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Abstract 
 
 
It is today widely spoken about a phenomenon called Cloud Computing, which can shortly be 
described as; accessing computer resources like information storage, processing power and 
applications over the Internet. The term cloud computing has no direct equivalent in Swedish, 
but can be translated for example to molnbaserade, datortjänster or molntjänster. A general 
interpretation of cloud computing is that a company offers renting an organization of a server 
space and other computer services to an organization. Cloud Computing is attractive choice 
for both the private and the public sector and is expanding rapidly.  
 
From the archival perspective Cloud Computing is associated with many advantages, but 
perhaps even more disadvantages. The main concern is related to the trust of information in a 
digital environment. Reached questions about how information can stay authentic, available 
and private from unauthorized persons during their life-cycle is essential in the archival 
debate.  
 
The purpose of this essay was to find out what kind of knowledge the providers of Cloud 
services have about the requirement of archival information, that are existing in the archive 
theory, about trustworthiness, authenticity and availability. This is a subject that hasn’t been 
so far discussed within the field of archival science.  
 
To be able to collect empirical material, qualitative interviews were performed with 
companies that in one way or another provide Cloud Computing services. The result of the 
interviews was analyzed by using theoretical material that is mainly oriented in The 
International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 
research and concept formations.  
 
Results from the study show that the companies providing Cloud services do a lot of security 
work to ensure that as far as possible guarantee that the information stored in the cloud 
remains as what they define as authentic and that customer requirements are certified. They 
have different views on what authenticity means and which also differs partly from the 
archives theoretical idea. Availability to the information in the Cloud is one of the main 
requirements from the customers thereof this is something that the IT companies prioritize in 
their services. 
 
 
 
Keywords: Cloud Computing, information, records, trustworthiness, authenticity, availability  
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Sammanfattning 
 
Idag pratas det mycket om ett fenomen som kallas Cloud Computing, vilket kan kort 
beskrivas som tillhandahållning av datorresurser så som informationslagring, processorkraft 
och applikationer via Internet. Begreppet Cloud Computing har ingen direkt motsvarighet på 
svenska men kan översättas till exempelvis molnbaserade datortjänster eller molntjänster. 
Vanligtvis så innebär Cloud Computing att it-företag hyr ut en del av en server samt annan 
datorservice till en organisation. Cloud Computing är ett attraktivt alternativ för både den 
privata och offentliga sektorn och efterfrågas i allt större utsträckning.  
 
Från ett arkivvetenskapligt perspektiv associeras Cloud Computing med många fördelar, men 
kanske med ännu fler nackdelar. De centrala problemföreställningarna relateras till tillit i en 
digital miljö. Frågor om hur information kan förbli autentisk, tillgänglig och fri från insyn 
från icke behöriga personer genom hela dess livscykel är framträdande i den 
arkivvetenskapliga debatten.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka medvetenheten hos svenska leverantörer av 
molntjänster gällande de särskilda krav som ställs på arkivinformation, som 
kvalitetskraven pålitlighet, autenticitet samt tillgänglighet. Detta är något som inte har 
diskuterats i så stor utsträckning inom arkivvetenskapen. 
 
För att samla in det empiriska materialet genomfördes kvalitativa intervjuer med företag som 
på något sätt tillhandahåller molntjänster. Resultaten av intervjuerna analyserades med hjälp 
av teoretiskt material huvudsakligen baserat på The International Research on Permanent 
Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) forskning och begreppsbildningar.  
 
Resultat från studien visar att de tillfrågade företagen som tillhandahåller molntjänster arbetar 
mycket med säkerhet för att på så vis kunna så långt det är möjligt säkerställa att 
informationen förvarat i molnet förblir enligt vad de definierar som autentiskt och att kundens 
krav säkerställs. De har skilda uppfattningar om vad autenticitet innebär och vilket även 
delvis skiljer sig från den arkivteoretiska tolkningen. Tillgänglighet är ett av de främsta 
kraven som kunden ställer på informationen och som således är något som it-företagen 
prioriterar i deras tjänster. 
 
Nyckelord: Cloud Computing, information, handlingar, pålitlighet, autenticitet, tillgänglighet 
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1 Inledning 

 
Knappast något annat ord inom IT-världen har under de senaste åren använts så ofta som 
”Cloud Computing”.1 Begreppet har ingen direkt motsvarighet på svenska men kan översättas 
till molntjänster, molnet eller molnbaserade datortjänster och handlar om nyttjande av tjänster 
som processorkraft, dataprogram och informationslagring ofta från en extern server som nås 
via Internet. En verksamhet kan därmed reducera sina kostnader för mjuk-och hårdvara då de 
lagrar information och dataapplikationer externt.2 Verksamheten betalar istället en avgift till 
de aktörer som tillhandahåller molntjänsterna. Molntjänster representerar för många ett 
attraktivt alternativ och utnyttjas i allt högre grad både inom privat och offentlig sektor.3  
Kanske kommer det att innebära att framtida arkivlösningar kommer att finnas i ”molnet”? 
 
The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems 
(InterPARES)4 är en av de organisationer som arbetar med frågeställningar gällande 
långtidsbevaring av autentisk information i digital miljö. Utifrån ett arkivvetenskapligt 
perspektiv möjliggörs naturligtvis många fördelar genom att informationen exempelvis blir 
mer lättillgänglig och användbar5 
 
Dock är diskussioner kring de risker och de frågeställningar som den digitala formen medför 
framträdande i den arkivvetenskapliga debatten. Med anledning av den digitala 
informationens obegränsade kopieringsmöjligheter och åtkomlighet, oberoende av geografisk 
plats blir prövningen stor med att skilja på autentisk information och den information som inte 
är autentisk.6 Samtidigt som informationen måste vara autentisk krävs att den är tillgänglig 
var den än befinner sig i livscykeln.7  

                                                                                                                                                         
 
1 Michael Missbach, Josef Stelzel, Cameron Gardiner, George Anderson (2013) SAP on the Cloud, Springer 
Berlin Heidelberg: Imprint: Springer, sid.1  
2 Kommerskollegium, (2012) ”Hur gränslöst är Molnet? En introduktion till cloud computing och internationell 
handel”, Sid. 1-3 http://www.kommers.se/Documents/dokumentarkiv/publikationer/2012/rapporter/rapport-hur-
granslost-ar-molnet.pdf (hämtad: 2013-03-03) 
3 Kommunikationsministeriet, ”Molntjänster – verktyg för effektivare verksamhet” 
http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1835651&name=DLFE-12164.pdf (Hämtad 2013-03-
20) 
4 InterPARES, http://www.interpares.org/  
5 Mohamed Amin Sakka, Bruno Defude, and Jorge Tellez, (2010) “Document Provenance in the Cloud: 
Constraints and Challenges”, Networked Services and Applications - Engineering, Control and Management 
Lecture Notes in Computer Science, Volume 6164. Sid. 107-117,Jan Askhoj, Shigeo Sugimoto, Mitsuharu 
Nagamori,(2011)”Preserving records in the Cloud” Records Management Journal, Vol. 21 Iss: 3, sid. 107 
6 Timothy S. Reiniger, (2011) “Digital Evidence in the cloud and global networks: Practical Methods to 
Authenticate electronic records 
 



2 
 

 

 
Inom arkivvetenskapen ses Cloud Computing som en stor utmaning, men vilken uppfattning 
finns hos de företag som levererar molntjänsterna? Vilka kunskaper har de om de krav som 
ställs av arkivvetenskapen inom lagring av information?  
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med bakgrund till att företagen som tillhandahåller molntjänster tillhör en annan vetenskaplig 
disciplin än arkivvetenskapen är frågan; vilka kunskaper har molnleverantörer om vissa 
kvalitetskrav på information som ställs inom arkivvetenskapen? Hur säkerställer 
leverantörerna att informationen i molnet går att lita på? Går det att garantera att information 
förblir autentisk och tillgänglig?  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka medvetenheten hos svenska leverantörer av 
molntjänster om de särskilda krav som ställs på arkivinformation, som kvalitetskraven 
pålitlighet, autenticitet samt tillgänglighet. 

 
• Vad anser leverantörerna vara autentisk information? 

o  Skiljer sig leverantörernas syn på autentisk information i 
jämförelse med vad man avser inom arkivvetenskapen? 

        
• Hur ser leverantörerna på tillgänglighet av information i molnet? 
 

1.2 Begrepp 

I uppsatsen används genomgående begreppet information. Information avser ett 
samlingsbegrepp av uppgifter och när begreppet används kan det även inbegripa vad 
som inom InterPARES definieras som dokument, data samt handlingar. En handling är 
en framställning av en aktivitet och karakteriseras av innehåll och kontext.  Ett 
dokument är en enhet av information fixerat till ett medium och data är det minsta 

                                                                                                                                                         
 
”http://www.futurelawconsulting.us/content/images/PDF/dsg%20digital%20evidence%20white%20paper.pdf 
(Hämtad: 2013-03-01) 
7 Kirsten Ferguson-Boucher & Nicole Conver, (2011) “Storing Information in the Cloud – AResearch Project” 
Journal of the Society of Archivists, 32:2, sid. 235 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00379816.2011.619693 (Hämtad: 2013-03-15) 
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elementet av information. Termen handling förekommer i uppsatsen när den 
arkivvetenskapliga forskningen och teorin citeras.  

 
 

1.3 Relaterad forskning 

Cloud Computing är ett område där det på senare tid har forskats och skrivits mycket om. 
Främst diskuteras fenomenet inom datavetenskapen och i företagsvärlden. Det finns 
nätverksorganisationer på internationell nivå exempelvis Cloud Computing Association 
(CCA)8 och på nationell nivå Cloud Sweden9 samt tidskrifter exempelvis Cloud Magazine10 
som skriver om ämnet, tar fram implementeringsguider och riktlinjer. Förra året, 2012, 
utreddes på EU-nivå potentialen av Cloud Computing i Sverige och Kommerskollegiet11 
redogör i rapporten ”En introduktion till Cloud Computing och internationell handel” för 
vilka möjligheter det finns att skapa en global handel med Cloud Computing och vilka hinder 
som kan uppstå på olika områden så som immaterialrätt, sekretess, datalagstiftning samt i 
internetcensur.  I den pågående debatten framställs företrädelsevis de ekonomiskt effektiva 
fördelarna och de skalbara lagringsmöjligheter som molnet bidrar till, men det skrivs även om 
de risker som kan förekomma med att lagra information i molnet. Cloud security Alliance 
(CSA)12 är en ideell organisation som med avsikt ska ta fram de bästa teknikerna för en säker 
användning av molnet. De tar bland annat fram riktlinjer för hur lagrad information ska 
förhindras att gå förlorad, eller bli oanvändbar samt riktlinjer för att förhindra att icke 
behöriga får del av informationen.  
 
Även om Cloud Computing är ett ämne som diskuteras livligt av många så har det dock ännu 
inte fått så stort utrymme inom den arkivvetenskapliga debatten och forskningen. Det finns 
dock initierad forskning, projekt och artiklar inom området som bland annat ska identifiera de 
utmaningar som finns med att bevara information i molnet.  
 
De australiensiska samt amerikanska statliga arkivorganisationerna National Archives of 
Australia13 samt National Archives and Records Administration (NARA)14 har både tagit 
fram riktlinjer och checklistor för hur de nationella institutionerna ska gå tillväga för att 

                                                                                                                                                         
 
8 Cloud Computing Association, https://cloudsecurityalliance.org/ 
9 Cloud Sweden, http://cloudsweden.se/ 
10 Cloud Magazine, http://cloud.idg.se/ 
11 Kommerskollegium, (2012)  
12Cloud security Alliance, https://cloudsecurityalliance.org/ 
13Australian government, National Archives of Australia, (2011)“Records management and the cloud—a 
checklist”, http://www.naa.gov.au/Images/Cloud_checklist_with_logo_and_cc_licence_tcm16-44279.pdf 
(Hämtad: 2013-03-03) 
14 National Archives NARA Bulletin (2010) “Guidance on Managing Records in Cloud Computing 
Environments”, http://www.archives.gov/records-mgmt/bulletins/2010/2010-05.html (Hämtad: 2013-03-03) 
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implementera molntjänster i deras verksamhet samt hur de ska identifiera risker. NARA har 
även listat de risker som de anser finns med Cloud Computing, vilka bland annat är att bevara 
en handlings funktionalitet och integritet genom hela livscykeln, att upprätthålla länken 
mellan handlingen och dess metadata samt att radera eller flytta handlingar till andra 
elektroniska miljöer. Det kan vara intressant att i denna studie se vad som de företag som 
levererar molntjänsterna ser som eventuella risker och utmaningar med att lagra information i 
molnet.  
 
En annan statlig arkivorganisation som har behandlat ämnet Cloud Computing är The 
Archives and Record Assosation-UK & Ireland (ARA)15 som har genomfört ett åtta veckors 
introduktionsprojekt i ämnet under år 2010. I projektet undersöktes legala, tekniska och 
operativa aspekter angående dokumenthantering i en virtuell miljö. Projektet resulterade i en 
praxis för att åstadkomma en mer strukturerad diskussion inom ämnet Cloud Computing och 
dokumenthantering. De tog även fram ett verktyg för fyra områden som i undersökningen 
visade sig vara viktiga vid lagring av information i molnet. Det första området innebär att 
dokumenthanterare ska få en uppfattning om begreppet Cloud Computing, det andra området 
handlar om hur de ska vidta åtgärder för förberedelse av implementering av molnet bland 
annat att göra en riskanalys och de två följande områdena tar upp de styrande aktörerna av 
molnet, gällande exempelvis avtal och kostnader respektive driften av molnet, där 
informationssäkerhet, tillgänglighet samt användbarhet ska säkerställas. ARA refererar till 
informationssäkerhetsstandarder ISO 27001/2 där informationssäkerhet definieras som 
”bevarande av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hos information.”  
 
Kirsten Ferguson-Boucher och Nicole Convery16 författarna till “Storing Information in the 
Cloud – A Research Project” har i sin artikel utgått från ARA:s introduktionsprojekt om 
Cloud Computing och arbetat vidare med en undersökning om management, operativitet och 
tekniska problem kring bevarande av information i molnet. Författarna baserade sin 
undersökning på bland annat befintlig litteratur i ämnet, enkätundersökning med kunder; så 
som arkivarier och it-tekniker, för att ta fram ett verktyg till hjälp för dokumenthanterare att 
identifiera de fördelar och risker som finns med att lagra information i molnet. I 
enkätundersökningen framkom att Cloud Computing associerades med något positivt, som 
ekonomiskt effektivt och miljövänligt, men att få kände att de hade tillräckligt med kunskaper 
inom området för att vilja införa tekniken i sin verksamhet. Den största osäkerheten handlade 
om pålitlighet. Den främsta fördelen som de intervjuade ansåg finnas med tjänsterna var 
flexibiliteten och skalbarheten. Den största oron som kunden identifierade med att använda 
molntjänster handlade om hämtning eller förstöring av informationen när tjänsten upphör, 
skydd av plats och server där informationen lagras samt kontrollen över informationen.  
 

                                                                                                                                                         
 
15 Archives & Records Association UK & Ireland, (2010) “Cloud computing toolkit Guidance for outsourcing 
information storage in the cloud” http://www.archives.org.uk/images/documents/Cloud_Computing_Toolkit-
2.pdf  (Hämtad: 2013-03-2) 
16 Ferguson-Boucher & Conver, (2011), Sid. 221-239  
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I artikeln “Trust and Conflicting Rights in the Digital Environment” 17 skriver Luciana 
Duranti om problematiken om att bevara handlingar digitalt och berör även Cloud 
Computing. Duranti beskriver att problem angående Cloud Computing som är kopplat till 
ägandeskap, sekretess samt lagrum ännu inte är helt klarlagda än mer ouppklarade är 
långsiktiga frågor som handlar om ansvar för underhåll, access och bevarande. Några 
specifika problemområden som artikeln behandlar är exempelvis hur en juridisk tvist kan 
lösas om informationen lagras på en server i ett annat land som har andra lagar än det land där 
molntjänsten används, hur autenticitet och Chain of preservation18 säkras då det vanligtvis 
inte används auditing19 i Cloud Computing.  
 
I “Document Provenance in the Cloud: Constraints and Challenges”20 framhåller artikelns 
författare Mohamed Amin Sakka, Bruno Defude och Jorge Tellez vikten av att vidhålla 
proveniensen av information i molnet. De menar att det är den avgörande faktorn för att 
kunna säkra informations integritet och bevisvärde. För att kunna uppnå detta menar de, att 
det behövs tillföras berättigad metadata vilket är proveniens och kan definieras som 
informationens ursprung, kontext eller historia. Detta är dock något som inte är helt lätt anser 
de, då utmaningen är att dokumentera informationens hela historia samt att det kan vara svårt 
att samla in all metadata, då den ofta kan vara ofullständig och därtill komma från opålitliga 
källor. Genom en fallstudie av ett företag, som tillhandahåller bankrapporter till kunder 
genom en molntjänst, har de kunnat identifiera problem med bland annat att dokument kan 
passera genom olika system, vilket kan medföra att bevisvärdet går förlorat. Författarna har 
även identifierat problem gällande sekretessfrågor och har funnit att en administratör inte bör 
ha access till innehållet av en kunds bankpapper samtidigt som en kund inte ska ha 
information om systemet där dennes bankpapper är bearbetat. Sakka, Defude och Tellez 
uppmanar till en centraliserad modell för proveniens och för att riktlinjer om 
informationshantering i molnet ska arbetas fram. Med modellens hjälp ska problematiken med 
säkerhets-, integritet- och accesskontrollfrågor lösas. I framtiden ser även författarna att 
proveniens ska kunna upprätthållas genom konceptet ”remembrance” som bygger på ett 
system som tar ögonblicksbilder och försöker ge ”end-to-end history” av digitala objekt.   
 
Även om flertalet artiklar som handlar om Cloud Computing inom arkivvetenskapen hittills 
handlar om att undersöka fenomenet, identifiera risker samt att ta fram riktlinjer för vad 
organisationer bör tänka på när de implementerar molntjänster i deras verksamhet så 
förekommer det även forskning där det finns modeller beskrivna med lösningar för att säkert 

                                                                                                                                                         
 
17 Luciana Duranti, “Trust and Conflicting Rights in the Digital Environment”, 2012, 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/VC_Duranti_26_plenary1.pdf 
(hämtad: 2013-04-15) 
18 ”Chain of preservation ”En modell som InterPARES har tagit fram och identifierar alla åtgärder som måste 
tillämpas för att en handling ska bli genererad på ett korrekt sätt och att handingens autenticitet ska upprätthållas 
över tid. (Förklaras mer utförligt i kap 3:2) 
19  ”Auditing”- system för att spåra bland annat vem som har haft access filer och enheter etc. (Paginas IT bok,  
http://itord.pagina.se/default.asp?Id=229) 
20 Sakka, Defude, Tellez, (2010), Sid. 107-117, 
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kunna bevara information i molnet. I artiklarna “Preserving records in the Cloud”21 och 
“Archiving as a Service - A Model for the Provision of Shared Archiving Services Using 
Cloud Computing”22 presenterar Jan Askhoj, Shigeo Sugimoto och Mitsuharu Nagamori en 
modell för en arkivlösning i molnet. Författarna till artikeln har utgått från Open Archival 
Information System modell (OAIS-modellen)23 där de har undersökt handlingars existens i 
molnet och kommit fram till att det finns flera funktioner inom OAIS-modellen som inte är 
applicerbara i den digitala miljön. De ger exempel på att OAIS inte täcker upp för 
arkivlösningar i molnet, då bland annat OAIS olika enheter är uppbyggda på det sättet att de 
är beroende av varandra, vilket gör det svårt att applicera i en molnmiljö då delar av ansvaret 
för enheterna skickas över till en tredje part. Författarna anser också att OAIS inte heller 
täcker upp för de tidiga stadierna i ett dokuments livscykel, däribland skaparprocessen som är 
viktig för att bilda ett ramverk för Cloud Computing.  Författarna redovisar för modeller som 
är uppbyggda av olika lager. I deras artikel Archiving as a Service - A Model for the 
Provision of Shared Archiving Services Using Cloud Computing presenteras en modell där 
det översta lagret utgörs av The ARM-layer vilket består av system för att lagra information 
över tid, under detta kommer the Package layer som paketerar informationen från de nedre 
lagren som består av SaaS-layer och PaaS-layer för att kunna interagera informationen i 
ARM-layer. I SaaS-layer finns affärsprogramvaran och PaaS layer motsvarar plattformen där 
programvaran drivs. I artikeln beskrivs även en fallstudie hur modellen kan användas genom 
att appliceras på överföring av dokument från japanska myndigheter till ”National archives of 
Japan”. Med en modell som innefattar olika lager anpassade efter den tekniska 
molnlösningen, menar artikelförfattarna att man tillfredsställer pålitlig förvaring och 
bevarande av metadata.  
 
