 
På min egen arbejdsplads, ProActive i København, oplevede vi således på 
et tidspunkt at blive afskåret fra at kommunikere med omverdenen via 
mail, da en rotte gnavede et TDC-kabel over på Rosenørns Allé. Dette 
har nu ført til, at vi har suppleret vor faste kablede internetforbindelse 
med en trådløs internetadgang, og her adskiller leverancen af cloud com-
puting sig jo klart fra levering af vand og strøm, da leverancen også kan 
ske trådløst.

Det er ikke den ekstra trådløse dimension, men brugen af internettet som 
metafor, der er baggrunden for begrebet cloud, men min pointe er blot, 
at udviklingen hen imod cloud computing ikke adskiller sig så væsentligt 
fra den udvikling vi har set inden for levering af el og vand. I dag ville 
ingen jo drømme om at investere i en bekostelig opbygning af eget el- og 
vandværk af frygt for nedbrudte kabler eller dårlig rørføring. 

På samme måde som vi har set, at samfundet har fundet det nødvendigt 
at sikre og lovregulere borgeres og virksomheders adgang til el, på samme 
måde må det forventes, at adgangen til it også vil blive reguleret. Om 
nogle år vil leverancerne af cloud computing sikkert også være så regule-
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It i skyen16

rede, at vi holder op med at bekymre os om, om leverancen kommer fra 
et datacenter i Irland eller Holland – bare der kommer noget ud af hanen, 
og prisen er rigtig. Opbevaring og transport af data giver dog p.t. en del 
hovedbrud i relation til regulering af persondatalovgivning, kontrakter 
m.m. som jeg skal komme tilbage til.

Cloud computing-leverancerne er meget mere varierede og komplekse 
end leveringen af vand og el, så der hører sammenligningen ofte op. Om 
end vi efterhånden kan vælge strøm fra "ere forskellige leverandører, så er 
det det samme produkt vi får ind i huset, hvad enten leverandøren hed-
der DONG eller Vattenfall. Tilmed hænder det ofte, at leverandørerne 
udnytter hverandres overskudskapacitet, og så langt er aktørerne i cloud-
verdenen ikke nået endnu. 

I it-branchen er cloud computing et overordnet begreb som blandt andet 
dækker over levering af software, lagerplads og tjenesteydelser via inter-
nettet. Cloud computing er således en fællesbetegnelse for levering af 
eksempelvis SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) og 
IaaS (Infrastructure as a Service), som jeg vil uddybe.

Software as a Service (SaaS)

Giver virksomheder mulighed for, via internettet, at lade deres brugere 
benytte standardprogrammer (software) på servere, der står i leverandø-
rens datacenter. Klassiske eksempler er mailprogrammer som Gmail og 
Hotmail, men i nyere tid også Outlook (Exchange), Word, Excel m.m.

Platform as a Service (PaaS)

Med Platform as a Service får virksomheder, og ikke mindst udviklere, 
mulighed for at "ytte skræddersyede programmer, applikationer, data-
baser, brugeradministration m.m. ud på leverandørens servere. Det kan 
være alt fra en hjemmeside, med tilhørende musikdatabase, til en enkel 
service, som for eksempel overførsel af data fra elektroniske fakturaer til 
det o#entliges servere og databaser, eller en formular til indberetning af 
timeforbrug eller fravær.
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1. Introduktion til cloud computing 17

En af de mest udbredte platforme er i dag Apples App Store, hvor ud-
viklere og virksomheder dagligt giver brugere af for eksempel iPads og 
iPhones adgang til at benytte en række forskellige applikationer til alt 
fra personligt brug til kontorbrug. Tilsvarende kan nævnes Googles An-
droid-platform, Microsofts Azure og ikke mindst Amazon, der i lighed 
med Apple dels udbyder egne e-bog-, musik- og videoservices, men også 
giver virksomheder muligheder for at benytte selskabets datacentre til at 
opbevare og afvikle egne data og programmer. 

Infrastructure as a Service (IaaS)