Det finns ett flertal artiklar som skrivits utifrån ett arkivveteskapligt perspektiv som berör 
bland annat Grid Computing, vilket är nära besläktat med Cloud Computing.  Grid 
Computing är en föregångare till Cloud Computing och handlar om datorer som är 
sammankopplade via Internet och som tillsammans möjliggör lagring av stora datamängder 
eller används för att utföra resurskrävande beräkningar.24 Amerikanen Reagan W. Moore 
undersöker i artikeln Grid Computing25 med syftet att belysa vilka möjligheter som 
dokumenthantering i en datamiljö baserad på denna teknik kan ge. Moore framhåller bland 
annat fördelen med att information kan förvaras mellan många olika sajter vilket reducerar 

                                                                                                                                                         
 
21Jan Askhoj, Shigeo Sugimoto, Mitsuharu Nagamori,”Preserving records in the Cloud” Records Management 
Journal, Vol. 21 Iss: 3, 2011 pp.175 – 187, http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17003562 
22Jan Askhoj, Shigeo Sugimoto, Mitsuharu Nagamori, “Archiving as a Service - A Model for the Provision of 
Shared Archiving Services Using Cloud Computing” iConference 2011 
23 ”OAIS-modellen”- referensmodell för att urskilja nödvändiga funktioner i ett arkivsystem och identifikation 
av roller och ansvar vid förvaltning av arkivsystem. (Riksarkivet ”Delprojekt 1 (DP1) inom E-arkiv och E-
diarium (Begreppsdefinitioner)” 
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?searchcritera=oais&btn_sok=S%C3%B6k&id=1256 (hämtad:2013-05-
04)  
24 „Gridd“ (Computer Sweden, „Språkwebb“  http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=gridd) 
25 Reagan W. Moore, “Building Preservation Environments with Data Grid Technology” The American 
Archivist, vol. 69, no. 1,sid. 139-158, 2006, https://www.irods.org/pubs/DICE_Amer_Archivist-06.pdf (Hämtad: 
2013-03-03) 
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risken för att information går förlorad och det finns potential att en Data Grid-lösning ska 
utgöra en säker miljö för autentisk information. Hans lösning på att kunna bevara 
informationen autentisk är att bygga upp en modell för information som är oberoende den 
elektroniska miljön där den lagras. Informationen ska kunna separeras från den hårdvara och 
mjukvara som den skapades i och ska kunna lagras i andra system och passera genom olika 
applikationer samtidigt som metadata är intakt.  
 
I år, 2013 har ett fyraårigt samarbetsprojekt startats mellan olika universitet; University of 
British Columbia, The University of Washington, The University of North och 
Mittuniversitetet. Projektet benämns Records in the Cloud (RIC) 26 och har startats med 
motiveringen att det har kommit fram att det har uppstått problem när företag har överlämnat 
sina handlingar och ansvaret i form av säkerhet, tillgänglighet, disponering och bevarande för 
dessa till aktörer som tillhandahåller molntjänster. Det har förekommit att problem har 
uppstått då aktörer gått i konkurs, försvunnit eller blivit uppköpta. I samband med detta har 
handlingar försvunnit, blivit kvar fastän att de skulle gallras, ihopblandade i servrar och att 
personer utan behörighet har fått tillgång till informationen. Vidare belyses att det finns 
svårigheter att lokalisera en handlings geografiska läge vid en given tid, handlingens 
proveniens och dess autenticitet. Ett annat problem som de identifierar i projektet är även att 
försäkra den legala aspekten; företagshemligheter och att bevara handlingar permanent i 
enlighet med arkivaliska standarder. Projektet RIC menar att de inte kan stoppa den snabba 
ökningen av att företag använder sig av molntjänster, men har för avsikt att om möjligt 
reducera riskerna med användandet till en acceptabel nivå. 
 
Sammanfattningsvis är Cloud Computing ett ämne som diskuteras i många forum men som 
hitintills inte har haft så stort utrymme i den arkivvetenskapliga forskningen? Den debatt som 
förs inom arkivvetenskapen uppmanar till mer forskning på området. De projekt som startats 
och det artiklar som har skrivits inom arkivteorin belyser de möjligheter som finns med Cloud 
Computing, som exempelvis potentialen att lagra information på många ställen för att kunna 
säkra att informationen inte försvinner, men det talas även om de utmaningar och problem 
med att bevara information i det tekniska formatet. En utmaning som diskuteras är hur man 
ska kunna säkra autentisk information i molnet över tid. Forskningen diskuterar modeller som 
kan göra information autentisk oberoende av lagringsplats och miljö. De framhåller även 
vikten av att ha ett intakt system för metadata. Forskningen fokuserar även främst på vad 
organisationen som köper eller hyr molntjänster ska tänka på när de implementerar 
informationen i molnet. Denna studie som nu ska genomföras skiljer sig från forskningsläget 
då den inriktar sig på att undersöka leverantörens syn på autentisk information och 
tillgänglighet och om den skiljer sig jämfört vad man avser inom den arkivvetenskapliga 
teorin. 
 

 

                                                                                                                                                         
 
26 Records in the cloud (RIC) http://www.recordsinthecloud.org/  
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder som har använts för att uppfylla studiens syfte. I 
kapitlet presenteras valet av angreppsätt till metod, vilka avgränsningar och urval som 
har gjorts, insamlingsmetod av teori och empiri samt metod för att analysera och 
presentera den insamlande informationen. 

 

2.1 Val av metod 

Mitt tillvägagångsätt för att få svar på mina frågeställningar var att rikta ett antal frågor till ett 
antal utvalda molntjänstleverantörer och därefter analysera svaren. För att kunna tolka och 
förstå de svar som leverantörerna lämnat i frågeställningen studerades tidigare forskning kring 
ämnet Cloud Computing samt arkivvetenskapliga teorier och begreppsförklaringar som 
grundar den teoretiska ansatsen i uppsatsen. I uppsatsen tillämpas ett hermeneutiskt 
perspektiv som går ut på att förstå meningar i språk och existens,27 vilket lämpar sig för 
uppsatsen då syftet är att få en förståelse för vilka kunskaper leverantörer av molntjänster har 
om arkivvetenskapliga krav på information. Ändamålet var att kunna tolka vad 
intervjupersonerna utifrån deras erfarenheter, bakgrund och kontext uppfattar vara pålitlig, 
autentisk och tillgänglig information. Den kvalitativa metoden användes i uppsatsen och är en 
forskningsstrategi där tonvikten ligger på tolkning av ord, istället för på insamling och analys 
av en större mängd kvantitativ data.28 Val av intervjuform var kvalitativa personliga 
intervjuer. Intervjuformen är en vanlig datainsamlingsmetod i den kvalitativa forskningen och 
brukar innebära intervjuer som antingen kan vara ostrukturerade eller semi-strukturerade.29 
De kvalitativa intervjuerna skiljer sig från den strukturerade intervjun där ofta intervjuaren 
ställer förutbestämda frågor i förutbestämd ordning och väntar sig ett svar som styrs av olika 
svarsalternativ, medan de kvalitativa intervjuerna innehåller mindre struktur, flexibilitet, 
öppna frågor och lägger tyngd på detaljer i respondentens uppfattningar och synsätt. En 
kvalitativ och ostrukturerad metod för datainsamling kan ge uppslag till alternativa 
frågeställningar eller sätt att tänka kring företeelser som studeras. 30  I denna uppsats 
praktiserades en semi-strukturerad intervjuform vilket innebär en intervjuguide med 

                                                                                                                                                         
 
27 Stellan Dahlgren, Anders Florén, (1996) Fråga det förflutna: En introduktion till modern historieforskning, 
Studentlitteratur AB, sid 192 
28 Alan Bryman, (2007) Samhällsvetenskapliga metoder, (upplaga 1:4), Liber, sid. 249 
29 Bryman (2007), sid. 299-300 
30 Annika, Lantz (1993) Intervjumetodik, studentlitteratur, sid.14 
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förhållandevis specificerade teman över vad som ska beröras, men respondenten har stort 
utrymme att utforma svaren på sitt eget sätt. En helt ostrukturerad intervju däremot kan bestå 
av en enda fråga eller ett fåtal teman som intervjupersonen kan svara fritt efter.31  

 
 

2.2 Avgränsningar och urval 

För att få en första inblick i ämnet studerades ett urval av vetenskapliga artiklar, litteratur 
samt material från olika organisationers hemsidor som behandlade Cloud Computing i 
allmänhet. Sökord var Cloud Computing, datamoln, molnet och molntjänster.  
Det gjordes även sökningar på artiklar i tidskrifterna Archivia, American archivist samt 
Journal of the Society of Archivists. Mitt val för studien har varit att utgå ifrån den definition 
för Cloud Computing som anges i den amerikanska federala organisationen för standarder och 
teknologi (NIST) och som beskrivs mer ingående i teoridelen.  
 
Det arkivvetenskapliga angreppsättet som bildar teorin för uppsatsen baseras på de 
forskningsresultat och begreppsförklaringar som har utarbetats av The International Research 
on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES).  Materialet har 
inhämtats från organisationens hemsida, ifrån artiklar som har funnits i arkivvetenskapliga 
tidskrifter.  Teorin har valts på grund av att den har internationell spridning och har en 
omfattande begreppsbildning. Annat material har även varit boken Archives: Recordkeeping 

in society, samt enskilda artiklar av Luciana Duranti, projektledare för InterPARES. 
Uppsatsen behandlar teoribildning kring konceptet ”trustworthy records” samt tolkningar av 
tillgänglighet.  
 
Tre it-företag som levererar molntjänster valdes ut för intervjuer. Det var ett urval som inte 
skedde slumpmässigt, utan där personer som var tillgängliga för att ställa upp på studien 
användes. Detta är en av det tekniker för icke slumpmässigt urval som kan kallas 
bekvämlighetsurval.32  Tillvägagångsättet för att finna leverantören skedde genom sökning 
efter it-företag över Internet. Kravet var att dessa it-företag skulle ha någon form av 
försäljning av molntjänster. När sökningen efter företagen gjordes begränsades den även till 
företag i Västra Götaland och Bohuslän med anledning av att syftet var att genomföra 
intervjuer personligen och att det skulle underlätta för mig att realisera intervjuerna då jag bor 
i anslutning till dessa områden.  
 
Begränsningen i antalet intervjuer kan innebära en icke helt samlad bild av vad företagen som 
erbjuder molntjänster har för syn på området. Studien ska mer ses som en indikation på vad 
                                                                                                                                                         
 
31 Bryman (2007), sid. 301 
32 Bryman (2007), sid. 313 
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företagen har för syn och kunskaper inom de arkivteoretiska kvalitetskrav som finns på 
information.  

2.3 Genomförande av intervjuer 

Företagen som intervjuades för studien kontaktades via e-post. Innan intervjuerna 
genomfördes skickades intervjufrågorna till respondenterna i förväg för möjlighet till 
förberedelse. Tanken med att respondenterna skulle ha möjlighet att förbereda sig inför 
intervjun var att de skulle ge mer uttömmande svar samt att de eventuellt skulle kunna ge en 
mer samlad bild av företagets uppfattning och inte endast intervjupersonernas åsikter. 
Intervjuerna hölls den 26 mars, 12 april samt 23 april och genomfördes på respektive företags 
kontor.  Intervjuerna varade i 42, 57, 64 minuter och spelades in. Inspelningarna har 
transkriberats (se bilagorna 2,3 samt 4). Att banda intervjun är ett bra sätt för att förhindra att 
eventuella missuppfattningar uppstår då endast anteckningar förs.33 
 
Under intervjuerna tilläts respondenterna att ventilera fritt över frågorna som ställdes, 
utan att jag försökte styra intervjuerna allt för mycket. Tanken med intervjuerna var att 
kunna få en bild av hur respondenterna uppfattar ämnet Cloud Computing, lagring av 
information samt olika begrepp. 

 

2.4 Intervjufrågor 
 

En intervjuguide utformades efter att den litterära studien gjorts (Se bilaga 1). 
Inspiration till frågorna har hämtats utifrån ARA, RIC Project samt InterPARES. 
Intervjuguiden utformades med ett par inledande frågor som handlade om företagets 
arbete med molntjänster, kundkrets, vilken typ av molntjänster de tillhandahåller samt 
allmänt om säkerhet i molnet.  
 
Efter de inledande frågorna innehåller intervjuguiden två stycken teman som berör 
autenticitet respektive tillgänglighet. Valen av frågeområden var avsedda för att kunna 
få svar på uppsatsens frågeställningar. Vad anser leverantörerna vara autentisk 
information? – Skiljer sig leverantörenas syn på autentisk information i jämförelse med 
vad man avser inom arkivvetenskapen? Hur ser leverantörerna på tillgänglighet av 
information i molnet? Det första området inleddes med en kort beskrivning att man 

                                                                                                                                                         
 
33 Bryman (2007), sid. 133 
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inom arkivteorin eftersträvar att information ska vara pålitlig och att det innebär att den 
ska vara korrekt, tillförlitlig samt autentisk. Därefter ställdes frågor om vad it-företaget 
uppfattar som autentisk information utan att det beskrivs närmare vad som avses med 
autenticitet inom arkivvetenskapen. Det gav således en möjlighet att kunna göra en 
objektiv jämförelse mellan vad som uppfattas som autenticitet för molnleverantören 
respektive för arkivvetenskapen.  
 
Det andra temat som behandlades i intervjuguiden var tillgänglighet och det ställdes 
frågor till molnleverantören om vilka strategier som tillämpas för att uppehålla 
information tillgänglig och användbar. Intervjuguiden avslutades med en fråga om 
företaget har något ytterligare att tillägga och det gav möjligheten för respondenten att 
reflektera fritt om ämnet och intervjun som hade genomförts.  
 
 

2.5 Analys och presentation av datainsamlingen 

För att kunna analysera och presentera studiens empiri som bygger på intervjuerna med 
företagen som tillhandahåller molntjänster valdes att först göra ett urval av den 
information som framkom i intervjusvaren. Det plockades ut vissa delar i intervjuerna 
som ansågs vara relevanta för studiens syfte och vissa generaliseringar gjordes för att 
kunna dra slutsatser av svaren. När intervjumaterialet presenterades ställdes företagens 
svar mot varandra och det har gjort vissa jämförelser. Avsikten med studien har dock 
inte främst varit att jämföra it-företagens svar i intervjuerna, då företagens bakgrund 
skiljer sig mycket åt och att intervjufrågorna gav mycket tolkningsutrymme. Med 
studien var önskan att istället kunna förmedla en bild av olika synsätt på området. I 
samband med att urvalet av intervjumaterial presenterades gjordes en koppling till 
studiens teori. Resultat som framkommit i en intervju kan inte tala för sig själv utan 
måste bearbetas och analyseras för att det ska finnas möjligheter att kunna dra några 
slutsatser som illustrerar det problem som gav upphov till intervjun.34 
 
Teorin har varit viktig för studiens ansats och för att kunna svara på studiens syfte 
valdes att sammanställa teori och empiri i studiens resultatdel. Intervjusvaren ställdes 
emot och jämfördes med den huvudsakliga teoribildning som InterPARES har arbetat 
fram angående krav på arkivinformation och det kunde därigenom göras en jämförelse 
vilken syn som it-företagen respektive arkivteorin har på autentisk och tillgänglig 
information. Ordet arkivteori används genomgående i resultat- och diskussionsdel och 

                                                                                                                                                         
 
34 Lantz, (1993), sid.9  
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syftar på den teoribildning som ryms inom InterPARES samt övrigt teoretiskt material 
som användes i denna studie.    
 
Inför undersökningen fanns en uppfattning om att det finns olika begreppsbildningar 
inom olika discipliner, dvs. inom arkivvetenskapen respektive 
datavetenskapen/systemvetenskapen och således har det tagits hänsyn till detta i 
analysen av den insamlade informationen. 
 
Ett av det intervjuade företagen valde att vara anonym i studien och presenterades i 
resultatet som Företag A, medan de andra företagen presenterats med företagsnamn. I 
bilagorna återfinns hela intervjun transkriberat men det har valts att utelämna en del 
företagsnamn som uppkommer i intervjuerna. 
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3 Teori 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för studiens 
empiriska undersökning och används för att uppnå uppsatsens syfte. Teorikapitlet är indelat i 
två avsnitt, där det första kortfattat beskriver Cloud Computing. I det andra avsnittet har det 
gjorts en sammanställning av de begreppsdefinitioner som InterPARES använder i sin 
forskning samt övrigt teoretiskt material. Avsnittet innehåller bland annat en förklaring av 
konceptet ”Trustworhy record”, begreppsbeskrivningar av autenticitet, tillgänglighet samt 
definitioner av andra begrepp som förekommer i arkivteorin.   
 

3.1 Cloud computing 

Det finns ingen enhetlig definition som förklarar Cloud Computing, utan snarare så finns det 
lika många definitioner av fenomenet som det finns leverantörer som tillhandahåller det. 
Även om det inte finns en gemensam uppfattning om vad som definierar Cloud Computing så 
används ofta den amerikanska federala organisationen för standarder och teknologi (NIST):s 
definition:35  
 
Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access 

to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, 

applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal 

management effort or service provider interaction.36 
 
NIST:s modell kännetecknas av fem stycken karaktärsdrag där den första är  
On-demand network access som syftar på att en användare unilateralt får vid behov 
automatisk tillgång till datorkapacitet så som servrar och nätverkslagring utan personlig 
inblandning av personal hos leverantören. Broad network access innebär att funktioner är 
åtkomliga via Internet och nås via standardiserade mekanismer som understödjer 
användningen av tunna eller tjocka klienter dvs. exempelvis mobiltelefoner, bärbara datorer 
samt arbetsstationer. Tredje karaktärsdraget Resource pooling handlar om att leverantörens 
datorresurser samlas för att betjäna flera konsumenter genom en ”multi-tenant modell” med 
                                                                                                                                                         
 
35 Dinkar Sitaram, (2011)Moving To The Cloud: Developing Apps in the New World of Cloud Computing, 
Burlington: Elsevier Science, sid.1  
36 Peter Mell, Timothy Grance,(2011) ”The NIST Definition of Cloud Computing” sid.2-3 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf (Hämtad: 2013-03-15) 
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olika fysiska och virtuella resurser som erhålls dynamiskt i enlighet med användarens behov. 
Exempel på resurser som innefattas är lagring, bearbetning samt minne. Användaren har 
normalt ingen kunskap och saknar kontroll över var resurserna är fysiskt lokaliserade. Rapid 

elasticity avser att resurser som inryms i definitionen av Cloud Computing kan skalas upp och 
ner i enlighet med användarens önskemål. Kapaciteten av de funktioner som finns för 
användaren upplevs som gränslösa och dessa kan disponeras i obegränsad mängd oavsett 
tidpunkt. Det sista karaktärsdraget som karakteriserar Cloud Computing är Measured service 

och innebär att ett system automatiskt övervakar och mäter resursanvändningen för att göra 
den så optimal som möjligt. Detta ger möjligheter för både leverantören och användaren att få 
insyn, kunna kontrollera och rapportera resursanvändningen i den utnyttjade tjänsten.37  
 
I NIST:s begreppsdefinition delas även molnet upp i tre leverantörsmodeller.  
 
Software as a service (SaaS)  
(SaaS) innebär leverans av konfigurerbara eller färdiga applikationer som tjänster över 
Internet. Leverantören ansvarar för molnets infrastruktur dvs. nätverk, servrar, 
operativsystem, lagring samt mjukvara38 Exempel på sådana tjänster är hotmail, gmail samt 
facebook39  
 
Platform as a service (PaaS)  
När leverantörsmodellen (PaaS) avses erbjuds en plattform i molnet där användaren kan 
installera och utveckla egna applikationer. Kunden låter leverantören ansvara för nätverk, 
servrar, lagring, operativsystem men ansvarar själv för mjukvaran.40 
Exempelvis på sådana tjänster är Google App Engine och Microsoft Azure.41   
 
Infrastructure as a service (IaaS)  
Modellen (IaaS) bygger på att leverantören sköter de underliggande komponenterna i IT-
infrastrukturen, i hårdvara och mjukvara, men ger kunden stor handlingsfrihet att ansvara för 
nätverk, distribuera lagring, operativsystem, utveckling av mjukvara och möjligtvis även 
nätverkskomponenter som exempelvis brandvägg. Detta gör det möjligt för kunden att själv 
bygga plattformar och utveckla applikationer på infrastrukturen.42 Exempel på tjänster som 
bygger på (IaaS) är Amazon och Blue Cloud.43 
 
Molnet delas även därefter upp i fyra olika kategorier; privata moln, publika moln, hybrida 
moln samt Community moln. Vid en upphandling av ett privat moln levereras tjänsten av en 
infrastruktur som kunden blir ensam ägare till och ansvaret innehas av kunden själv eller 

                                                                                                                                                         
 
37 Mell, Grance, (2011), sid. 2-3 
38 Ibid. 
39 Kommerskollegium (2012), sid. 4 
40 Mell, Grance, (2011), sid. 2-3 
41 Kommerskollegium (2012), sid. 4 
42 Mell, Grance, (2011), sid. 2-3 
43 Kommerskollegium (2012), sid. 4 
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leverantören. Infrastrukturen tillhandahålls antingen på en delad server där den har tilldelats 
ett visst utrymme eller på en privat server. När ett publikt moln avses får kunden tillgång till 
tjänster som ägs och hanteras av molntjänstleverantören. Infrastrukturen är i det här fallet 
delad och leverantören säljer tjänster till flera kunder samtidigt. Det hybrida molnet är en 
blandning mellan ett privat moln och ett publikt moln och när ett Community moln används 
handlar det om att infrastrukturen är avsedd för en särskild grupp/organisation med samma 
anspråk och intressen.44 Figur 1 visar molnets fem karaktärsdrag, de tre leverantörsmodellerna 
samt kopplingen till dess olika kategorier.  
 

 
Figur 1 modellen visar molnets fem karaktärsdrag, de tre leverantörsmodellerna samt kopplingen till dess olika 
kategorier.45  

 

3.2 Pålitlighet, autenticitet, tillgänglighet 

En handling speglar det skrivna minnet av ett samhälle. Det uppfyller ett historiskt värde, men 
det är även bevis för att staten, myndigheterna, företagen att medborgarna fullgör sina 
rättigheter och skyldigheter. För att detta bevisvärde ska uppfyllas krävs autentiska och 
tillförlitliga handlingar vilket understödjer ett öppet, ansvarsfullt och demokratiskt samhälle.46  

 
                                                                                                                                                         
 
44 Kommerskollegium (2012), sid.4 
45 Danielito C. Vizcayno Blogs, http://dcvizcayno.wordpress.com/2012/04/13/cloud-computing-tips-for-
financial-industry/ (hämtad: 2013-04-21) 
46 Laura Miller, (2004)”Authenticity of Electronic Records: A Report Prepared for UNESCO and the 
International Council on Archives” (ICA Study 13-2) Sid 
14http://www.wien2004.ica.org/sites/default/files/Study13_2Erev.pdf  (hämtad: 2013-04-02) 
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I enlighet med det krav som ställs inom arkivvetenskapen är pålitlighet och 
autenticitetbegrepp något som ska strävas efter i både teori och praktik. I den här uppsatsen 
har jag valt att utgå från de definitioner kring arkivvetenskapliga begrepp som har forskats 
fram hos organisationen The International Research on Permanent Authentic Records in 
Electronic Systems (InterPARES) .47 Deras arbete fokuserar på att säkra digitala autentiska 
handlingar för bevaring. Material för teorin har även hämtas från boken Archives: 

recordkeeping in society48 och från enskilda artiklar om begreppet tillit skrivna av Luciana 
Duranti, projektledare för InterPARES.  
 
Tillit 
Tillit till handlingar har traditionellt inom arkivteorin varit beroende av kunskaper om de 
personer som skapat eller förvarar handlingarna. Denna kunskap om dessa aktörer är 
avgörande för hur tillit ska värderas och kännetecknas av de ansvariga personernas rykte, 
tidigare prestationer, kapacitet och om en försäkran om hur deras framtida prestationer ser ut. 
I och med den IT-teknologiska utvecklingen har tillit fått en annan innebörd då det inte endast 
går att förlita sig på pålitliga aktörer som skapar och förvarar handlingar. Traditionellt inom 
arkivvetenskapen är den person eller de personer som skapar handlingen en juridisk person, 
medan i ett digitalt sammanhang kan handlingar uppkomma genom att olika system integrerar 
med varandra. De juridiska personerna som kan identifieras i den skapande processen är 
systemägare och användare.49  
 
Pålitlighet 
”Trustworthyness” kan översättas till pålitlig på svenska och är ett begrepp som är essentiellt i 
ett rättssamhälle. För att en handling ska uppnå kraven om att vara pålitlig ska handlingen 
kunna kopplas samman med egenskaper som riktig, tillförlitlig samt autentisk.50 Riktighet 
syftar till att informationen i handlingen är korrekt, sanningsenlig och helt fri från fel. 51 Detta 
fastställs när handlingen skapas, men behöver också upprättas över tid. Tillförlitligheten 
syftar på handlingens pålitlighet i sig själv och att den avspeglar vad den står för.52 
Tillförlitligheten hos en handling fastställs när den skapas medan begreppet autenticitet 
associeras med handlingens status när den exempelvis överförs eller tas om hand för bevaring. 
53  
 

                                                                                                                                                         
 
47 InterPARES, http://www.interpares.org/  
48 Sue McKemmish, Michael Piggott, Barbara Reed & Frank Upward (Eds.), (2004) Archives: Recordkeeping in 
Society,, Wagga Wagga, Charles Sturt University, Centre for Information Studies.   
49 Luciana Duranti, Corinne Rogers, (2012) “Trust in digital records: An increasingly cloudy legal area” 
Computer Law & Security Review, Volume 28, Issue 5, Pages 522–531 
50 InterPARES Project 2, 2008 “Terminology Cross-domain Task Force-Glossary”, “Trustworthiness” 
http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc= ip2_book_glossary.pdf  (hämtad: 2013-03-03) 
51 InterPARES Project 2 (2008)  “accuracy” 
52 InterPARES Project 2 (2008)  “reliability” 
53 Livia Iacovino, “Recordkeeping and juridical governance” I  Sue McKemmish, Michael Piggott, Barbara 
Reed, Frank Upward (2005) Archives: recordkeeping in society, Wagga Wagga, Charles Sturt University, Centre 
for Information Studies,  sid.260 
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Autenticitet 
Autenticitet är; “the quality of a record that is what it purports to be and that is free from 
tampering or corruption.” 54 Att handlingen är vad den utger sig för att vara baseras på de 
personer som skapar och förvarar handlingarna och på det system där dessa förekommer.55 
För att kunna säkra autenticiteten måste handlingens identitet och integritet kunna vidhållas. 
Identiteten beskrivs som den komponent som karaktäriserar handlingen som unik och 
särskiljer den från andra handlingar. Ifrån ett arkivvetenskapligt perspektiv innebär det att 
handlingen betecknas med bland annat handlingens uppkomstdatum, namn på ansvariga 
parter för handlingen, handlingens förekomst i förhållande till andra handlingar samt en unik 
beteckning som särskiljer handlingen från övriga handlingar. Integriteten refererar till 
helheten och för en handling innebär det att vara fullständig och fri från korruption. 
Integriteten ser till kvaliteten av en handling dvs. hur denna kan förmedla sitt syfte och då 
uppfylla sitt ändamål. Detta innebär dock inte att handlingen måste vara den exakt samma 
som när den skapades, dvs. att handlingen kan exempelvis ha bytt medium men att det 
avgörande innehållet inte har förändrats. Det är möjligt att finna bevis för handlingens 
integritet i handlingens tillhörande metadata eller i dess kontext. Förutsättningen för att 
information ska kunna anses som autentisk är att det krävs att man vet var informationen har 
uppkommit samt var den förvaras. 56   
 
Proveniens 
När handlingars autenticitet nämns förekommer ofta termen proveniens. Proveniens definieras 
av InterPARES; “The relationships between records and the organizations or individuals that 
created, accumulated and/or maintained and used them in the conduct of personal or corporate 
activity.”57  Handlingens proveniens uppges genom metadata.  
 
Metadata 
Metadata är information om informationen och kan exempelvis bestå av element såsom en 
unik beteckning, handlingens härkomst, aktiviteter, relation och samband med andra 
handlingar. InterPARES väljer att se på metadata som; ”assertions about documents, records 
and groups of records that we make for the sake of authenticity, preservation and retrieval” 
och förespråkar metadata scheman. 58 Metadatascheman är ramverk som beskriver 
standardiserad tillämpning av metadataelement för att kunna säkra identifiering och 
autenticitet av en handling. 59  
 
                                                                                                                                                         
 
54 InterPARES Project 2, (2008)  “authenticity” 
55 Duranti, Rogers (2012) 
56 InterPARES, (2002)”Requirements for Assessing and Maintaining the Authenticity of Electronic Records”, 
sid. 1-4, http://www.interpares.org/book/interpares_book_k_app02.pdf (hämtad:2013-04-02) 
57 InterPARES Project 2, (2008) “provenance” 
58 Ibid. “Metadata”, “Metadata elements set”,  
59 InterPares Project 3 (2012)  “General Study 15 – Application Profile for Authenticity 
Metadata”http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=ip3_metadata_application_profiles_final_report.pdf  
(hämtad: 2013-05-07) 
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Autentisering 
Autentisering inom arkivvetenskapen innebär att en auktoritet har kunnat tillkännage att en 
handling är vad den avser att vara vid en viss tidpunkt. IntePARES har valt att definiera 
begreppet följande; “A declaration of a record’s authenticity at a specific point in time by a 
juridical person entrusted with the authority to make such a declaration (e.g., public officer, 
notary, certification authority)”60. I en digital miljö sker autentisering ofta genom en digital 
signatur.  Den digitala signaturen skiljer sig från den skriftliga signaturen då den mer kan 
liknas vid ett sigill som fixeras på handlingen och associeras både med en person och en 
handling, samtidigt som den traditionella signaturen blir en mer integrerad del i handlingen 
och associeras endast med personen.61  
 
Original och kopia 
InterPARES definierar ordet original som”The first copy or archetype of a record; that from 
which another instrument is transcribed, copied, or initiated.”62 En kopia är inte ett original men 
har egenskapen att likna ett original; ”The duplicate of an object, resulting from a reproduction 
process”.63 En kopia kan framställas av ett original eller av en kopia av ett original. Det finns 
olika typer av kopior, däribland exakta avbilder av originalet, kopior som är imiterade 
originalet till innehåll och form, men kan särskiljas från originalet samt en så kallad ”simple 
copy” som är en kopia av endast originalets innehåll. Samtliga av dessa kopior kan vara 
autentiska om detta kan attesteras av den som är ansvarig för dokumenten.64 
 
Långtidsbevaring 
InterPARES arbetar för långtidsbevaring av autentiska elektroniska handlingar; ” to guarantee 
that society’s digitally recorded memory will be accessible to future generations.”65 Det finns 
många utmaningar med att bevara autentisk information över längre tid bland annat med 
teknologi som blir föråldrad, ömtåliga lagringsmedium och manipulering av elektroniska 
system.66  
 
Chain of preservation 
Chain of preservation är en modell som InterPARES har utvecklat och som syftar på att ha 
kontroll över handlingen genom hela livscykeln för att säkra dess identitet och integritet. En 
handlings livscykel som beskriver dess livstid från skapelse till förstörelse eller eventuell 
fortsatt lagring i en arkivinstitution. Modellen innefattar alla steg i en digital handlings livstid; 
från tiden då handlingen skapas, under tiden då handlingen försörjs av skaparen samt 

                                                                                                                                                         
 
60 InterPARES Project 2, (2008), “Authentication” 
61 Duranti, Rogers (2012), 
62 InterPARES Project 2, (2008), “original” 
63 Ibid. “copy” 
64 InterPARES, (2002), sid. 3-4 
65 InterPARES Project 2 “Project summary” http://www.interpares.org/ip2/ip2_index.cfm 
66 InterPARES Project, (2002) „ Project background“ http://www.interpares.org/background.htm 



19 
 

 

inbegriper även långtidsbevaring av handlingen. Modellen identifierar alla åtgärder som 
måste tillämpas för att en handling ska bli genererad på ett korrekt sätt och att handlingens 
autenticitet ska upprätthållas över tid. 67  
 
 
Tillgänglighet  
Syftet med att bevara pålitliga och autentiska handlingar är att kunna göra dessa användbara 
och tillgängliga över tid. Att göra handlingar tillgängliga innebär inte bara att kunna få 
åtkomst till en handling utan det innebär även att kunna få se en handling i sin kontext, med 
länkar till dess historia och sammanhang.68 Ordet ”Access” som kan översättas till behörighet 
på svenska definierar InterPARES ”The right, opportunity, or means of finding, using or 
approaching documents and/or information”69 Access är direkt relaterat till vem som söker 
access och vad syftet med sökningen är.  Att få tillgång till en handling är ofta beroendestyrt 
av vilken roll en person har. En anställd person vid en institution där handlingarna skapades 
har oftast tillgång till en större mängd handlingar än en utomstående person.70 ”Accesabillity” 
refererar till tillgängligheten och användbarheten av information.  
 
 

                                                                                                                                                         
 
67 InterPARES Project 2 (2007) Chain of Preservation (COP) Model Consultation Draft 
http://www.interpares.org/ip2/ip2_model_display.cfm?model=cop (Hämtad: 2013-04-05) 
68 Barbara Reed,  “Records” McKemmish, i, M. Piggott, B. Reed & F. Upward (Eds.), (2004) Archives 
Recordkeeping in Society, Wagga Wagga, Charles Sturt University, Centre for Information Studies,  sid.260 
 Sid. 121-122 
69 InterPARES Project 2, (2008), “original” 
70 Reed, (2004) sid. 121-122 
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas empirin som utgörs av intervjusvaren från företagen som erbjuder 
molntjänster tillsammans med den teoretiska referensramen som presenterades i kapitel 3. 
Samtidigt som intervjusvaren kommer att beskrivas och citeras jämförs dessa med teorin som 
bygger på NIST definition av Cloud Computing samt den teoribildning som finns i 
InterPARES forskning om begrepp som pålitlighet, autenticitet samt tillgänglighet. 
Kopplingen mellan empiri och teori görs i resultatredovisningen med anledning av att kunna 
analysera svaren utifrån den kontext som studien inbegriper och för att kunna uppfylla 
studiens syfte; att undersöka medvetenheten hos svenska leverantörer av molntjänster om de 
särskilda krav som ställs på arkivinformation, som kvalitetskraven pålitlighet, autenticitet 
samt tillgänglighet innebär. Kapitlet delas upp i tre avsnitt. I det första avsnittet sammanfattas 
svaren på fråga 1-5 i intervjuguiden (se bilaga 1), vilket ger en introduktion om företagens 
bakgrunder samt dess syn på informations säkerhet i molnet. Det avsnitt som går under 
namnet autenticitet tar upp frågorna 6-14, i avsnitt tre belyses svaren på intervjufrågorna som 
innefattar frågorna 15-20.     
 

4.1 Introduktion 

Tabellen nedan ger grundläggande bakgrundsinformation om de tre företagen som blivit  
intervjuade, så som typ av företag, när de började sälja molntjänster samt vilken kundkrets de 
har. Efter tabellen följer en bakgrund som innefattar en utökad redovisning av den 
sammanställda informationen i tabellen kopplat till teorin och en sammanställning av 
företagens förhållande till informations säkerhet i molnet, fördelar med just deras tjänster 
samt vad de anser som de största utmaningarna med att bevara information säkert i molnet. 
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Tabell 1 Företagsinformation 

Företag  Optinet   Connect       Företag A 
 
Antal kontor 

 
– Ett kontor 
 

 
– fyra kontor i Sverige 
  

 
– sex kontor i världen   

År då företaget 
började sälja 
molntjänster 

  
1997 

 
2009 

 
2008 

 
Tjänster 

 
Diverse tjänster från det 
olika service modellerna 
SaaS, PaaS, IaaS 

 
Diverse tjänster från det 
olika service modellerna, 
SaaS, IaaS 
 

 

Specialiserad på en 

programvara, SaaS 

 
Kundkrets 

 
– små till medelstora 
företag, 5-100 
datoranvändare 
– både privat- och 
offentlig sektor   

 
– små till medelstora 
företag, 5-200 
datoranvändare 
– både privat- och 
offentlig sektor   
 
 

 
– till små, medelstora, 
stora företag nationellt 
och globalt 
– både privat- och 
offentlig sektor   
 
 

 

 

Bakgrund 
De tre it-företagen som intervjuades har olika bakgrunder, erbjuder olika typer av tjänster, har 
varit olika länge i branschen samt varierar i storlek. Connect och Företag A är företag med 
flera kontor, medan Optinet är ett mindre företag med ett kontor. Optinet har erbjudit 
molntjänster sedan år 1997 och var en av de första leverantörena i Sverige att erbjuda 
molntjänster. Dock var det inte något som de från början gjorde i större utsträckning och 
förklarar; ”(…) när vi pratade om det för 10 år sedan var det ingen som fattade riktigt.” 
Optinet klargör dock att branschen har hunnit ikapp nu. Connect och Företag A har under 
senare år börjat tillhandahålla molntjänster.  
 
Optinet och Connect är it-företag som inte endast är specialiserade på molntjänster utan 
erbjuder även en rad andra IT-tekniska tjänster, medan Företag A är specialiserade på tjänster 
inom elektroniska affärsmeddelanden som erbjuds i molnet. Deras tjänster gör det möjligt för 
bolag att utbyta affärsmeddelanden med varandra, exempelvis fakturor.  
 
Företaget A erbjuder tjänster som sorteras under servicemodellen SaaS. När företag Optinet 
och Connect tillfrågas om vilken typ av servicemodell de har gällande molntjänster märks att 
båda företagen tvekar. Det är uppenbart att Optinet och Connect inte använder begreppen 
dagligen. Det klarläggs att de två företagen erbjuder SaaS i form av exempelvis e-
mejllösningar. Optinet erbjuder även tjänster från modellerna PaaS och IaaS, medan Connect 
beskriver sig vara specialiserade på IaaS.   
 
Samtliga företag riktar sig både till privat och offentlig sektor och har kunder från de båda 
kundsegmenten. Företag A säger att den offentliga sektorn är pådrivande inom deras område 
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med anledning av lagstiftningen. (Förmodar att respondenten syftar på Förordning (2003:770) 
om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte).71 Lagen säger att den offentliga 
verksamheten kan utbyta elektroniska dokument med sina leverantörer. Connect beskriver att 
det har en mycket bred kundbas från företag till kyrka, från kommuner till myndigheter.  
 

Företagens förhållande till informations säkerhet i deras erbjudanden.  
I intervjuerna framgår det att företagen tycker att säkerhet är viktigt.  Optinet och Connect 
använder begreppet ”informationssäkerhet” när de får frågan om hur de förhåller sig till 
informations säkerhet i molnet. Min avsikt med frågan var att diskutera informations 
säkerhetsställande på ett mer generellt plan, vilket nu istället blev fokuserat på vad som de 
definierar som informationssäkerhet. Deras förhållningsätt till informationssäkerhet är att; de 
pratar mycket om säkerhet på företaget och har alltid gjort så.  Optinet förklarar dock vidare 
att det finns ett bristande intresse hos kunder när det gäller informationssäkerhet. Frågan 
ställdes då till Optinet om kunderna inte är skeptiska till att lägga ut information i molnet och 
svaret blev;  
 
     Nej, man är inte speciellt rädd. Och ja menar det finns ju företag som är mellan fem och tio 

anställda, ganska små. Som säger ja, men vi har ju ”dropbox”72 och så lägger de en massa 
företagsinformation, företagsdokument i dropbox som är avsett för privatpersoner och det 
kanske vi inte rekommenderar. Man har ingen aning liksom… 

 
Connect upplever däremot att deras kunder är skeptiska att lägga ut information i molnet. 
Förhållningsättet som Connect har till informationssäkerhet kopplas till att de arbetar med 
partners och leverantörer som anses högt rankade när det gäller säkerhet. Respondenten är 
tydlig med att de bevarar sin information i en av Sveriges säkraste datorhallar där även 
Google och Blocket.se finns. Respondenten väljer även att reflektera över begreppet Cloud 
service; ”Det är ju ett begrepp det här med Cloud services, det är ju egentligen inget som är 
uppe i himlen, molnet, utan det är ju ofta nere i ett bergrum så det är ju egentligen lite 
ironiskt.”  
 
Men framhåller också att Internet är en ”osäkerhetskälla” och att det kan finnas hot som 
skadlig kod73 osv. Företaget arbetar därmed på olika sätt för att säkra upp molntjänsterna.  
Företag A inleder som Optinet med att säga att säkerhet är viktigt. De ekonomiska 
dokumenten som Företag A hanterar kräver en säker hantering på grund av lagstiftning och 
med anledning av att dokumenten är börspåverkande. Företag A säger;  
 

                                                                                                                                                         
 
71 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.  
http://www.esv.se/Verktyg--stod/EA-
boken/?page=eabok_ch_8_sec_Statliga%2520myndigheters%2520elektroniska%2520informationsutbyte 
72”Dropbox”– ”tjänst för lagring av filer på internet” (Computer Sweden, ”språkwebben” 
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp)  
73 ”Kod”- Instruktioner och uttryck angivna i ett programmeringsspråk. (Paginas IT-ORDBOK, 
http://itord.pagina.se/default.asp?Id=2050) 
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     (…)det finns ju egentligen två moment skulle man kunna säga. Det ena är att vi har en 
molntjänst som så att säga befinner sig fysiskt på ett annat ställe än i det systemet 
informationen egentligen härrör från, exempelvis ett ekonomisystem eller en annan typ av 
verksamhetssystem och den måste transporteras där emellan över Internet och då vill vi ju 
säkra upp de kanalerna då. 

 
För att kunna säkra kanalerna där informationen transporteras beskriver Företag A att det 
bland annat använder kryptering74, vilket de även menar är ganska ovanligt i deras bransch.  
 
 
Fördelar med företagens erbjudanden 
Optinet berättar att fördelarna med deras tjänster när det gäller säkerhet är att det finns en 
möjlighet för kunden att föra en dialog med företaget och säger; ”(…)man kan prata med oss 
och ställa frågor och så e du intresserad av säkerheten hur vi tillhandahåller IT-säkerhet så kan 
vi svara på alla de frågorna”. 
 