Selvom mange virksomheder kan lægge en del af deres it-drift ud i skyen ved 
at bruge en af de to services, så står der alligevel ofte et par servere tilbage, når 
cloud-rådgiveren har været forbi. Det kan typisk være en server til at styre 
print eller administrere brugere på virksomhedens netværk (domæne), 
eller også er der fra gammel tid udviklet nogle specielle programmer eller 
databaser, som ikke kan passes ind i SaaS- eller PaaS-tilbuddene. Det kan 
også være, at virksomheden allerede selv er langt fremme med en virtuali-
sering af egne servere, men ønsker at "ytte al drift ud af huset for at undgå 
at skulle investere i egne servere, backup, køling, nødstrømssystemer m.m. 
IaaS giver mulighed for at leje de nødvendige servere og data-
lager hos leverandøren på samme måde som en virksomhed kan 
leje ekstra arkivplads eller et telefonomstillingsanlæg hos en eks-
tern leverandør, ofte med forskellige service- og supportniveauer. 
For mindre virksomheder kan det være et mål i sig selv at være helt fri for 
egen servervedligeholdelse, hvis ikke der er interne ressourcer i virksom-
heden, der kan vedligeholde servere, eller hvis man er usikker på hvor 
stort behovet egentlig er. Der er næppe tvivl om, at der igennem tiden er 
solgt mange servere som reelt kun er blevet udnyttet 10-20 % i forhold 
til deres samlede kapacitet. 

Hvad er forskellen på cloud, hosting og egen virtualisering? 

De "este har let ved at forbinde cloud computing med mail-services som 
Gmail og Hotmail i forhold til virksomhedens egen gamle Microsoft Ex-
change Server. Men grænserne imellem cloud computing og egen drift 

IT i Skyen.indd   17 15-11-2011   11:59:51



It i skyen18

eller hosting bliver mere "ydende, når virksomhedens it-ansvarlige frem-
hæver, at virksomheden reelt er gået i skyen. Enten via virtualisering af 
egne servere eller "ytning af serverne til en hosting-partner.

Hosting minder meget om cloud computing i og med, at virksomheden 
vælger at outsource driften, helt eller delvist, til en leverandør. I mod-
sætning til cloud kan kunden dog vælge selv at eje serverne, men vil ofte 
være kontraktlig bundet i længere perioder ved for eksempel udvidelse af 
antal servere eller lignende og have større ind"ydelse på opdateringer og 
individuelle tilpasninger.

Et nyere begreb som private cloud er også med til at skabe forvirring, da vi 
dermed skal til at forholde os til henholdsvis public clouds, som er de store 
leverandørdrevne datacentre, og private clouds der er virksomhedernes 
egne datacentre, som måske er opbygget og drevet efter cloud-lignende 
principper. Her skal man være opmærksom på, at driftsomkostningerne 
ved mindre private clouds vil være betydeligt større, og sikkerhedsniveau-
et ofte lavere end ved public clouds. Som udgangspunkt handler denne 
bog om public clouds.

I USA har %e National Institute of Standards and Technology (NIST) 
de$neret cloud computing således:

“Cloud computing is a model for enabling convenient, on-de-
mand network access to a shared pool of con$gurable computing 
resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and ser-
vices) that can be rapidly provisioned and released with minimal 
management e#ort or service provider interaction.”

For lægmanden bliver diskussionerne ofte teknisk langhårede, men som 
det fremgår af NISTs de$nition, så adskiller cloud computing sig ofte 
fra hosting og egen virtualisering ved at være meget mere "eksibelt og 
skalerbart. Både når det gælder prissætning, bindingsperioder og mulig-
heden for at regulere kapaciteten op og ned. Jeg hører for eksempel ofte 
it-ansvarlige i mindre virksomheder forsvare indkøb af nye servere contra 
overgang til cloud computing med, at de samtidig vil indføre fuld virtua-
lisering af virksomhedens gamle mailserver, $lserver m.m. så otte fysiske 
servere bliver til to med for eksempel $re virtuelle servere på hver. Der-
med er der måske nok sparet penge på strøm og opnået en øget "eksibili-
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1. Introduktion til cloud computing 19

tet, med mulighed for at oprette yderligere virtuelle servere, men hvad nu 
når antallet af virtuelle servere bliver for belastende for de fysiske servere, 
og hvad nu når diskpladsen er brugt op? Osv. Osv.

Tilsvarende kan hosting-leverandøren også pege på muligheden for at leje 
virtuelle servere og ekstra lagerplads. Ofte matcher skalerbarhed, elastici-
tet (mulighed for at regulere op og ned, for eksempel i forbindelse med en 
større salgskampagne på nettet eller et projekt) og pris dog ikke tilbud og 
services hos cloud computing-leverandørerne. Sidstnævnte har som regel 
langt bedre mulighed for at udnytte nyere teknologi og stordriftsfordele. 

Tip
Se René Løhdes informative video om cloud computing til beslut-
ningstagere på Vimeo:

vimeo.com/8615080

Den megen hype omkring cloud computing har desværre ført til en del 
uheldig markedsføring af hosting og virtualiseringsprodukter eller ser-
vices som næppe kan betegnes som ægte cloud computing, og der er ofte 
grund til at stille kritiske spørgsmål til leverandøren med de$nitionen fra 
NIST in mente. Er der tale om en ydelse, der lever op til de$nitionen af 
cloud computing, eller er det blot de samme hosting-ydelser under nyt 
navn?