En annan fördel som företaget beskriver är att de satsar mycket på den fysiska säkerheten, 
driftsäkerheten för att information ska vara tillgänglig. Optinet förklarar vidare att det är den 
fysiska säkerheten som kunden är intresserad av, vilket även Connect tidigt förklarade i sin 
intervju. När Connect diskuterar fördelarna med deras erbjudanden menar de att de har bra 
avtal och bra prissättning i förhållande till deras säkerhetsstandard. Företag A beskriver att 
möjligheten till kryptering i deras tjänster utmärker dem som företag i branschen och att det är 
en fördel med det, när det gäller säkerhet. 
 
 
Utmaningar med molnet 
De största utmaningarna enligt Optinet är att få kunder att bry sig om säkerhetsfrågor i 
molnet, men även att prata om molnet så att folk förstår ”(…)för molnet blir ju ofta lite 
flummigt”. Sedan så diskuterar även respondenten om att det är en utmaning att ha kontroll 
över informationen. Respondenten exemplifierar, att lägga ut information kan innebära att 
man inte vet var den hamnar, kanske i ett annat land, och man kan mötas en av en lagstiftning 
som innebär något annat än i Sverige. Respondenten säger;  
 

Där, alltså information som lagras i molnet och då finns i Amerika och om det är CIA eller 
FBI eller båda som har rätt att gå in och granska den här informationen. Ja, då är det 
amerikanska lagar som tillämpas, så om ett svenskt företag lägger ut information i molnet, 
vårdslöst, så har USA rätt med sin lagstiftning att gå in att titta i den svenska 
informationen(…)  

 
Connect beskriver att utmaningen är att ha en bra policy och klargör att det är utmanande att 
ha rätt leverantörer, rätt produkter och att hålla brandvägg, servrar m.m. uppdaterade. En 
utmaning som Företag A ser med molnet är att kunna göra krypterad information i molnet 

                                                                                                                                                         
 
74 ”Kryptering”; metoder för att hemlighålla text och data så att de inte kan bli läsligt för någon annan. (Paginas 
IT-ORDBOK, http://itord.pagina.se/default.asp?Id=168) 
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sökbar. ”För det vill man ju. För annars är det egentligen lite poänglöst att spara 
informationen.” Respondenten A resonerar vidare om möjligheten att dekryptera 
informationen och lägga upp den i ett minne (datorminne), men att det kräver att den sparas 
ner på disk. Det andra alternativet är att lagra okrypterad sökbar metadata till den krypterade 
informationen, men vilket kan leda till frågeställningar som ”är det ok om man då sparar vissa 
metadata, sökord här och där, är det ok, eller avslöjar man för mycket då om informationen 
som man vill skydda osv.”  
 

4.2 Autenticitet 

Autenticitet är ett av de attribut som utgör begreppet ”Trustworthy records” och en kort 
information om detta begrepp föranledde frågeställningen om hur företagen definierar 
autentisk information i sina tjänster;   
 
     Inom arkivteorin pratar man om “Trustworthy records” dvs. pålitlig information som 

ska kunna användas som bevis för att något har skett.  För att en information ska vara 
pålitlig, betyder det att den ska vara riktig, dvs. korrekt från fel och vara sanningsenlig, 
tillförlitlig och autentisk. 

 

Definition av autenticitet och strategier för att upprätthålla autenticitet 
Vad som framkommer i samtliga intervjuer med företagen är att det inte finns någon utskriven 
definition för begreppet autenticitet hos företagen och att det är ett begrepp som inte ofta 
används när det talas om informationen som lagras i deras tjänster. Optinet klargör att de inte 
har kommit så långt när det gäller frågor om autenticitet men att tekniken finns för det. 
Respondenten menar att det beror på att kunderna är så pass ointresserade av informationens 
autenticitet och att de inte tänker på att informationen som förvaras i molnet på något sätt kan 
förändras eller bli felaktig. Optinet väljer själv att definiera autenticitet följande; ” (…) 
information som är oförvanskad, inte på något sätt förändrad och det får ju va i alla 
avseenden” och exemplifierar att om ett skapelsedatum för en fil på något sätt förändras till ett 
nytt skapelsedatum kan filen inte längre ses som autentisk. Respondenten förtydligar att 
”autentisk information får ju inte vara oförändrad i alla avseenden inte bara liksom 
innehållet.” Han sätter fingret på något som man inom arkivteorin förknippar med autentisk 
information, nämligen att det inte bara handlar om informationens innehåll utan att även 
autentisk information omges av metadata. Om ett skapardatum för en fil förändras säger 
respondenten att filen inte längre kan vara autentisk, vilket även avses i arkivteorin då 
förändringen skulle störa filens integritet och identitet. Strategin som Optinet framförallt 
tillämpar för att säkerställa autenticitet är att säkra det fysiska tillträdet, åtkomsten. Med 
anledning av att företaget hanterar personuppgifter så tillämpar de bestämmelser som finns i 
Personuppgiftslagen (1998:204). Optinet refererar till att Personuppgiftslagen beskriver att det 
ska finnas ”en tillfredställande säkerhet” vid hantering av personuppgifter. Detta tycker 
respondenten är väldigt otydligt, ”(…) det är ju liksom en bedömningsfråga då.” Optinet har 
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valt att ange att tillfredsställande säkerhet för den kund som hanterar personuppgifter, innebär 
en egen server. Företaget rekommenderar även att varje kund bör ha en egen brandvägg då 
risken finns att om två servrar, som står bredvid varandra, delar på samma brandvägg, kan den 
som äger den ena serven hacka sig in i den andra. Dessutom tar Optinet upp att de erbjuder 
back-up75 men att det dock är upp till kunden om de vill följa de rekommendationer som 
Optinet anser som tillfredsställande. Företagets strategier går därmed ut på att så långt som 
möjligt säkra informationen från att bli påverkad i servermiljön, sedan är det upp till kunderna 
att säkra informationens autenticitet i systemet. 
 
I intervjun med Connect framkommer det tydligt att autenticitet inte är ett ord som används 
inom företaget då respondenten undrar om ”(…)detta är ett vanligt begrepp eller?” När jag 
klargjort att autenticitet är ett begrepp vanligt förekommande inom arkivteorin och 
exemplifierar frågeställningen med följande; ”Om man plockar upp ett mejl då… plockar 
fram det, kan man då garantera att det inte har manipulerats på något sätt eller att det är vad 
det avser att vara”. Connect svarar då att företaget som är återförsäljare av molntjänsterna, 
exempelvis för Microsoft, inte ansvarar för att informationen i tjänsterna ska förbli autentiska 
utan att ansvaret ligger hos deras leverantör. Respondenten beskriver dock att det är självklart 
att data ska vara autentisk och oförvanskad i deras back-uptjänster och virtualiserade servrar 
som de säljer själva men respondenten säger att de inte har några processer som säkerställer 
detta.  Emellertid tar företaget upp olika strategier för hur autenticitet kan säkras. 
Respondenten nämner att certifikat ofta förekommer i E-postlösningar för autentisering; ”om 
du använder dig av certifikat som är från en betrodd certifikatgivare så är det en 
äkthetsstämpel egentligen på den du är.”  Enligt arkivteorin föreskrivs att autentisering är en 
möjlighet att bevisa att information är autentisk vid en viss tidpunkt. Företaget tar vidare upp 
att certifikat även kan användas på nätverk, fjärrskrivbordstjänster och för att validera 
information. Connect framhåller även huruvida hur betrodd du är som användare av 
certifikatet är beroende på hur känd certifikatutgivaren är och att detta är en kostnadsfråga. 
SPF-records (Sender Policy Framework-records) är en annan strategi som Connect nämner 
för att kunna säkerställa autenticitet och som går ut på att kunna reglera information så att 
exempelvis informationen bara kan skickas från en viss server eller en viss källa.  En annan 
strategi som företaget arbetar med för att kunna bevara information autentisk är loggning76. 

 
Vi loggar ju allting vi gör, förändringsprocesser och sådant i våra miljöer då va, för att vi ska 
kunna se att om det är en förändringsprocess som har skett så vill vi ha det loggat och då 
arkiverar vi loggan för att man ska göra den sökbar och kunna spåra någonting som 
exempelvis är… som är en förändring helt enkelt och då kunna visa upp det för kunden 
exempelvis då va. 

 
I och med att informationen ”loggas” dokumenteras informationens aktivitet, det 
kopplas metadata till informationen över tid vilket kan härledas till att det inom 

                                                                                                                                                         
 
 
76 ”Logg”- En fortlöpande förteckning över de händelser som sker medan ett program eller ett programsystem 
körs eller installeras eller körs. (Paginas IT-ORDBOK, http://itord.pagina.se/default.asp?Id=2163) 
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arkivteorin finns en tidsaspekt i att säkra handlingars autenticitet. Det kan då identifieras 
om förändringar sker som skulle bryta informations identitet och integritet. Ett 
ytterligare tillvägagångssätt som Connect beskriver för att hindra att information 
”förvanskas” är att kryptera informationen som bevaras i deras datorhall på krypterade 

diskar.   
 
Företag A inleder med att säga att det inte är en ”jätteenkel fråga” när frågeställningen 
kommer upp om hur företaget definierar autenticitet. De avlägger ingen direkt definition av 
begreppet men börjar prata om termen original som används för fakturor och affärsdokument 
inom deras bransch. Respondenten menar att det endast kan finns ett original och att det är 
viktigt att kunna peka ut det. Han beskriver vilka strategier det använder för att säkerställa 
detta. 

 
Det kanske är så att för att man ska kunna läsa in fakturan med automatik i det mottagande 
systemet, så behöver vi kunna ha ett annat format tekniskt sätt och då kanske vi 
transformerar det till det formatet då, men då är det fortfarande så att det är ju det som vi fick 
från början som är originalet… så då får det följa med då. 
 

Respondenten redogör för att alla olika formatpresentationer som görs av fakturan blir kopior 
av originalet och därför låter de alltid originalet följa med som en bilaga till den 
transformerade kopian. Ett annat alternativ som företaget tillämpar är att man från börjar 
framställer exempelvis en PDF-version (en låst version som inte går att bearbeta) av en 
dataläsbar fil och kallar PDF: n originalet och låter den följa med som bilaga medan den 
dataläsbara filen transformeras under förloppet. Företaget gör ett medvetet val om vad som är 
originalet, vilket inte är förenligt med den synen av original som finns beskrivet inom 
arkivteorin då originalet är den första upplagan av informationen som skapats. Företag A tar  
upp en situation då en faktura skickas mellan två parter och det saknas data som är viktig för 
den mottagande parten, det kan vara exempelvis ett momsbelopp. 
 

(…)det kan vara att man har en leverantör som skickar en faktura som har ett affärssystem 
eller ett ekonomisystem som inte kan få ur sig en bra kvalitet på datan från början, utan då 
måste vi när vi processar den här datan, kanske lägga till data. 

 
Företag A beskriver då att de ändrar så pass mycket i filen att de får skapa ett nytt original. 
Respondenten sammanfattar; ”Så definitionen av autentisk data, den är lite olika beroende på 
hur man… vad man har för förutsättning kan man säga.” Inom arkivteorin beskrivs att ett 
original avser den första framställningen av exempelvis ett dokument. Kopiorna som görs av 
originalet kan dock fortfarande vara autentiska dokument, om detta kan bevisas av en 
berättigad part. Information kan vara autentisk så länge dess identitet samt integritet kan 
upprätthållas, oavsett om informationen exempelvis förekommer i ett annat format.  
Vidare tar även respondenten upp att det inte alltid behöver vara så att data i ett original är 
korrekt; att det inte behöver vara korrekt ifrån början och även att det har ändrats över tid.  
Det är ett resonemang från företaget som pekar på de två övriga kraven, tillförlitlighet och 
riktighet, förutom autenticitet, inom arkivteorin som utgör begreppet ”Trustworthy records”. 
Tillförlitlighet säkrar att informationen är rätt från början och riktigheten syftar på att 
informationen ska vara korrekt över tid, dvs. inte blir felaktig. Detta är något som Företag A 
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beskriver och som de säkrar genom testrutiner, kontrollberäkningar osv. När det gäller andra 
strategier så redogör Företaget för att det måste förhålla sig till de krav som lagstiftningen har 
gällande riktighet och autenticitet. Inom deras bransch så används Electronic data inter 
Exchange-avtal (EDI – avtal) som är ett avtal mellan företag som utbyter elektronisk 
information, där det bestäms att den elektroniska versionen fastslås vara originalet och inte 
exempelvis en pappersutskrift. Respondenten förklarar att det inte säkrar autenticiteten men 
det ger en ”likriktad process” av hanteringen. Digitala signaturer och dokumenterade 
affärsprocesser är något som Företag A liksom Connect använder för att säkra autenticiteten. 
Företag A menar att; ”(…)poängen är ju att man ska kunna visa att en affärstransaktion har 
skett så att man kan dra av momsen. Företag A liksom Optinet nämner under intervjun att de 
upplever att kunden sällan ifrågasätter om informationen förblir autentisk i molnet och 
beskriver att det är något som kunden förutsätter att så är fallet.  Företaget A drar parallellen; 
”Det är ungefär som om vi använder Gmail liksom, men vi tänker inte på att fråga Google vad 
som händer om mina e-mail försvinner.” 
 
Informationens struktur 
Frågan om huruvida företagen kan garantera om informationens struktur kan bevaras, inte 
bara innehåll utan även metadata, ställdes vid ett senare tillfälle i intervjun. Frågan kom sist i 
delen som behandlar autenticitet i intervjuguiden. Svaren har dock valts att presenteras i 
anslutning till avsnittet med it-företagens definitioner av autentiskt information samt strategier 
för att upprätthålla autenticiteten på grund av att frågan tar upp metadata som är en viktig del 
för att kunna fastställa informations autenticitet. Optinet framhåller att det var det som man 
pratade tidigare om i intervjun och att det har med autenticitet att göra vilket de kan garantera 
kunden. Respondenten nämner att metadata kan vara ”(…) Vem har skapat filen, När har filen 
skapats, osv.” Företag A beskriver att applikationen där kundens information finns i deras 
molntjänst även utgör kundens informations metadata, så att om företaget väljer att ändra i 
applikationens struktur förändras kundens informations metadata. Därmed förklarar Företag A 
att de inte kan garantera informationens struktur men att om de skulle behöva genomföras ett 
applikationsbyte ser de till ”(…)så att man har en applikation också som pratar med metadatat 
på motsvarande sätt (...)” för att den ska vara tillgänglig. Connect förklarar att de förlitar sig 
på att metadatat från sina leverantörers system är intakta och således har möjlighet att 
garantera att informationens struktur kan bevaras.   
 

 
Hantering av autentisk information  
Inom arkivteorin har tillit till information traditionellt baserats på kunskaper om de personer 
som har skapat eller förvarar informationen. En förutsättning för att information ska kunna 
anses som autentisk är kännedom om hur den uppkommit samt var den förvaras. 
I den digitala miljön möjliggörs att information automatisk skapas genom IT-teknologiska 
system. När molntjänster tillämpas betyder detta att tilliten kan överföras till företagen som 
levererar molntjänsten och deras system. Med anledning av detta ställdes frågor i intervjuerna 
om företagen kan garantera att informationen som lagras i deras tjänster är autentiska för 
kunden, om de kan spåra vem som hanterar kundens data samt om de berättar var kundens 
information finns lagrad någonstans.  
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Optinet menar att de kan bevisa att lagrad information är autentisk, för de kunder som har 
back-up, genom att återläsa gamla filer och att det är ingen som ifrågasätter om att den 
informationen inte skulle vara autentisk. Connect tar upp att förändringsprocesser loggas och 
att loggan arkiveras och görs sökbar. Därigenom kan företaget påvisa om det har skett en 
förändring av informationen för kunden eller inte. Företag A talar även om loggning och 
annan kvalitetssäkring som ska kunna ge tillräckliga bevis till kunden om att informationen är 
autentisk. Företag A säger att det dock kan vara svårt för dem att garantera att informationen 
förblir autentisk om en kund väljer att integrera ett osäkert protokoll77 hos dem.  
 
Angående om företagen kan spåra vem på företaget som hanterar kundens information menar 
Optinet och Connect att de kan spåra och koppla IP-adressen till vilken dator som har hanterat 
informationen men inte till den aktuella personen.  Företag A säger också att de kan spåra 
vem som är inne och hanterar information, men inte på vilket sätt. Optinet beskriver att med 
hjälp av ”auditingfunktioner” finns möjlighet att spåra vem som har hanterat informationen. 
De har möjlighet att erbjuda funktionen men det är inte vanligt att kunden önskar det. Optinet 
säger ”Har man ”Audeting” på, så växer det… det blir dyrare. Det är ingen extrafunktion… 
det ska ju lagras hela tiden information, om vem som hanterar.” 
 
I NIST definition av Cloud Computing i enlighet med de tredje karaktärsdraget Resources 

pooling vet kunden oftast inte var dennes information finns fysiskt lagrad. Dock talar de 
intervjuade företagen om att de kan ge upplysningar om var kundens information finns lagrad, 
där Connect och Företag A berättar endast om kunden ställer krav på detta. Företag A lyfter 
fram att det kan vara en fördel att förklara var information ligger lagrad med anledning av att 
de då kan förtydliga att informationen finns lagrad på fler ställen exempelvis om en brand 
skulle inträffa. Optinet tycker också att det är viktigt att tydligt informera om var kundens 
information finns lagrad, för att på så vis visa att man är seriös och säger; ”Vissa säger så här, 
att med tanke på säkerheten så avslöjar vi inte var vår datorhall finns. Då kan den stå hemma 
hos någons garage liksom.” 
 
Lagring av autentisk information över tid 
Inom arkivteorin finns ett uppdrag om att kunna förvara autentisk information över tid för att 
kunna garantera framtida generationer bevarade och åtkomliga digitala minnen. Det ställdes 
således frågor i intervjuerna till företagen om hur de garanterar att informationen förblir 
autentisk genom hela dess livscykel, om de kan garantera att autentisk information kan lagras 
under lång tid och om de har några tidsramar för hur länge information kan förbli autentisk.  
 
Optinet förklarar att det inte är några kunder som ställer frågan om huruvida informationen 
som kommer att lagras hos dem kommer att förbli autentisk under hela livscykeln, men ser till 
att uppdatera exempelvis ekonomisystem för att den ska förbli autentisk. Connect beskriver 
                                                                                                                                                         
 
77 Protokoll ”En uppsättning regler som anger hur kommunikationen mellan olika enheter eller datorer ska 
utföras”, (Paginas IT-ORDBOK, http://itord.pagina.se/default.asp?Id=229) 
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att de garanterar att informationen förblir autentisk genom hela livscykeln med hjälp av 
loggning och automatiserade processer som identifierar problem, exempelvis om en server är 
full, och gör uppdateringar. Connect säger vidare att ”the next big thing” inom IT är ett 
koncept som kallas ”Remote monitoring and management”. Det handlar om att man kan ha 
kontroll över ”kundens miljöer” det kan vara servermiljö, men även på nätverksprodukter och 
skrivare till den grad att det går att upptäcka problem innan kunden reagerar. Detta menar 
Connect kan tillämpas för att upprätthålla autenticiteten. Denna metod som tillämpas av 
Connect skulle kunna kopplas till konceptet av ”Chain of preservation” inom arkivteorin där 
det primära är att se till att de åtgärder som behöver göras, genom hela informationens 
livscykel, upprätthåller dess identitet och integritet. Connect klargör dock att inte alla kunder 
vill ha en sådan övervakning för att det innebär för mycket insyn i vad kunden gör. ”du ser ju 
alla footprints som kunden gör, typ var de surfar någonstans osv.” Företaget kommenterar 
även att det inte bara är viktigt att kunna bevara informationen autentisk, utan också att 
utradering av information sker. Företaget exemplifierar att det för en kund handgripligen 
destruerar hårddiskarna för att informationen inte på något vis ska kunna återskapas i något 
annat syfte. Företag A menar att de kan fastställa informationens autenticitet genom hela dess 
livscykel med hjälp av deras lagringsmekanism där det beräknas bland annat Hash-värden78 
på dokumenten.  
 
När frågan ställdes huruvida företagen kan garantera autentisk information över en lång tid 
samt om de har någon tidsram för detta gav Optinet svaret att lagring över lång tid kräver att 
informationen plockas ut från molnet och lagras på band.  Respondenten tycker ” Att 
garantera något som finns i drift, det är jättesvårt. ”Det kan folk säga va de vill, man har ju 
fått höra att CIA blir hackade och alla andra möjliga instanser.” På frågan om företaget har 
någon tidsram för hur länge informationen kan vara autentisk menade Optinet att det är upp 
till hur länge banden håller. Respondenten svarade även att han inte kan avgöra hur länge 
informationen kan vara säker i molnet och inte heller garantera det. Connect resonerar 
tvärtemot Optinet, att det säkraste sättet att bevara information över lång tid är att ha kvar 
informationen på server och inte föra över den på band. Connect beskriver att det finns en risk 
med att metallerna i banden efter en tid oxiderar och informationen blir oläsbar. Företaget 
beskriver vidare att de istället arbetar mycket med replikering79 och redundans80 som innebär 
att hela tiden hålla IT-miljön uppdaterad. Connect säger följande; 

 
Så egentligen är det ju viktigt att hålla det levande och att se till att man har… alltså att man 
byter ut hårdvaran, den då liggande hårdvaran och ser till att det sker på ett korrekt sätt så att 
det inte förvanskas någonting i den processen där man då byter exempel disksystem eller 
något sådant då. 

 

                                                                                                                                                         
 
78 Hash; - oläsbara tecken. Hash-värden tillämpas för att dölja användarnamn och lösenord vid flöde mellan 
lokalt system och en Internet-server. (Paginas IT-ORDBOK, http://itord.pagina.se/default.asp?Id=1774) 
79 ”Replikering” innebär att en databas kopieras till en annan ställe (Paginas IT-ORDBOK, 
http://itord.pagina.se/default.asp?val=s%F6k&q=replikering 
80 ”Redundans” nyttjande av flera uppsättningar av samma data eller enheter för att kunna säkra en funktion eller 
av säkerhetsaspekt. (Paginas IT-ORDBOK http://itord.pagina.se/default.asp?val=s%F6k&q=redundans) 
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När frågan ställs vilka tidsramar företaget kan garantera för autentisk information i 
molnet beskriver Connect att de sätter upp tidsramar för kundens behov. De säger att 
den längsta lagringen som de har sett hos en av deras service providers är på sju år. När 
jag kommenterar att arkivlösningar möjligtvis skulle kunna finnas i molnet i framtiden 
och syftet blir att bevara information så länge som möjligt svarar respondenten att 
möjligheten finns så länge lagringsutrymmet finns. Respondenten tillägger dock att det 
är något som de inte kan garantera, men hypotetiskt så länge kunden betalar och att det 
inte sker någon konkurs. Företag A har anpassat sin lagring för de bestämmelser som 
finns i bokföringslagen dvs. tio års sparad information. ”Vi har ju inte gått in och sagt att 

ok, vi väljer en lagringsteknologi som vi vet har en livstid på minst 50 år(…)” Företaget 
beskriver bland annat att de använder filformat PDF A i enlighet med ISO standarden 
(19005) för att kunna säkra fakturornas autenticitet över den utmätta tiden samt att de 
kan uppdatera till ny teknologin om så behövs och då migrera data. Den tidsram för hur 
länge informationen förbli autentiskt hos företaget är under informationens livstid 7-10 
år då revision ska utföras.  
 

4.3 Tillgänglighet 

Syftet med att bevara pålitliga och autentiska handlingar är att kunna göra dessa användbara 
och tillgängliga. I intervjun ställdes frågor till företagen om hur tillgänglig informationen är i 
deras tjänster, vilken möjlighet till behörighetsstyrning tjänsterna ger, vilka strategier det 
finns för att icke behöriga får tillgång till informationen samt hur de kan säkerställa att 
kunden har kontroll över informationen hela tiden även om den skulle vilja avbryta tjänsten. 
 
I intervjuerna med företagen framkommer det att tillgänglighet är mycket viktigt och att det är 
vad kunden efterfrågar. Connect säger följande; 
  

(…)men åter som jag har sagt innan, är tillgängligheten som är viktigt för en användare och 
så ska man kunna koppla upp sig om man är på tjänsteresa eller utlandssemester, eller 
hemma. Var man än är ska det vara tillgängligt och det är det som är viktigt.  

 

Företagen garanterar näst intill hundraprocentig tillgänglighet till deras tjänster. Företag A 
lovar en 99.5 % tillgänglighet till tjänsterna och de två övriga företagen redovisar för en del 
strategier som de använder för att uppehålla så långtgående tillgänglighet som möjligt. 
Optinet och Connect för även en diskussion om att tillgängligheten styrs av hur mycket 
informationen säkras med åtkomlighetsregleringar, inloggningsuppgifter, lösenord osv. Det är 
upp till kunden hur tillgänglig informationen ska vara. Optinet säger följande; 
 

Oftast är de ju en kostnadsfråga. Ju mer säkerhet du vill ha desto dyrare blir det. Så, sedan så 
är det en parameter till, ju mer säkerhet du har ju mer komplicerat blir det och då blir det lite 
kontraproduktivt. 
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Optinet menar att tillgängligheten är någonting som man får balansera och det får inte bli för 
avancerat för användarna att komma åt informationen för då tröttnar de. Connect nämner att 
de har ett minimikrav för hur tillgänglig informationen ska vara i deras tjänster kontra 
säkerhetsåtgärder. Connect menar vidare att risken är för stor att det ska hända något med 
informationen om kunden negligerar någon form av säkerhet och att det skulle kunna leda till 
en tvist med kunden som företaget vill undvika.   
 
Access handlar i arkivteorin om åtkomlighet och användbarhet av information. Access 
relaterar direkt till vem som söker informationen och vad som är syftet med att få tillgång till 
den. I intervjuerna förmedlas att företagens tjänster bygger på olika system för 
behörighetsstyrning till informationen. Dessa system ger sedan kunden i sin tur möjligheter 
att ta fram olika behörighetsroller för sina anställda. Optinet beskriver att även access kan 
kopplas till att användaren tvingas utföra vissa säkerhetsåtgärder till exempel 
antivirusscanning av datorn och därefter få tillgång till information.  
 
För att förhindra att icke behöriga får tillgång till informationen sker rutinbaserade 
säkerhetsprocesser som företagen nämner flera gånger genom intervjuerna, exempelvis 
används certifikat och annan autentisering, kryptering samt ständiga uppdateringar av bland 
annat brandväggar. Connect diskuterar att det är viktigt att lösenord utbytes med jämna 
mellanrum samt beskriver, likväl Företag A, att det finns regleringar för hur många gånger ett 
lösenord får skrivas fel innan tjänsten låses.  
 
I intervjuerna framgår det att det finns en praxis för att kunder inte ska gå miste om sin 
information när de väljer att avbryta molntjänsten hos leverantörena. Det finns möjlighet för 
kunderna att själva plocka ut sin information vilket Optinet rekommenderar eller kan 
leverantören plocka ner informationen på ett medium vilket ingår i Connects rutiner. När en 
kund avbryter en tjänst beskriver både Connect och Företag A att de bevarar informationen en 
utmätt tid innan den raderas från tjänsten. Connect säger; ”Stänger de av sin tjänst då, skulle 
vi aldrig per standard ta bort data för dem utan vi låter, vi arkiverar data och sedan står det 
reglerat via avtal hur länge(…)”.  
 

Som företagen tidigare diskuterade i frågorna som handlar om att upprätthålla autenticitet 
säkras åtkomligheten genom att underhålla tjänsten. Det finns inte, vad jag tolkar ett planlagt 
tidsperspektiv, utan det handlar om att göra åtgärder för att upprätthålla lagringen och 
tillgängligheten undan för undan och att anpassa sig till utvecklingen inom 
informationsteknologin. Företag A har en normal lagringstid på sju till tio år i enlighet med 
bokföringslagen när det gäller deras tjänster som består av ekonomiska dokument och har 
därmed anpassat sig till att informationen kommer att bevaras efter dessa regler. Företag A 
poängterar dock att om informationen ska vara åtkomlig måste man arbeta med den teknologi 
som företaget arbetar med.  
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5 Sammanfattande diskussion   

Uppsatsens syfte var att undersöka medvetenheten hos svenska leverantörer av molntjänster 
om de särskilda krav som ställs på arkivinformation, som kvalitetskraven pålitlighet, 
autenticitet samt tillgänglighet. Med anledningen av att det inom arkivvetenskapen påbörjat 
en diskussion om hur information ska kunna hanteras säkert i molnet och att det har 
identifierat utmaningar som bland annat handlar om att upprätthålla handlingars autenticitet 
och tillgänglighet, fann jag det intressant att se hur diskussionen kring detta ser ut hos de it-
företag som levererar molntjänster. Frågeställningen var följande; Vad anser leverantörerna 
vara autentisk information? – Skiljer sig leverantörernas syn på autentisk information i 
jämförelse med vad man avser inom arkivvetenskapen? Hur ser leverantörerna på 
tillgänglighet av information i molnet?  
 
I studien framkommer att två av it-företagen inte är vana att använda sig av NIST definition 
när det gäller att beskriva de olika service-modellerna (SaaS, PaaS samt IaaS) som ingår i 
begreppet Cloud Computing.  Det visade sig också att Cloud Computing är något som anses 
svårt förklara för kunden. Inom arkivteorin har en del av forskningsläget gått ut på att kunna 
få en samlad uppfattning om vad Cloud Computing innebär för att kunna möta och hantera 
den nya lagringsteknologiska lösningen. Det visar sig att Cloud Computing är ett komplext 
område som kräver tid att utforska. 
 
I intervjuerna använder två av företagen begreppet informationssäkerhet. I ARA:s forskning 
används ordet informationssäkerhet i enlighet med standarderna ISO 27001/2 där begreppet 
syftar på ”bevarande av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hos information.” Det 
antas att företagen följer den definitionen då sekretess, riktighet och tillgänglighet är teman 
som de berör i intervjuerna. Att säkra tillgänglighet, uppkopplingsmöjligheterna till 
företagskunderna var något som uppmärksammades mycket i intervjuerna. Med anledningen 
av att det är ett stort krav från kunden att kunna vara uppkopplad var och när de än befinner 
sig.  
 
När tillgänglighet diskuteras av företagen, syftar de dels på vilken möjlighet som företaget 
erbjuder att ha tillgång till informationen, men även tillgänglighetsaspekten kopplat till 
sekretess. Ju mer sekretess och säkerhetsåtgärder som tillämpas ju mer otillgänglig blir 
informationen. Ett av företagen beskriver att det handlar om att hålla en balans mellan 
säkerhet och tillgänglighet för att annars tröttnar kunden om det blir allt för komplicerat att nå 
informationen. I intervjuerna nämner it-företagen risken att icke behöriga personer kan skaffa 
sig tillgänglighet till informationen och att detta säkras upp genom rutinbaserade processer 
som autentisering, brandväggsuppdateringar. osv.  
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it-företagen beskriver att de tar hänsyn till kundens tillgänglighet till sin information om 
denne skulle vilja upphöra att använda tjänsten, vilket beskrevs vara ett stort orosmoment i 
enkätsvaren i Ferguson-Boucher och Convery undersökning av kunder av molntjänster. Det 
finns rutiner hos företagen för att kunna hämta ut informationen och att den normalt sparas 
hos företagen under en tid i säkerhetssyfte. Dock kan problematiken kvarstå om kunden väljer 
att överföra informationen i ett annat IT-tekniskt system. Ett av företagen menar att 
åtkomligheten till informationen kan bli ett problem när en kund byter till en annan teknologi, 
vilket är en problemformulering som diskuteras inom den arkivvetenskapliga forskningen. Att 
kundens fortsatta tillgänglighet till information kan bli problematisk vid en konkurssituation 
är något som RIC projektet har identifierat och som även företagen berör i intervjuerna. Det 
framgår att det finns en medvetenhet hos företagen och att de måste ta hänsyn till det.  
 
Ordet autenticitet visade sig i intervjuerna inte förekomma i så stor utsträckning hos de olika 
It-företagen när det talar om information som lagras i deras tjänster. Inte heller är det ett 
begrepp som deras kunder använder för att ifrågasätta om lagring av informationen är säker. 
It-företagens definitioner av autenticitet skiljer sig stort, men när de vidare diskuterar vilka 
strategier som tillämpas för att upprätthålla autenticitet kan det skönjas att det finns en 
likartad syn på hur detta ska upprätthållas. It-företagen associerar autenticitet med begrepp 
som förändring, förvanskning, metadata, original och autentisering. Ett av företagen beskriver 
dock autenticitet på ett liknande sätt som inom arkivteorin; att för att informationen ska vara 
autentisk får den inte vara förändrad i något avseende, inte endast innehållet och diskuterar att 
om det sker ändringar i metadata så upphörs handlingens autenticitet. Det preciseras dock inte 
i definitionen om i vilka avseenden en handling skulle kunna ändras, exempelvis skulle en 
formatändring kunna innebära att autenticiteten rubbas. Ett annat företag sätter samman 
begreppet original med autenticitet i deras tjänster. I arkivteorin skiljer sig begreppen åt då ett 
original är den första framställningen av exempelvis ett dokument, medan autenticitet kopplas 
till handlingens identitet och integritet och att dokumentet är det som det utger sig för att vara. 
En kopia kan exempelvis fortfarande vara autentisk så länge det kan attesteras av den 
ansvarige för dokumentet. Det original som företagen refererar till behöver inte vara den 
första framställningen av ett dokument utan är en överenskommelse inom branschen. 
Autentiseringen är en även ett begrepp som företagen länkar till autenticitet och är en metod 
för att vid en viss tidpunkt tillkännage en informations autenticitet. Metoden styrker dock inte 
autenticiteten över tid. Det framkommer i intervjuerna att autenticiteten måste säkras på 
servernivå och kanalerna över Internet.  
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Loggning är något som företagen använder för att kunna säkra informations autenticitet. I 
Sakka, Defude och Tellez artikel förespråkas dock inför framtiden ett koncept som kallas 
”Remembrance”, ett mer långtgående system för dokumentation där hela det digitala objektets 
historia ”ögonblickfotas”, vilket de menar skulle ge den bästa lösningen för att kunna säkra 
informationens proveniens och autenticitet över tid. Audeting, dokumentation av samtlig 
access, är enligt Duranti något som sällan tillämpas vid Cloud Computing. Ett av företagen 
påpekade att det kan använda sig av auditing, men att det är något otympligt då det är dyrt och 
tar stor plats. Ett annat sätt att ha kontroll över informationen som framkommer i en av 
intervjuerna är ”Remote monitoring and management” som kan användas för att ha ständig 
kontroll över kundens miljöer, vilket är ett sätt att tänka på som finns i arkivteorins koncept 
Chain of preservation.  
 
Det framgår även i intervjusvaren att autenticitet eller att informationen förblir oförändrad är 
självklart och att det är något som många kunder förutsätter utan att ifrågasätta. I 
intervjusvaren beskrivs att det finns två kategorier av kunder där många kunder är orädda att 
lägga ut sin information i molnet medan vissa kunder är mycket skeptiska. I Ferguson-
Boucher och Convery studie framkom att verksamheter valde bort molntjänster för att de 
kände att de hade för dåliga kunskaper inom området och att ett av de främsta orosmomenten 
var platsen där informationen var lagrad. I intervjuerna framgick att it-företagen kan berätta 
var informationen finns lagrad vilket innebär en trygghet för kunden att ha vetskap om.  
 
InterPARES forskningsarbete går ut på att ta fram riktlinjer för att kunna bevara autentiska 
och tillgängliga digitala handlingar över tid. I det arkivvetenskapliga forskningsläget beskrivs 
en oro för att handlingar inte ska kunna upprätthållas enligt InterPARES i molnet. I 
undersökningen framkommer, vad jag tolkar som ett ganska begränsat tidsperspektiv på hur 
länge information kan lagras i företagens tjänster. Ett av företagen har en uttalad garanti för 
att kunna bevara information i enlighet med de bestämmelser som finns i bokföringslagen, 
högst tio år. De andra företagen framhåller även att informationen kan garanteras vara 
autentisk och tillgänglig under hela dess livscykel. Men när det handlar om att kunna bevara 
information autentisk över en längre ospecificerad tid går företagens åsikter isär, om det är 
säkrast att plocka ut information på ett medium utanför molnet eller att hålla informationen 
vid liv i molntjänsten. Intressant är då, hur kan en arkivlösning för långtidsbevarande 
upprätthållas i molnet, finns det möjligheter och resurser att kunna hålla arkivinformation 
autentisk och tillgänglig?  
 
De utmaningar och de risker som företagen beskriver genomgående i intervjuerna med 
att lagra information i molntjänster är hot utifrån dvs. att internet är en osäkerhetskälla 
och att hela tiden bearbeta informationen i de miljöer den befinner sig i så att den ska 
förbli tillgänglig. Ett annat problem är att kunna få kunderna att förstå de risker som 
finns med att lagra information i molnet.  De utmaningar som framhålls inom 
arkivvetenskapen handlar främst om att kunna bevara metadata intakt och upprätthålla 
länkar till informationen. Begreppet metadata får förhållandevis litet utrymme i 
företagens intervjusvar, dock beskriver en företagare att det är en stor utmaning att 
koppla metadata till informationen. Emellertid tar ett av företaget upp en problematik 
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med informationen och dess metadata med utgångspunkt i återsökning och sekretess 
och inte i syfte att diskutera autenticitet som det främst innebär inom arkivvetenskapen. 
I samma intervju säger respondenten att mjukvaran som informationen förekommer i, 
även utgör informationens metadata och när det genomförs ändringar i mjukvaran 
påverkas även informationens metadata. Det är en problematik som Moore 
uppmärksammar när han undersöker Grid Computing och menar att det bör utformas en 
modell för autentisk information som är oberoende av den elektroniska miljön där den 
lagras och således passera genom olika applikationer samtidigt som att metadatat förblir 
intakt. Detta är antagligen en nödvändighet för att kunna upprätthålla autentisk och 
tillgänglig information i den komplexa och skiftande miljö som molnet utgör.  
 
Studien visar att Cloud Computing är ett ämne som är mycket komplext och är i ett stadie där 
det krävs en övergripande förståelse inom arkivvetenskapen, men även kanske för företagen 
och de kunder som använder tjänsterna. Det är svårt att få en samlad bild av vad företagen 
definierar vara autentisk information. Deras definitioner skiljer sig i och med att autenticitet 
inte är ett ord som de tillämpar för att beskriva information i deras tjänster och diskussionen 
blir inte konkret. I intervjuerna framkommer en mer generell diskussion om 
informationslagring från servernivå till system, från tillgänglighet till sekretess samt från 
avtalsreglering och lagar. Den slutsats som är möjlig att dra är att enligt it-företagen innebär 
autentisk information, information som inte får förändras men som kan i vissa avseenden 
justeras under vissa förutsättningar. Förändringarna kan både avse ändringar av informationen 
och dess metadata. Även om de intervjuade företagen inte till fullo har kunskaper om vad 
autenticitet betyder inom arkivteorin så visar studien att de aktuella företagen som 
intervjuades arbetar mycket med säkerhet för att säkerställa informationen och tillmötesgå 
kundens behov. De strategier som företagen använder när de hanterar information vittnar om 
att de delvis uppfyller kraven på autentisk information i enlighet med arkivteorin.   
Tillgänglighet är något som undersökningen har visat är viktigt för it-företagen, vilket också 
är primärt inom arkivteorin. Tillgänglighet är ett av de främsta kraven som kunderna ställer 
och som således är det något som it-företagen prioriterar i deras tjänster. Tillgänglighet 
avspeglar även något som tycks vara lättare att prata om än autenticitet. 
 
Om en problemställning uppkommer inom autenticitet anser jag att det är viktigt att 
definitionen för autenticitet är lika för de båda vetenskapliga disciplinerna, arkivvetenskap 
respektive datavetenskap/systemvetenskap.  Det skulle vara lämpligt att utgå från arkivteorins 
koncept om ”Trustworthy records” och vad som avses med autentisk information för att 
fastställa den teknik och det säkerhetsåtgärder som är berättigade till att uppfylla arkivteorins 
krav på autenticitet.  Det är av stor vikt att de båda expertisområdena samarbetar för att få en 
ökad kompetens om varandras områden, förståelse för Cloud Computing och dess 
komplexitet samt gemensamma kvalitetskrav för information i molnet. Detta för att  
bidra till att informationen speglar det skrivna minnet av ett samhälle och därmed uppfyller 
den rättsäkerhet som understödjer ett öppet, ansvarsfullt och demokratiskt samhälle.  
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Bilaga 1. Intervjuguide till leverantörer av molntjänster 
 
 
1. Vad för typ av molntjänster erbjuder ert företag? 

– Software as a service (SaaS) 
– Platform as a service (PaaS) 

       – Infrastructure as a service (IaaS) 

2. När började ni erbjuda molntjänster och hur har utvecklingen i företaget sett 
ut? 

3. Hur ser er kundkrets ut? Hur många kunder har ni och riktar ni er till privat 
eller offentlig sektor?  

4. Hur förhåller ni er till informations säkerhet i molnet? Vilka fördelar finns det 
med era erbjudanden gällande säkerhet? 

5. Vilka är de största utmaningarna för att behålla information säker i molnet? 
  
Inom arkivteorin pratar man om “trustworthy records” dvs. pålitlig information 
som ska kunna användas som bevis för att något har skett.  För att en information 
ska vara pålitlig, betyder det att den ska vara riktig, dvs. korrekt från fel och vara 
sanningsenlig, tillförlitlig och autentisk.  
  