1.2  Hvem bruger cloud i dag og i morgen?
Når vi skal diskutere udbredelsen af cloud, kan det være relevant at son-
dre imellem cloud computing til private og virksomheder. Omvendt be-
gynder grænserne imellem privat- og erhvervsmæssig brug i stigende grad 
at blive udvisket, så jeg $nder det mere rigtigt at sondre imellem abon-
nementsbetalte og gratis cloud-services.

Det kan også diskuteres om en service er en ægte cloud-service eller blot 
er en webbaseret service, der stilles til rådighed via internettet, som for 
eksempel økonomisystemet e-conomic eller skat.dk. Her har jeg valgt 
at se på om servicen er 100&% webbaseret, skalerbar og har en "eksibel 
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It i skyen20

prispolitik. Er disse kriterier opfyldt, vil jeg medtage den som en cloud-
service.

Cloud-services som for eksempel Gmail, Hotmail, Facebook, Twitter, 
Windows Live, Google Docs, Skype, Messenger med "ere har millioner 
af brugere world wide, men også i DK er der en udbredt brug af både 
gratis services og abonnementservices hos både private og virksomheder.

Som et eksempel på en gratis og succesfuld cloud-service kan jeg nævne 
løbetjenesten Endomondo.dk, der kan benyttes af brugere fra en række 
forskellige enheder og apps. Andre eksempler er skat.dk, der indeholder 
en række nyttige beregningsværktøjer og vejledninger, samt degulesider.
dk, e-boks.dk og cvr.dk.

Mange virksomheder anvender dagligt cloud-services – måske uden at 
være klar over det. For eksempel bliver udvekslingen af informationer 
i NemHandel, i forbindelse med elektronisk fakturering til det o#ent-
lige, håndteret ved hjælp af cloud computing, og IT- og Telestyrelsen 
anvender for eksempel Amazons cloud-platform til at håndtere hjemme-
siden digitaliser.dk. Blandt øvrige gratis cloud-websteder kan jeg nævne 
cop15.dk, bandbase.dk og ikke mindst banedanmark.dk. Ser vi på abon-
nementsbetalte services, så har for eksempel e-conomic fået godt fat i 
danske virksomheder. Over 30.000 mindre virksomheder betaler fra kr. 
152 per måned, og e-conomic forventer en fortsat kraftig vækst i kunde-
tilgangen.

Ifølge Microsoft er ca. 1000 virksomheder i juni 2011 tilmeldt selskabets 
cloud-service på microsoft.dk/online med ca. 100.000 abonnementer og 
over 2.000 virksomheder på selskabets nye O'ce 365 cloud-services. Til-
svarende tal kan hentes fra Google, SalesForce m.". og der er næppe tvivl 
om, at når det gælder Software as a Service og Platform as a Service, så er 
udbredelsen for alvor kommet i gang i Danmark.

Analytikerne fra Gartner, Forrester og IDC sparer heller ikke på forvent-
ningerne når det gælder kommerciel og erhvervsmæssig brug af cloud i 
de kommende år.

Jeg har selv siden 2009 bistået med rådgivning af mere end 100 danske 
virksomheder vedrørende overgang til nye cloud-services, og jeg ser en 
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kraftig stigning i interessen fra både små og store erhvervsvirksomheder. 
Af kendte større virksomheder der anvender cloud i Danmark, kan næv-
nes ISS, Coloplast, Bang & Olufsen, Falck, SuperGros, Multidata, Ba-
nedanmark og Maersk, men også de små og mellemstore er godt i gang 
med avancerede cloud-løsninger som hos for eksempel Maersk Broker, 
Scan-Trans, Complead, KiMs, Bandbase m.".

Til at begynde med var interessen primært koncentreret om løsninger 
til mail og chat, men efterhånden er efterspørgslen i højere grad kon-
centreret om mere komplekse løsninger til videndeling, projektstyring, 
CRM og ikke mindst webbaserede O'ce-programmer. På det seneste er 
der også begyndt at være en interesse for løsninger til Infrastructure as a 
Service.

1.3  Hvor står serverne og hvordan bliver data 
opbevaret?

Figur 2  Oversigt over Microsofts cloud-datacentre. 

I modsætning til de mere synlige el- og kraftværker med høje skorstene, 
så er mange datacentre svære at adskille fra almindelige kontor- og lager-
bygninger, og deres nøjagtige beliggenhed er ofte omgærdet med en del 
hemmelighedskræmmeri. Angiveligt er det af frygt for hackere, terrori-
ster og andre med interesse i at ødelægge eller stjæle data. 
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