6. Hur definierar ni autentisk information i era molntjänster som ni erbjuder?  

7. Vilka strategier använder ni för att säkra informationens autenticitet i era 
tjänster?  

8. Kan ni bevisa för era kunder att informationen är autentisk i era tjänster? 

9. Kan ni spåra vem inom er organisation som har hanterat kundens data?  
10. Berättar ni för kunden var deras information är lagrad någonstans? 
11. Hur ser ni till att informationen förblir autentisk genom hela livscykeln till 

eventuell förstörelse? 
12. Kan ni garantera att autentisk information kan lagras under en lång tid? 
13. Har ni några tidsramar för hur länge informationen kan vara autentisk? 
14. Vid lagring av information kan ni garantera att strukturen av informationen 

bevaras, inte bara informationers innehåll utan även dess metadata?   
 

15. Hur tillgänglig är informationen som lagras i era molntjänster? 
16. Vilka möjligheter till behörighetsstyrning/access finns i era tjänster?  
17. Vilka strategier använder ni för att säkra att icke behöriga får tillgång till 

informationen? 
18. Hur kan ni säkerställa att kunden känner att den har kontroll över sin 

information hela tiden och även kunna vara säker på att ingen information 
försvinner om man önskar avbryta sin molntjänst hos er?  

19. Hur ser ni till att information över en längre tids bevaring inte blir oåtkomlig? 
20. Har ni något som ni ytterligare vill tillägga? 
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Bilaga 2. Transkribering, Optinet 
 
E: framför text innebär att jag som intervjuare pratar. Övrig text utan markering framförs av 
respondenten. Svar på frågorna kommer direkt i anslutning till varje enskild fråga. 
 

1. Vad för typ av molntjänster erbjuder ert företag? 
– Software as a service (SaaS) 

 

Nej… jo… till viss del faktiskt… inte mycket… det är något som i håller på att titta mera 

på… i dags läget har vi då inte någon… jo faktiskt… olika sorters mejllösningar får man 
nog nästan placera in där… även hemsidor och sådant. 

 
– Platform as a service (PaaS) 

 

Det har att göra med operativsystem  
 
 :ja det handlar om en plattform som kunden kan utveckla egna applikationer osv. 

 

Ja det erbjuder vi i större grad. 
 

– Infrastructure as a service (IaaS) 
 

Jo vi erbjuder alla 

  
 

2. När började ni erbjuda molntjänster och hur har utvecklingen i företaget 
sett ut? 

 

Ja, det gjorde vi någon gång redan på 90-talet. 97 skulle jag tro. Det började med att vi 
jobba ute hos kund… att sitta ute hos kunderna och hjälpa dem att koppla upp sig emot 

e-mail, framförallt var det e-mail som fanns hos en annan… Telia, Tele 2, Telenor, då satt 

vi där ute och tog betalt… för att ringa deras support… så på den tiden hade inte kunden 

kompetensen att ringa sådana samtal själv… vilket alla gör idag… det är ju inget hokus 
pokus med e-mail längre. Och då tyckte vi att det skulle vara väldigt käckt om vi slapp 

sitta och ta betalt för att sitta och ringa till någon annan… så då bestämde vi oss för att 

fixa det själva sådär av började det då. Och därifrån har det utvecklats på de sätt att vi, ja 
nästa steg blev ju hemsida och sen efter det kom servrarna… att man plocka in servrar 

som stod inne hos kunden… och ställde in det i vår datahall då. Man kunde ta in kundens 

egen server eller tillhandahålla en ny som en tjänst helt enkelt… så kunden behövde inte 
köpa in någon server längre… så de möjligheterna har vi utvecklingsmässigt. Vi var ute 

tidigt, men nu känns det som om branschen satt sig lite… så det är ganska många som 
tillhandahåller sådana tjänster. Det är betydligt svårare nu än var det var då… vi gjorde 

det felet lite att vi var så pass tidigt ute att vi försökte prata om det och när vi pratade 
om det för 10 år sedan var det ingen som fattade riktigt. så då tröttnar man på att tjöta 
och så backar man tillbaka ett steg och gör som man alltid har gjort och helt plötsligt 

springer branschen i kapp… så där kanske man skulle gjort lite annorlunda med facit i 

hand. Fortsatt att tjöta…  
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3. Hur ser er kundkrets ut? Hur många kunder har ni och riktar ni er till privat 
eller offentlig sektor?  

 

Vi jobbar med små och medelstora företag-från 5 till 100 datoranvändare. Det är vår 
målgrupp. Så det är inga privatpersoner, men vi har även kunder med tre datoranvändare. Det 
allra största företag som ex. Volvo, Ericsson är inte riktigt vår målgrupp. Det är företag som 
oss själva. Hur många kunder är mellan 100 och 150 i dagsläget. 
 

4. Hur förhåller ni er till informations säkerhet i molnet? Vilka fördelar finns 
det med era erbjudanden gällande säkerhet? 

 
Informationssäkerhet i molnet ja, för det första tycker jag att informationssäkerhet i molnet är 
väldigt intressant. De är ett förhållningssätt från vår sida vi pratar en del om säkerhet. Vi 
pratar om IT-säkerhet och det har vi alltid gjort. Nu det sista har vi pratat om IT-säkerhet i 
molnet. Innan så pratade vi om IT-säkerhet ute i företagen. Nu börjar ju företagen flytta sina 
tjänster till molnet. Men det är ju inte så att säkerheten inte är viktig utan vi tycker den är 
ännu viktigare. Tyvärr har det blivit så att företagen ser det som ”men va bra nu kan vi lägga 
vårat i molnet och då behöver inte vi bry oss” och det är en nackdel tycker vi för det innebär 
ju om vi fokuserar på molnsäkerhet så har vi någon annan som konkurrerar med oss som 
också erbjuder molntjänster som inte fokuserar lika mycket på säkerhet. Och om kunden inte 
bryr sig då tar den ju oftast de som är billigast. Så därför tycker vi att det är viktigt med 
säkerhet. 
 
E: Så det är alltså inte många om är skeptiska och drar sig för att lägga sin information i 
molnet? 
 
Nej, man är inte speciellt rädd. Och ja menar det finns ju företag som är mellan fem och tio 
anställda, ganska små. Som säger ja men vi har ju ”dropbox” och så lägger dem massa 
företagsinformation, företagsdokument i ”dropbox” som är avsett för privatpersoner och det 
kanske vi inte rekommenderar. Man har ingen aning liksom… 
 
Vilka fördelar det finns med våra tjänster… är att man kan prata med oss och ställa frågor och 
så e du intresserad av säkerheten hur vi tillhandahåller ni IT-säkerhet så kan vi svara på alla 
dem frågorna. Ring Google, ring Microsoft liksom försök att få svar av dem om man kör 
”office 365” eller ”google dox” försök att få till stånd en dialog med en människa det är inte 
lätt… Och sen dem här billiga tjänsterna som ”dropbox” och dem här ”skydrive”… du får inte 
prata med någon du har igen aning. Du vet inte ens om vad informationen ligger lagrad, ligger 
den i Indien, i Irland eller i USA. Du har ingen aning… sedan så fokuserar vi på fysisk 
säkerhet också. Det väl först fysisk säkerhet som vi fokuserar väldigt mycket på för vi vet ju 
att kunderna vill ha en tjänst som är uppe hela tiden. Kunderna är inte lika intresserade av 
informationssäkerheten Så fort det går mer så fort det inte får tag i sin information så kan det 
ju bli riktigt stopp för dem då. Så vi fokuserar ju då på just driftsäkerheten även 
informationssäkerheten, men det kunderna märker är främst driftsäkerheten om dem inte 
kommer åt sina dokument, sitt ekonomisystems osv. det blir väldigt lidande direkt så då har vi 
ju dieselaggregat och dubbla kylaggregat allting sådant där så det ska fungera hela tiden. Jag 
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vet inte om du kommer ihåg det eller känner till det så var det ju strömavbrott i höstas, 
september. Bland annat blev Landvetter utslaget i tolv, tretton timmar. 
 
E: Jo, det känner jag igen. 
 
Då hade vi full drift, så vi var ju av med strömmen i tretton timmar, men vi hade full drift hela 
tiden. Så våra kunder hade ingen aning om att vi hade problem. Det var ju inte så tacksamt i 
för sig för… för man kan ju tycka att det ska säga åh va bra att ni var i drift. Så dem som satt i 
Göteborg hade då inget strömavbrott, medan vi hade det i Partille. Det har vi skrivit om på 
hemsidan och bloggen om. Sen har vi säkert andra fördelar också     
 
 

5. Vilka är de största utmaningarna för att behålla information säker i molnet? 
 
Den största utmaningen är nog att få kunderna att bry sig. Att få kunderna att förstå att det 
inte är så säkert.  Sedan Amerika har ju den här lagen. (Foreign Intelligence Surveillance Act 
(FISA)) En lag som de införde för något år sedan, ett eller två år sen. Där alltså information 
som lagras i molnet och då finns i Amerika och om det är CIA eller FBI eller båda som har 
rätt att gå in och granska den här informationen. Ja då är det amerikanska lagar som tillämpas, 
så om ett svenskt företag lägger ut information i molnet vårdslöst så har USA rätt med sin 
lagstiftning att gå in att titta i den svenska informationen och det där behöver ju inte vara 
värre än att, och då har dem ju rätt att göra saker med informationen. Så det tänkte jag att min 
bloggartikel skulle handla om. Vi kan ta ett exempel om en privatperson lägger ut saker i 
molnet och så lägger man ut bilder på sina barnbarn eller barn för den delen när det badar, ett 
och ett halvt år gamla och badar barn på sommaren är de oftast nakna och då får man ju lite 
barnporrvibbar över det hela och då kan man tänka sig att det finns någon automatiserad 
granskning utav det här och går in och känner av och säger ”ah det här är barn som är nakna 
och ska radera den här informationen”. Skulle kunna hända. Ännu värre om man tittar på 
bilderna rent med ögonen och ser att det inte är barnporr samtidigt har ju den människan en 
massa bilder på nakna barn, det är ju ingen som vet om det är mina eller dina barnbarn.  Det 
är ju sådana riktigt dumma saker som kan hända. Och då pratar vi alltså amerikansk lag och 
den kan säga en sak medan svensk lag kan säga en helt annat, men om du lägger ut det i 
molnet så vet du inte vad det hamnar så att det är ju en utmaning att ha kontroll på molnet. De 
största utmaningarna tror jag att dels ha kontroll och få folk att bry sig och om dem bryr sig är 
det en utmaning att prata med dem för molnet blir ju ofta lite flummigt.   
  
Inom arkivteorin pratar man om “trustworthy records” dvs. pålitlig information 
som ska kunna användas som bevis för att något har skett.  För att en information 
ska vara pålitligt, betyder det att den ska vara riktig, dvs. korrekt från fel och vara 
sanningsenlig, tillförlitlig och autentisk.  
 

Där kan man ju säga att vi inte har kommit så långt. Vi har ju tekniken för det men 

använder det inte så mycket. Så det är frågor här som jag inte kan svara så uttömmande 
på för våra kunder är helt enkelt ointresserade. Det finns nog ingen kund… dem har nog 
inte ens tänkt tanken att man lägger upp information och den informationen kan 

förändras eller bli felaktig. Man reagerar inte över det. Man ser inte hotet.  
 
E: Det är ju intressant för inom arkivvetenskapen tycker man att sådana frågor är väldigt 
viktigt och att man föreställa sig att arkivet hamnar ute i molnet i framtiden. Så det har 

börjat debatteras om molntjänster inom arkivvetenskapen.  
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6. Hur definierar ni autentisk information i era molntjänster som ni erbjuder?  

 

Autentisk information… vi har ju inte skrivit ut någon definition för det men man får ju 
definiera det som information som är oförvanskad, inte på något sätt förändrad och det får ju 
va i alla avseenden, i avseenden som att man ska kunna se när en fil är skapad och helt 
plötsligt sker det någon förändring. Så att något kraschar och man måste återläsa och får ett 
nytt skapandedatum på filerna. Då är ju den inte autentisk längre. Helt plötsligt kan man se att 
den filen skapades 2012 och ”ah då är det ju inte min fil för den skapades 2008”. Då kan man 
ju ifrågasätta det direkt. Sådana saker liksom. Så autentisk information får ju inte vara 
oförändrad i alla avseenden inte bara liksom innehållet. Så det får bli vår definition av det. 
Eller så som jag skulle definiera det.    

 

7. Vilka strategier använder ni för att säkra informationens autenticitet i era 
tjänster?  

 

Våra strategier så här långt är att vi säkerställer det fysiska tillträdet. Det är ju så vi gör… och 
det är lite så tycker jag där också att man kommer in på PUL och myndigheter hanterar 
personuppgifter. Vi har till exempel en skola som har betyg och sådant i molnet och då är det 
ju lite flummigt. Jag tror att jag har ett sådant (hämtar datainspektionens informationsblad om 
molntjänster och personuppgiftslagen) Då har vi fått förfrågningar från skolor dels för 
säkerhet om personuppgifter och det står ju såhär ”en tillfredställande säkerhet är ett krav 
enligt personuppgiftslagen” och det är ju liksom hur flummigt som helst en tillfredställande 
säkerhet ok och vad är det… det är ju liksom en bedömningsfråga då. Från en tid till en 
annan. Så dessutom är det här råd och att råden inte är bindande med kombinationer… så det 
här är väldigt flummigt. Så vi har läst igenom det här och det beskriver ju mycket om den 
fysiska säkerheten, sen när det kommer till klassificering och sådant då är man ju inne på 
kundens system så att dem har ett betygsystem exempel och så har man någon som sitter och 
delar ut rättigheter lite övergripande, lärare som sätter betygen och så har man elever och 
föräldrar-så har man då olika nivåer på alla där. Vi är ju aldrig inne och rör i dem nivåerna- vi 
skapar ju det som är runt omkring… det är de vi gör och då har vi sagt att det inte är lämpligt 
att ni har ert betygsystem i en server där det finns annat exempel en hemsida för något gym 
med bokningar eller något forum, utan vi tycker ni det ska ha en egen server. Det är et råd 
som vi har. Vi tycker inte heller att ni ska har en server och vid sidan om ska det stå en annan 
server och delar på samma brandvägg. Det tycker vi inte heller är lämpligt för nu om någon 
äger den ena serven kan den hacka sig in i den andra. Så en egen brandvägg och en egen 
server det tycker vi är ”tillfredsställande”. Då har vi gjort vad vi kan göra. Sedan får de göra 
sitt inne i systemen. Sedan så givetvis back-up och sådant, men så är det ofta så att kunden 
inte vill ha back-up för det kostar pengar. Så det är sådana saker vi tycker är roliga, jag förstår 
att du är mer intresserade på om hur informationen kan förändras… men jag tror båda sidorna 
behövs och framförallt det som du pratar om är det ingen som tänker på. Så det skulle jag 
vilja säga är svar på frågan… med det är upp till en nivå… vi tar den här biten... sedan den 
här biten får kunden ansvara för. För vi har ju lite specialsydda molntjänster. Vi erbjuder inga 
stora dropbox-tjänster, utan är det ett företag som behöver lagra sin information här och det är 
viktigt att den ska vara säker bör man ha en egen server. Det är viktigt att det ska vara billigt, 
ok, då kan ni få delad server, så det blir lite sådär… 

 
8. Kan ni bevisa för era kunder att informationen är autentisk i era tjänster? 
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Skulle vi nog kunna göra med back-up återläsningar… om en kund skulle fråga efter det. Vi 
har bland annat hjälpt under som har haft brottsutredningar… haft flera kunder som har haft 
förskingringar och sådant och där vi har fått hjälpa dem att återläsa gamla e-mejl. Och det är 
ju i alla fall inte så att informationen har ifrågasatts att den inte skulle vara autentisk eller 
manipulerad på något sätt. Så svaret är ja om inte fallet är att kunden är så snål och inte velat 
ha back-up. Ja har han ingen back-up så är det svårt att visa och har man back-up så kan man 
se här att man har samma information på ett back-upband och det stämmer och då är det 
autentisk från en tid till en annan då.    
 

9. Kan ni spåra vem inom er organisation som har hanterat kundens data?  
 
Nej det kan vi faktiskt inte göra. För då måste vi slå på mera ”auditing” som det heter. Det 
finns ju funktioner för det. Vi kör ju mest i Microsoft miljö, Windows servrar och det finns ju 
en auditingfunktion så om man loggar in, för det första måste alla logga in personligt, på sina 
egna konton det är ju nummer 1. Och för det andra måste man ha den här funktionen påslagen 
och det kostar så att säga. Har man ”Audeting” på så växer det… det blir dyrare. Det är ingen 
extrafunktion… det ska ju lagras hela tiden information om vem som hanterar. Så det lagras 
information om den som hanterar informationen. Det är aldrig någon som bryr sig så vi har 
inte det aktiverat… kan kanske ha det för någon kund eventuellt. Men idag är det svårt man 
kanske kan spåra det till vis del… man kanske kunde spåra vem som loggat in, man skulle 
kunna se vilket IP som den personen loggat in ifrån… men om någon annan har suttit vid 
mina data så kan man ju inte spåra det.   
 

10. Berättar ni för kunden var deras information är lagrad någonstans? 

 

Ja, det gör vi. Det tycker vi är viktigt. Just med tanke på lagen… jag tror att det är så med 
personuppgiftslagen att det krävs… du får inte lägga personuppgifter i tredje land, eller hur? 
 
E: ja, normalt är fallet.  
 
Och vi har ju allt i egen regi så i dagsläget lagrar vi allting i detta hus… back-upband kan vi 
bland transportera här ifrån. Om man vill ha back-upen i ett säkrare rum, ett skyddsrum. 
 

11. Hur ser ni till att informationen förblir autentisk genom hela livscykeln till 
eventuell förstörelse? 

 
Nästa fråga är även också en sådan fråga som inte någon ställer. 
 
E: Det kanske inte har gått så lång tid och era kunder kanske inte lagrat sin information så 
länge hos er så det kanske inte är aktuellt. Jag tänker på uppdatering och migrering osv. 
 
Jo men det kan man ha gjort om man tänker på sådana som kör ekonomisystem och sådant, 
men det uppdaterar man ju varje år. Det är en svår fråga att svara på faktiskt. Det är ingen som 
lägger vikt på det.   
 
  

12. Kan ni garantera att autentisk information kan lagras under en lång tid? 

 

Det är ju så fall att man får plocka ut det på band. Det är ju väldigt svårt att säga att 
information är autentiskt om inte ligger på band för om det ligger på en server i drift så finns 
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det ju alltid en risk att information manipuleras. Tar man ut det på band finns det ju ingen risk 
längre… då ska den ju i så fall manipuleras när du läser tillbaks den… så det är ju så man gör 
i så fall… om man vill lagra informationen över lång tid… då får man se till att det finns på 
band… möjligen CD-skivor… men band är bättre. CD-skivor kan ju på något sätt skrivas om. 
Band är svåra skriva om då. Det är lite större process. Vi har ju haft kunder vars webbsajter 
som blivit hackade då och information som har blivit ändrad. Det har inte varit allvarligt på 
något sätt för dem om deras hemsida försvinner och dem får upp en annan sida. För då är det 
ofta bara en fil som blivit ändrad och för då lägger man bara tillbaks den så att det ser ut som 
vanligt igen. Men det var ju något virus för några år sedan. Vad hette det… det hette love 
letter. Jag tror det bytte ut alla bilder, alla bilder som slutade med *.JPG byttes ut till andra 
filer och då var det information som faktiskt försvann. Och det är väl sådant som man kan 
vara mer orolig för än att någon går in och ändrar informationen. Och det är ju något som man 
skulle kunna tänka sig hända. Men jag tänker på banker och sådant… men då på den tiden då 
viruset kom fick vi återläsa back-upen och det fanns på band. Så att det är ju den säkraste 
tekniken i så fall. Att garantera något som finns i drift det är jättesvårt. De kan folk säga va de 
vill, man har ju fått hör att CIA blir hackade och alla andra möjliga instanser. Det är jättesvårt 
att garantera det. Ta en dator och koppla upp den här någonstans, då kan du ju garantera för 
du låser in den i ett rum, men annars är det svårt.    
 

13. Har ni några tidsramar för hur länge informationen kan vara autentisk? 

 

Det beror ju då på hur länge banden håller. Hur länge information i molnet håller autentiskt 
kan jag inte svara på och det går inte heller att garantera som jag ser det. Jag kan inte sätta en 
tidsram för det.  
 

14. Vid lagring av information kan ni garantera att strukturen av 
informationen bevaras, inte bara informationers innehåll utan även dess 
metadata?   

 
Precis där kommer vi in på det som jag har pratat om. Datum för en fil då. Ja, vi kan garantera 
det om kunden vill det. Att det är det jag menar att autenticiteten ska vara allting inte bara i 
filen utan med i datan som finns runt omkring. Vem har skapat filen. När har filen skapats, 
osv. osv. så om kunden vill det så kan vi garantera det.  
 

15. Hur tillgänglig är informationen som lagras i era molntjänster? 

 
Vad ska jag svara där då… ja mycket tillgänglig.  
 
E: ja, det har jag förstått 
 
Åter igen vi kan ju styra lite grann… jag kanske kopplar ihop frågan med säkerhet. Hur 
tillgänglig vill kunden att informationen ska vara. Viss information ska kanske vara helt 
publik, medan viss information nej vi behöver någon säkerhet… och någon annan säger att vi 
behöver ytterligare någon form av säkerhet. Vissa tycker att det räcker med en inloggning, 
medan andra tycker att man ska ha en token som det heter… vet du vad det är? 
 
E: en dosa  
 
Ja, som en forma av dosa där man får en engångskod eller sms till telefon. Så det är lite grann 
att kunden får bestämma. Oftast är de ju en kostnadsfråga. Ju mer säkerhet du vill ha desto 
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dyrare blir det. Så sen så är det en parameter till ju mer säkerhet du har ju mer komplicerat 
blir det och då blir det lite kontraproduktivt… blir det väldigt komplicerat blir det ingen som 
så att säga… det blir så bökigt att logga in där så det orkar jag inte… då blir användarna trötta 
och då vill man inte använda tjänsten. Så det där får man ju hela tiden balansera  
  
 

16. Vilka möjligheter till behörighetsstyrning/access finns i era tjänster?  

 

Ja vi har ju alla möjligheter till att styra som Microsoft och de här tilläggs… som jag pratade 
om nu är ju tillägg innan vi släpper in kunderna i systemet så kan vi styra det där ganska 
mycket. Bland annat har vi en säkerhetsmöjlighet där vi sätter datorer i karantän exempel inte 
kanske på användarnivå utan snarare rent fysisk nivå… som om jag försöker logga in på en 
molntjänst med min dator som kan bli satt i karantän och så ska den kolla om det finns ett 
antivirus installerat till din dator och ja då när uppdaterades det är det äldre än en vecka? Det 
är det inte… har din dator scannats för antivirus det två senaste dagarna… ja det har den 
gjort… har du det senaste servicepaketet för Windows, ja osv. och om allt det här som jag 
bestämmer är uppfyllt då släpps jag in. Inte de så nekas jag. Och sen kan det vara i 
kombination med dosa och namn och lösenord, osv. och sedan kommer man in. Om vi säger 
att vi haren Windows server får vi givetvis bygga rättigheter där också. Med användarnamn 
lösenord och autentisering, Auditing om man vill ha det. Spårar vem som öppnar vilka filer. 
Sedan kan ju kunden ha ett eget system om de har ett ekonomisystem, lönesystem eller vilket 
system. Där inne sätter inte vi gränserna. De kan de själva göra om de vill. Här finns alla 
möjligheter egentligen.  
 

17. Vilka strategier använder ni för att säkra att icke behöriga får tillgång till 
informationen? 

 
Jag har nästan gått in på det mesta där känns det som. Det handlar ju ganska mycket om en 
dialog med kunden. Det är det som är nyckeln för oss Tyvärr landar det ofta i en 
prisdiskussion snarare än i en säkerhetsdiskussion. Ah vad kostar det att ha den säkerheten… 
ah då det doser och andra system som måste kopplas på… och det ska vara licenser för det 
osv. osv. Så ja om det kostar extra vill vi inte ha den här höga säkerheten. Skulle vi säga att vi 
bara erbjöd den högsta säkerheten då hade vi inte haft en ända kund. Då hade det inte gått. 
Det är därför dropbox är så behändigt. Det är så billigt. Det är därför det används när det inte 
borde användas. 
 

18. Hur kan ni säkerställa att kunden känner att den har kontroll över sin 
information hela tiden och även kunna vara säker på att ingen information 
försvinner om man önskar avbryta sin molntjänst hos er?  

 

Vi har ju avtal med kunderna och i avtalen står det att det är kundens information. Kunden vet 
var informationen finns lagrad någonstans och vill kunden så kan vi ju även skicka ut kopior 
på informationen. Så skulle en kund vilja säkerställa det så... Ja folk säger att vi går i konkurs, 
ah vad är sannolikt om vi går i konkurs eller ni går i konkurs. De tror alltid att vi ska gå i 
konkurs och de tror aldrig att de själva ska gå i konkurs. Sanningen är att vi kanske har haft 
10 företag som har gått i konkurs det senaste tre åren. Så det är ganska många av våra kunder 
som går i konkurs… det är nog en större risk i många fall. Och det tycker jag är viktigt när 
man väljer molnleverantör, man ska bara inte vårdslöst slänga ut sin information i molnet, 
utan titta vad är det för leverantör. Vad är deras ekonomiska ställning, finns det en risk att 
molnleverantören kan gå i konkurs eller bli uppköpt av en annan och om något förändras, det 
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blir något annat. Vem är ansvarig? Finns företaget i Sverige? Alla sådana här frågor tycker jag 
är jätteviktiga. 
 
E: ja, därför det är något som jag har läst mycket om att det har blivit problem när företag har 
gått i konkurs eller blivit uppköpta. 
 
Ja vårdslöst helt enkelt man tänker inte på att det sitter ett företag som är beroende av sin 
information. 
 
E: Ja, det är farlig 
 
Ja, det är jättefarligt… men där kan vi… vi har ju även ett dokument lika tjockt som det här 
där vi beskriver våran säkerhet i detalj i datahallen och vilken säkerhet vi kan erbjuda, men 
det är ju som sagt inte alla som vill ha den nivån. Som kunderna kan få läsa igenom då, så då 
ser de exakt vad vi har, passerkontroll, dubbla dörrar och kameraövervakning och allt vad det 
nu är. Så då kan de förhoppningsvis känna att de har kontroll. Men nummer ett igen då, är att 
kunden måste bry sig och vissa kunder bryr sig inte. Vissa kunder är jättepetiga. Och det är ju 
bra. Så de kunderna är ute och jämför och de brukar vi kunna få för vi är ute för att visa upp 
vad vi har för säkerhet. Medan konkurrenterna inte gör det. Vissa säger så här, att med tanke 
på säkerheten så avslöjar vi inte var vår datorhall finns. Då kan den stå hemma hos någons 
garage liksom. Det finns många sådana enmans-eller tvåmansföretag. Kunden har ju alltid 
tillgång till sin egen information så länge som de har kopplat sig till molntjänsten så har det 
tillgång till informationen och vill de då byta så kan det antingen själv ta ut informationen. 
Det är de vi rekommenderar för vi vill inte hamna i en situation där vi levererar information 
till kunden och kunden säger att den inte har fått all information. Vi säger att du har din 
information och är det så att du vill byta så tar du den.  Det vanligaste som man kanske gör är 
att byta e-mailleverantör… och har man sin dator uppkopplad och har sina mejl där, vill jag 
byta så tar jag mina mejl. Ligger det lokalt i min egen dator och kopplat upp mig till min nya 
och lyfter in det där snarare än de får 30-40 mejlboxar levererat från oss och så säger de att 
alla kalendrar saknas eller att något annat gör det… det kan vi göra om de vill att vi ska göra 
det, men vi tycker att det är bättre att de gör det själva.   
 

19. Hur ser ni till att information över en längre tids bevaring inte blir 
oåtkomlig? 

 
Ja, hur ska jag svara på det.  
 

E: jag tänker på att hur informationen ska hinna med den ständigt uppdaterade tekniken. 
Migrering exempelvis. 
 
Om vi tittar på de kunder som bytt system då, det är väl där det kan vara en fråga då. Vi kan 
säga då att vi har drivit några servrar åt en kund och sedan så behöver detta uppgraderas och 
nya servrar på plats, och då är det viktigaste där är ju, att kunden där går in och verifierar efter 
en migrering att de har tillgång till all information. Det är det viktigaste. För ibland är det ju 
så att de sprider ut informationen på det mest skumma ställena… säg om en kund tar en server 
som de kan göra lite va de vill med… så kan de i princip lagra information i Windows 
katalogen, på fel ställe helt enkelt. Så skulle man då byta den serven så skall ju all information 
som finns i den flyttas över till den nya serven och man tar ju liksom inte det gamla operativet 
och flyttar in utan man ska ha det nya, och det ska ju vara rent och fint i konstens alla regler, 
och då får ju kunden själv verifiera det. Sedan har vi ju givetvis back-uper, så är det så att vi 
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byter så lägger man undan band som om de skulle märka någonting efter ett eller två år så 
finns ju informationen kvar på band från den gamla serven. Är det så att de är oroliga så kan 
man ju lägga den där i tio år då. Det är ju inte alltid så att informationen är viktig för dem och 
säger det om vi inte har märkt det på n månad så är det inte viktigt, men ibland är det tvärtom 
och då måste vi spara det i tio år  
 

20. Har ni något som ni ytterligare vill tillägga? 

 

Nej, det är väl egentligen det som jag har varit inne på. Det är synd att inte fler bryr sig om 
säkerheten tycker jag. Vi hade önskat att kunderna inte bara slängde ut informationen i 
molnet. En molntjänst som ligger nere i en eller två dagar är inte roligt och man får ingen 
ersättning för det och ibland kan man ju faktisk inte jobba när det händer. Det är en fråga som 
vi har försökt att driva men framförallt så är det svårt… vi har tjötat om säkerhet sedan år 
2000 och sagt att det här är vi duktiga på. Men det är svårt att få kunder att värdesätta det. Säg 
såhär, välj en tjänst för 1000 Kroner i månaden och en som kostar 1500 i månaden med 
garanterat högre säkerhet, men då nio av tio landar på den billigaste. Det är ganska mycket 
styrt av pris. Och så tror man allting är likadant för det heter molntjänster, så tror man att det 
är precis samma hos den leverantören som den leverantören… ungefär som el om du byter 
från vattenfall till Eo, -det är 230 volt i vägg det spelar liksom ingen roll. Och det är ju inte 
ens säkert att de är de som har producerat elen. Det är bara liksom de som säljer den. Eller 
som en försäkring kan man också byta enkelt… men det är liksom inte så med molntjänster 
även om man kan tro så. Men vi tycker det är viktigt att man ska kunna prata med kunden. 
Kunna ringa oss… att vi svarar i telefonen… vi ska prata svenska… vi ska följa svensk lag… 
kunden ska veta var informationen finns lagrad. Det är viktigt! Vi hade faktiskt en kund idag 
som hade lagt ut sina e-mejl i Microsoft moln 365 och så hade de något problem och då 
ringde de support och hamnade i Indien och då ska n vanlig svensk kund prata data på 
engelska med någon i Indien… du inser problemet där. Som svensk företagskund är man för 
det första kanske inte datakunnig, för det andra är man inte IT-kunnig och för det tredje och 
pratar med någon som bryter på indiska… Det bli väldigt lätt att man inte förstår. Vi kan prata 
med våra kunder på svenska och de säger att vi inte kan komma åt vår mejl…ah, ok, kan du 
surfa på nätet? Ja det kan du, vad bra… då kommer du alla fall in på Internet och det är inte 
det som är felet. Osv. och så får man ringa in och ok den mappen där och så får man koppla 
upp sig eller åka över. Så man har någon att prata med. Jag tror att det är extra viktigt när det 
gäller molntjänster.    
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Bilaga 3. Transkribering, Connect 
 
E: framför text innebär att jag som intervjuare pratar. Övrig text utan markering framförs av 
respondenten. Svar på frågorna kommer direkt i anslutning till varje enskild fråga. 
 

1. Vad för typ av molntjänster erbjuder ert företag? 

– Software as a service (SaaS) 
 
Vi jobbar inte så mycket med software as service. Det skulle vi kunna göra men har inte så 
mycket förfrågningar på det. Det finns ju dock rätt mycket som vi använder när… vi har ju ett 
partnerskap med Microsoft som har ju en ganska stor kampanj som heter Office 360. Det är 
en av de största satsningar som do har gjort tror jag, sedan Windows 1995 eller något 
sådant… näst största satsningen tror jag och då de har lagt ut otroligt mycket pengar i 
utbyggnad av infrastruktur, databashandlare osv. men även väldigt mycket 
marknadsföringspengar osv. så jag träffade vår partnerkontakt på Microsoft igår uppe i 
Stockholm på Microsofts huvudkontor i Sverige eller de har bara ett kontor i Sverige 
egentligen. Då diskuterade vi bland annat detta då. Vår framtida affärsplan då, så att man då, 
Microsoft är ju våra partner så vi kan säga att vi erbjuder den möjligheten fast som vi är ingen 
liksom ”true provider” på det sättet, utan vi är en återförsäljare av Microsofts tjänster… 
Microsoft säljer ju detta online själva då och framförallt till konsumenter, men kan även köpa 
detta… ah, de har tre planer d, å e-planen som är Enterpriseplanen och så har de en som heter 
m-planen och så har de en som heter p-planen då, som är personal som är då mer för 
personligt bruk eller för enskilt företag, en familj eller någonting sådant då. Det gör vi. Den 
säljer vi via cloudpartners då, som vi jobbar med. Så vi jobbar då med Microsoft och så 
jobbar vi med ett företag som heter cloudmore som säljer en del software as service tjänster 
då helt enkelt. Så det är mitt svar på 1a) eller vad vi ska kalla det för… 
 

– Platform as a service (PaaS) 
 
Sedan är det ju plattform då. Vad ska vi säga om det (söker på sin lap top)… Ja, just det.  Det 
är ju helt enkelt att man har en datorplattform då… vänta bara så jag får rätt på… så jag inte 
säger fel här. Just det de finns lite olika typer här… Det är ju så många nya begrepp… som 
man inte använder jättemycket… det är inte vanligt att man använder dom dagligen. Ok, nej 
det jobbar vi inte så mycket med. Det ser jag här, det avser googleapp eniger, … windows 
azure säljer vi som återförsäljare. Det har vi dock inte så jättemånga förfrågningar på. Cloud 
control, appfog… det finns ju många ser jag… stageto. Jag känner igen många det ser jag 
ju… open shift givetvis. Men nej det jobbar vi inte heller med faktiskt. 
 

– Infrastructure as a service (IaaS) 
 
Infrastructure as a service. Ja, precis. Är någonting som vi jobbar väldigt mycket med. Det är 
vårat huvudspår då. Men som sagt var, SaaS jobbar vi med för att det är e-post, det är ju 
CRM, vertiol desktop och sådana grejer och så jobbar vi med, IaaS jobbar vi absolut med, 
virtuella maskiner och servrar. Vi är ju infrastrukturkonsulter och det är ju infrastruture as a 
service då, och där är vi ju väldigt inne i businessen då. Eftersom det korrensponderar ju med 
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hur vi jobbat med traditionell IT innan. När man började gå över att jobba med IT som 
tjänst… så… utan då genom molntjänster. Då så, vi har jobbat som infrastrukturer på fältet 
och det gör vi fortfarande i koncentration gentemot våra kunder då. Men det är klart att 
mycket flyttas in i molnet då va, av många olika skäl. 

 

2. När började ni erbjuda molntjänster och hur har utvecklingen i företaget 
sett ut? 

 
Så, vi kan ju gå in då på fråga två då när… ja, vi började erbjuda molntjänster osv. Ah, 
Connect har varit i branschen sedan 1996…1997 ungefär. Vi började med molntjänster för… 
det är inte så jättelänge sedan… ska vi säga kanske fyra år sedan drygt, något som jag skulle 
tro… så om vi har var i branschen i 16 år, då är det de fyra sista åren så har vi börjat på 
väldigt liten skala. Vi började egentligen då med SaaS genom e-post och lite sådant 
Exchange. Sedan har vi då stepped up the game lite granna och vitaliserat ner hela centrala 
IT-miljöer hos kunder osv. då va. Och det har vi gjort genom att vi har byggt ut en datahall 
då, där vi sätter upp hårdvara och byggt ut det där med kommunikation och allting då 
precis… lastbalanserare, renduance, väldigt mycket renudance tänker man ju givetvis när man 
jobbar med posting och sådant. Idag är det ju väldigt viktigt med tillgänglighet. Det är de som 
kunderna efterfrågar väldigt mycket då. Men förr i tiden var man liksom ah, den tjänsten 
kunde gå ner eller så. Idag är den så kritisk… de flesta it- tjänster som används i 
företagsverksamhet, så kritisk att det finns ett otroligt behov av att vara online hela tiden, att 
tillgängligheten av tjänsten ska finnas då. Det är viktigt då att man pratar om back uper då. 
Dels är det ju så här, man pratar alltid så här att det är två grejer som är intressanta, det ena är 
när fullbackupen tagen senast alltså hur långt måste vi backa och när är vi igång igen. De två 
grejerna. Det är någonting som virtualiseringstekniken har avsevärt förbättrat. De två 
faktorerna, man kan i princip ta back up kontinuerligt eller med väldigt kort intervall och 
sedan kan man då också återställa miljöer otroligt snabbt genom virtualiseringsteknik. Man är 
inte beroende av hårdvara då men man kan egentligen starta virtuella miljöer på … alltså det 
behöver inte vara korresponderande hårdvara. Förr var det så här, hade du en IBM server och 
någonting var sönder med den var du tvungen att skaffa just en IBM disk eller IBM kort men 
idag spelar det ingen roll när du har en HP server, är sönder kan du starta igång det på en IBM 
server, egentligen bara du har hårdvaran i princip. Det är stor skillnad såklart. Vår kundkrets 
är väldigt bred. Vi anser nog oss själva ha en ganska bred kundkrets.  
 

3. Hur ser er kundkrets ut? Hur många kunder har ni och riktar ni er till privat 
eller offentlig sektor?  

 
 
Vi jobbar med stat, kommun, kyrka och privata sektorn kan man säga. Vi har väl egentligen 
inga Enterprisekunder, den, en kund som är riktig Enterprise är Kungsbacka kommun då som 
vi har tre stycken upphandlingar med just nu. Vi har en upphandling som vi har precis nu… är 
faktiskt en…” dator som tjänst” heter den, DST kallas den. En upphandling som gäller 2200 
arbetsplatser som var värd 150 miljoner, så det är vi väldigt glada över. Bra tillskott för oss. 
Där vi gick emot ganska stora aktörer typ Atea, ah, de stora. Och sedan har vi en annan 
upphandling som är en konsultupphandling, nämligen ah, som vi är specialistkonsulter för att 
drifta deras nät och sedan har vi också en skoldatorupphandling som går nu då med 
skoldatorer till kommunens skolor. Så det är vår Enterprisekund då.  Sedan har vi ju ah, 
jobbar nästan bara med SMB segmentet och det är ”small medium business” då. Det är allt 
från fem anställda till 200 anställda kan man säga. Över 200 anställda är det ofta en egen IT-
avdelning som rattar kunden och då kommer vi bara egentligen in som specialistkonsulter. Vi 
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är ganska duktiga på kommunikation, typ Exchange och sådant så där, har konsultations-
uppdrag.  Då hanterar vi oftast inte kundens miljö utan vi går bara in och liksom konsulterar 
dem vissa tjänster, då kommunikation oftast, för vi är ganska bra på det. Vi är lite nischade åt 
det hållet. Men vi är infrastruktur så vi är ganska breda i botten, det är därför att vi har en 
ganska bred kundbas då. Som jag sa så jobbar vi med svenska kyrkan lite granna och vi 
jobbar med stiftelser och föreningar och sedan har vi ju ett ganska stort dokument… alltså vi 
jobbar ganska mycket med dokumenthantering. Vi är businessparter med Canon, med 
Lexmark bland annat. Så vi jobbar mycket med företag som är dokumentintensiva, typ 
advokatbyråer, juristfirmor, mäklare, sedan jobbar i mycket med fastighetsbolag. Vi jobbar en 
del med byggbranschen och så jobbar vi mycket med ritningar och sådant. Så ja, vi har en 
bred kundkrets skulle jag vilja påstå… Åklagarmyndigheten är kunder. För att nämna några. 
Så vi riktar oss både åt privat och offentlig sektor eftersom vi är med vid offentliga 
upphandlingar och sådant.    

 
4. Hur förhåller ni er till informations säkerhet i molnet? Vilka fördelar finns 
det med era erbjudanden gällande säkerhet? 
 

Fråga fyra hur förhåller ni er till informationssäkerhet i molnet… vilka fördelar finns det med 
era erbjudanden gällande säkerhet? Ja, man kan säga instinktivt så här då att molntjänster… 
det är ju ett begrepp det här med Cloud services. Det är ju egentligen inget som är uppe i 
himlen, molnet utan det är ju ofta ner i ett bergrum, så det är ju egentligen lite ironiskt, men 
interner är ju det sättet som man kommer åt det då. Man kan ju självklart sätta upp dedikerade 
fiberaccesser till en allmän, men åter som jag har sagt innan är tillgängligheten som är viktigt 
för en användare och så ska man kunna koppla upp sig om man är på tjänsteresa eller 
utlandssemester eller utlandssemester eller hemma. Var man än är ska, det vara tillgängligt 
och det är det som är viktigt. Att man kommer åt sina molntjänster och därför är de ju 
internetifierade. Internet är ju en osäkerhetskälla så att säga eftersom… ah, där finns ju alla 
bovarna under citationstecken men det finns ju en hotbild kan man säga men inte kanske 
direkt riktad mot en speciell användare, men det finns ju skadlig kod och lite annat så här. 
Man kan ju bli utsatt omedvetet för det här och kanske inte ens medvetet av dom som har 
skapat den skadliga koden eller liknande då, så det finns ju exempelvis en bootz som skickar 
ut spammejl och allt möjligt så att säga. Så att det finns ju ganska mycket grejer, tråkigheter, 
man kan tyvärr råka ut för på nätet. Så där är det ju en osäkerhet och vad som är viktigt då, är 
att man säkrar upp molntjänsterna så någonstans måste man ju har någon form av filtrering 
eller skydd och det är ju liksom ofta man använder exempel IDS-funktioner, brandväggar, 
Introduktion preventation services då. Alltså filtrering helt enkelt då och webbfiltrering och 
allt möjligt sådant för att man inte ska få in skadlig kod i datorhallar, ja där man har upprättat 
infrastruktur och tjänster och så va. Och ja, jag vet inte… men vi har en ganska hög säkerhet. 
Vi har… den hallen där vi har vår miljö är en av de säkraste i Sverige. Leverantören eller de 
som äger hallen är Ip only som är de största isp i hela Sverige, Isp vet du var det är. Internet 
service providers. Finns ju flera Telia, Bahnhof, de känner du säkert till då… det finns många 
olika glocalnet, men vi jobbar väldigt mycket med IPon de har en ganska hög… de har ett bra 
säkerhetstänk så den här hallen är väldigt säker. Bland annat så ligger google, blocket och lite 
sådana här större aktörer, vilket ofta är bra betyg. Vi har jobbat med exempelvis en kund som 
heter… de har hand om… vi har complicationhosting  i våran hall då, och de har hand om alla 
styrljus på Arlanda och då kan man ju förstå om något skulle hända med de servrarna så är det 
ju inte så bra därför då kan ju flygplan inte landa. Det är inte riktigt så illa men man kan inte 
programera om ljusen vilket gör att det skulle bli… de kan inte vara nere mer en några timmar 
då. Så där måste vi ha väldigt lång framförhållning då, om vi gör upp ett servicefönster. Två 
veckor minst måste vi säga till dem innan vi gör det då. De valde oss som den ända 
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leverantören i Göteborg som uppfyller de säkerhetskrav som de hade. Och det säger ju en del 
om att vi har ganska hög säkerhet … för det är ju Sveriges största flygplats.  Ja jag kan säga 
att vi har en hög säkerhet och vi har en hög säkerhet avseende information. Sedan finns det ju 
andra grejer som… Vi tecknar ju SLA-avtal med våra kunder och där finns ju avgränsningar 
så att vi kan ju bli anmodade att betala vite om vi inte uppfyller de kraven som står, samtidigt 
som vi har ju inget ansvar om kunden har egna log in uppgifter osv. till sina servrar. Det kan 
ju vara så att de sysslar med bedrägeriverksamheter eller surfar… ah, för att vara extrem då, 
på barnporr eller något sådant va. Då tar ju inte vi ansvar för det är ju avgränsat i avtalet för vi 
kan ju inte ha dem. Exempelvis en fjärrskrivbordstjänst eller en VDI-lösning i någon av de 
servrarna även om vi nu står för hårdvaran för att de vi gör är att kunden… SKL avtal… vet 
du vad det är? Service provider… ska bara kolla upp val L:et står för. Vi tecknar ju det mer 
våra leverantörer Microsoft och WM vare vilket är den största virtualiseringspartnern i 
världen. Det är de två vi jobbar med. Sedan jobbar vi lite med Citric med… ska vi se vad det 
står… ja, Service provider license agreement står det för. Så vi har ett licensavtal då, att vi har 
tecknat med Microsoft att vi ä service provider och där står det liksom och så hyr vi sedan i 
vår tur licenserna då, alltså de får ju hyror, hyr när de använder sina virtuella servrar på 
månadsbasis, man kan ju upprätta avtal på årsbasis också men. Tanken är att man ska kunna 
köpa det per månad då, typ. Amazon som har ganska mycket molntjänster eller typ servrar där 
kan man hyra på minut till och med så de har ju väldigt, så kan du sätta upp en server då och 
köra den i en timme och betala för en timme och sedan stängs den ner. 
 
E: Det visste jag inte 
 
Jo, visst så är det att de har en ganska raffinerad modell när det gäller tidsanvändning osv. 
Tidigt ute med det Amazon. Man kanske tänker på böcker och så när man hör Amazon, men 
de jobbar väldigt mycket med webbservices och infrastruktur eller Cloud service. Så där… 
det kan ju inte vi… säkerheten är ju inte bara att vi har en hög säkerhet  för att vi har en säker 
hall och så vidare, att det är driftsäkert, utan vi är väldigt noga med att avgränsa i avtalet så att 
inte vi tar ansvar för vad kunden gör för det är väldigt svårt . Det kan inte vi egentligen 
påverka de då va, så att säga. Så kan man väl säga att vi håller oss. Och de fördelarna som vi 
har med våra erbjudanden är att vi har bra avtal bra priser, ganska bra prissättning, men vi är 
ju inge budgetpartner så är man ute efter billig hosting så får man vända sig till en annan 
provider. Man måste ju någonstans nischa sig, där av, vi nischar ju oss lite mer som en 
premiumpartner och det syns ju också litegrann i de kunderna vi jobbar med. Vi jobbar liksom 
inte med bilverkstäder. Jag ska inte vara sådan, men vi jobbar med företag som är väldigt IT-
intensiva där det är väldigt viktigt för dem att IT fungerar.  
 
 

5. Vilka är de största utmaningarna för att behålla information säker i molnet? 
 

Det är självklart att se till att man har en så bra policy. Mot att man har produkter att man 
jobbar mot leverantörer som har bra resumé eller som har ett väldigt bra säkerhetstänk när det 
gäller sina produkter då va, så att man inte använder billig utrustning. Vi jobbar väldigt 
mycket med ett företag som heter Watchcall och vi jobbar med Cisco. Det är ju ett av 
världens största företag som jobbar med nätverk och även med säkerhetsprodukter. Så där har 
vi en ganska hög. Vi använder… Vi jobbar väldigt mycket med Caspersky som är ett 
antivirusföretag som går i bräschen kan man säga som har en av dem bästa 
antivisrusmotorerna som finns på marknaden som de till och med outsoursar eller säljer till 
andra leverantörer FSE Cure använder dem exempelvis. Det får vi nog säga att vi försöker att 
hålla dit och det är ju hela tiden en utmaning att se till att man har rätt leverantör, att man har 
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rätt produkt, att man ser till att man öppnar servicefönster ofta för att se till för att patcha 
servrar, för att se till att brandväggen är uppdaterade i och med att det driver… eller att det 
finns en hotbild som jag har sagt tidigare och de utnyttjar de säkerhetshål som finns så det 
gäller ju att man kontinuerligt ser till att man håller uppfräschad serverpark och att den är 
patchad då osv. och givetvis då, att våran leverantör Iponly håller sina… alltså det dom har 
lovat i avtal som vi har tecknat med dom att det upprättar… nämen att de har samma syn på 
saken. Det är liksom att hålla en hög säkerhet. Så kan man säga.    

 
 
Inom arkivteorin pratar man om “trustworthy records” dvs. pålitlig information 
som ska kunna användas som bevis för att något har skett.  För att en 
information ska vara pålitligt, betyder det att den ska vara riktig, dvs. korrekt 
från fel och vara sanningsenlig, tillförlitlig och autentisk.  
 
6. Hur definierar ni autentisk information i era molntjänster som ni erbjuder?  

 
….? 
 

E: Inom arkivvetenskapen pratar man om själva informationen då, mer än kanske den fysiska 
säkerheten pratar man mer om informationen som finns inne i molnet. 
  
Jaha som kan användas för bevis för att något har skett… precis den ska vara riktig, korrekt 
från fel, sanningsenlig… hur definierar ni autenticitet… det är ju svårt… nja, jag vet nog inte 
riktigt hur jag ska svara på den frågan… För detta är ett vanligt begrepp eller? 
 
E: ja, alltså inom arkivvetenskapen så pratar man om autentisk information som viktig och 
det som jag undrar är hur datavetare eller systemvetare… hur de uppfattar ett sådant begrepp 
eller vad de avser information som kan vara bevis för någonting. Om man plockar upp ett 
mejl då… plockar fram det, kan man då garantera att det inte har manipulerats på något sätt 
eller att det är vad det avser att vara.  
 
Ja, det är ju bra fråga… man kan väl säga såhär då att… när det gäller Microsoft då, så att se 
till då om vi pratar om deras e-posttjänster osv. och då är det ju de som har de i avtalet då 
egentligen vi är ju bara på. Det vi själva säljer då typ virtualiserade servrar osv. back-
uptjänster och sådant… den är ju ingen… ah, det är ju självklart viktigt att den datan är 
autentisk och inte förvanskad på något sätt men vi har ju inget… eller jag kan inte komma på 
att vi har några processer som säkerställer det. Med e-post jobbar man ju mycket med 
certifikat och det är ju någonting som är viktigt. Certifikat är ju någonting som 
autentificerar… alltså det är ju ett äkthetsbevis kan man säga. Det kan man ju använda i 
transaktioner väldigt mycket då. Man använder det i E-post exempelvis för e-postservar. Då 
använder man… då gör man helt enkelt så att man införskaffar ett certifikat från en 
certifikatutgivare. Ju mer känd certifikatutgivaren är, ju mera betrodd är du som använder det 
här certifikatet. Det är ungefär som att säga att om du skulle gå till och skaffa legitimation 
då… om man säger så… om du kommer och har ett studentlegg så skulle man säga, ah kan ett 
studentlegg autenticiera att det är du? Ah, kanske, men om du har exempelvis ett körkort. För 
att få körkort så krävs det ju att du kan köra bil osv. Det är ju ganska viktigt att den person 
som framför en bil… det finns ju en potentiell risk givetvis om man inte kan hantera bilen, 
Det kan ju bli ganska tråkigt… eller det kan ju hända någonting va, med ganska drastiska 
konsekvenser. För därför är det ju väldigt viktigt att den informationen är väldigt validerad 
om man säger så. Och det funkar ju lite så med certifikatgivaren då va, du har exempelvis en 
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amerikansk som heter VeriSign. De är väldigt kända… en väldigt känd certifikatgivare, precis 
som att vägverket är det kontra student… att gå till en förening och är med och få ett 
medlemskort kanske på en lokal förening med ett kort då, och de skriver med handstil så är 
det ju… du kan ju visa det och säga ah, men det är jag men det är ju inte så troligt att det 
skulle räknas som ett bevis för att du är du så att säga. Men om du använder dig av certifikat 
som är från en betrodd certifikatgivare så e det en äkthetsstämpel egentligen på den du är. Det 
används då ofta i e-post.  Samma med digitala signaturer då som certifikat då… det är ett sätt 
att bevisa att det är du. Det är ju ofta då att man hänger domäner för det kan ju vara exakt så 
att någon mejlar ut … alltså utger sig för att vara du som inte är då.  Det här kan man ju då… 
det finns något som heter spf records också som man kan då styra så att posten… man kan 
bara skicka från en viss server eller en viss källa. På samma sätt kan certifikat användas på allt 
möjligt egentligen för autentiticering av nätverk, trådlösa nätverk. Det kan vara för att 
använda fjärrskrivbordstjänster exempelvis va, när du kopplar upp dig va för att ah. Sedan är 
det ju inte alls ovanligt… det är ett sätt att använda certifikat för att kunna alltså validera 
information och säga att den är trustworthy då… och så. Och det är ju egentligen en 
kostnadsfråga… vi erbjuder ju kunden att handla detta och om man säger ett mejlcertifikat 
från VeriSign kan ju kosta alltså 20 000-30 000 kronor säker då, medan det finns lokala 
certifikatgivare i Sverige som kanske bara kostar 3 000-4 000. Den amerikanska affärsvärlden 
där. Det är större företag, kräver de helt enkelt att man har en väldigt erkänd certifikatgivare 
för att du ska vara betrodd att det verkligen är du som mejlar ifrån det. Så att det kan man väl 
säga. Sedan är det ju klart log-hantering och sådant är ju viktigt. Vi loggar ju allting vi gör, 
förändringsprocesser och sådant i våra miljöer då va. För att vi ska kunna se att om det är en 
förändringsprocess som har skett så vill vi ha det loggat och då arkiverar vi loggan för att man 
ska göra den sökbar och kunna spåra någonting som exempelvis är… som är en förändring 
helt enkelt och då kunna visa upp det för kunden exempelvis då va. Så det är också en ganska 
viktig bit då att man jobbar just med det. Och sedan är det ju så att vi jobbar med kryptering 
av disksystem så att man lagrar… vi säljer ju exempelvis en… vad blir det… en SaaS-tjänst? 
Vi säljer software as service onlineback-up och där krypterar vi informationen i en 
krypteringskanal som läggs på krypterade diskar då i våran datahall då, och inte nog med att 
informationen är krypterad utan det är bara kunden som har nyckeln då, så att vi kan inte ens 
låsa upp informationen utan vi måste få nyckeln av kunden då, så att säga det kan. Det kan 
motsvara ett bankfack kan du tänka dig där du själv har en nyckel men banken kan egentligen 
inte öppna bankfacket och du måste vara med banken, alltså ihop då när man öppnar det här 
bankfacket och motsvarande sätt kan säga att det fungerar då. Det är också ett sätt för oss att 
försäkra oss om att den informationen då inte förvanskas från vårt håll eller från någon annans 
håll då va. Jag menar även om vi har medarbetare… ja även de skulle ju kunna logga på det 
systemen de har behörighet och givetvis göra förändringar i kundens miljö då va, och det är 
ju… ah, man kan säga att det är en säkerhetsrisk på ett sätt då va. Det behöver inte vara 
medvetet. Det kan ju vara någon som är inne och gör ett jobb, kanske gör något felaktig på 
något sätt; gör en operation eller någon form av handling som inte är liksom… ah… där det 
får en konsekvens där data skadas eller förändras på ett felaktigt sätt och så va och då är det 
viktigt att vi kan logga detta osv. Jag vet inte… men det är väl lite hur jag skulle definiera 
det… tja definiera det på något sätt.  

 
 
 
 
 
7. Vilka strategier använder ni för att säkra informationens autenticitet i era  
tjänster?  
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Och just det här med strategier för att säkra pratade jag ju lite granna om. Vi använder just 
loghantering och vi använder os av certifikat, vi använder oss av kryptering osv. som inte ens 
vi kan låsa upp och säkerställa att ingen obehörig kommer åt kundens information, att den är 
bara kundspecifik då åtkomsten.   
 

 
8. Kan ni bevisa för era kunder att informationen är autentisk i era tjänster? 
 

Nämndes i fråga 6 
 
9. Kan ni spåra vem inom er organisation som har hanterat kundens data? 
 

Kan ni spåra vem som hanterar kundens data. Ja det kan vi för att vi loggar IP osv. men det är 
en liten sanning med modifikation eftersom vi kan styra det här ifrån. Vi har ju ett visst antal 
personer som har access till datan ja är ju tekniskt direktör med, så jag ha ju det givetvis men 
det finns ju flera av… vissa konsulter som har fått en… de har fått en behörighet helt enkelt 
för att de uppfyller de kraven som jag anser man måste ha för att kunna hantera en sådan 
känslig data då…dock så kan jag säga att vi inte jobbar med personlig log-in så att säga att 
man…utan vi jobbar med gemensamma konton för administrering. Faktum är att jag kan… vi 
skulle kunna logga vilken dator som hade gått in på i och med användarna är inte… vi har 
det… Ja Connect har ju då fyra kontor och de kontoren i Stockholm och Malmö har egna log-
ins, så där av begränsningar… så där kan jag se om det har hänt någonting. Jag litar såklart på 
personalen så... men i förlängningen så hade jag kunnat tänka mig att öka säkerheten lite 
granna att man jobbar med individuella inloggningar för att kunna helt solklart spåra vem och 
är det då så att den personen säger att det inte är den och då måste någon ha kommit över 
dennes lösenord kanske… det är en hanteringsfråga att man har varit oförsiktig med hantering 
av lösenord. Vi använder oss av väldigt hög säkerhet på lösenord alltså komplexa lösenord vi 
använder för att man kommer åt det givetvis också. Det är ju väldigt viktigt givetvis för att 
kundens data att någon obehörig… det är liksom ah, att vi har ett lätt lösenord som man lätt 
kan räkna ut va.    
  

10. Berättar ni för kunden var deras information är lagrad någonstans? 
 

Ja, vi berättar för kunden om var deras information… nja… det är inte så ofta kunden undrar 
så var den är. Man kan väl säga så att vi aldrig berättar. Vi brukar faktiskt vara lite sväv… 
inte svävande men vi säger att vi lagrar det i våra datorcentral eller vår hall och det är ett 
bergrum säger vi i som ligger i västra Sverige. Vi brukar inte precisera det om inte de ställer 
det som ett krav…”nej vi vill verkligen veta var det är” Då säger vi vad det ligger då. Det är 
ju så här att det här ställer där det ligger är ju övervakat med kameror och vakter. Man måste 
begära Access en timma innan man kommer in där och då måste man ha ett speciellt kort och 
ett Outcast-id och en kod, en personlig kod. Det är en ganska stor apparat att ta sig in. För om 
man väl kommer in där skulle man kunna riva hela blocket då för hela norden då. Man kan ju 
förstå att vem som helst kan ju inte ha tillträde då. Jag tror faktiskt till och med aftonbladet 
ligger där… strunt samma det är väldigt hög säkerhet där alla fall va, för att ta sig in där. Så 
egentligen… så jag kan ju inte säga att vi… aktivt säger vi inte var det ligger någonstans för 
att det ligger egentligen inte i vårat intresse eller kanske till och med ens i kundens intresse 
var det ligger bara att det är säkert, men om det specifikt frågar om det, så tror jag nog att vi 
skulle berätta exakt vilken datahall det är då exempelvis. Vi gör ju dock replikering hit också 
för just back-uper för att de är krypterade då, men inte med kundens vanliga data då. Så om 
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någon skulle sno så är datan krypterad med en nyckel som skulle ta flera hundra år att knäcka 
då liksom så att.    

 
 
11. Hur ser ni till att informationen förblir autentisk genom hela livscykeln till 
eventuell förstörelse?  
 

Det gör vi ju då genom… som jag har sagt tidigare självklart genom loggning och sedan 
genom att vi… ah, att vi kontinuerligt följer upp detta. Vi jobbar ju med någonting… idag 
finns det någonting i branschen där man pratar att man… pratar väldigt mycket om service 
providers. Service providers är sådana som tillhandahåller molntjänster… någonting som är 
väldigt mycket på frammarsch. Det är något som heter management service providers och det 
betyder att man säljer IT som tjänst kan man säga då och då är det tjänsteleveranserna då, typ 
konsultationstjänst osv. man tjänstefierar detta. Det betyder konkret att man egentligen 
använder av en… av programvaror för att kunna fjärrstyra kundens miljöer och inte nog med 
det, man kan preventivt genom att sätta upp olika villkor i programvaran styra olika processer 
som initieras när ett villkor bryts eller uppfylls på något sätt. Det kan vara exempelvis att en 
disk bli full på en server då kan man sätta ett gränsvärde för att någonting ska ske och då kan 
det vara typ att man ska rensa loggar eller slänga temporära filer eller tömma alla 
papperskorgar. Man kan också generera om det släpps ett visst antal patchar då… då kan man 
med automatiserad process få exempelvis servrarna att uppdatera sig per automatik genom 
den här programvaran… skicka ut alla till alla användarna att klockan 10 på tisdag kväll så 
kommer vi starta om servrarna och de är uppe igen klockan 11. Och detta kan vi helt och 
hållet automatisera då. Det kallas för… en leverantör av detta kallas för manager service 
provider och en programvara… eller själva konceptet kallas RMM som står för remote 
monitoring and management då… väldig, väldigt många IT-bolag jobbar med detta eller har 
börjat att jobba med detta för att man kan få en väldigt hög lönsamhet. Man får en väldigt 
proaktiv och preventiv hantering av kundens IT. Du kan ju genom övervakning då faktiskt se 
problem i en kunds data, om man kör det på en client, innan själv upptäcker det då va, så att 
säga. För idag är det ju såhär medan traditionell IT är såhär att kunden ringer när den har 
problem…”Hej, min dator fungerar inte, word startar inte”… Här kan man då kanske 
identifiera problemet innan kundens vet om det då för att man loggar allting då. Och det är ju 
också ett sätt att hålla data alltså att ha kontinuerlig kontroll på att autenticitet finns i datan då 
igenom de här övervakningsprocesserna då. Och det är någonting som vi framförallt tillämpar 
i servermiljö. Man kan ju faktiskt göra det på klienter och nätverksprodukter och skrivare, 
egentligen på allt möjligt då. Det här är en jättesådan… ah, det är next big thing kan man säga 
DO och VDI. Det finns ju mycket IT och som är next big thing men för en IT, för oss IT-
leverantörer som jobbar med konsultation, stationstjänster och sådant… det är en väldigt stor 
grej att vi ska kunna preventivt eller proaktivt kunna övervaka våra kunders miljöer och innan 
de ens själva vet om det säger vi ”Ah, du behöver kanske öppna en ny dator, nej er server, den 
här tjänsten tar alldeles för mycket resurser från processer och minne” ja man får en 
fruktansvärd kontroll osv. Det ända är ju då att det kan finnas vissa förbehåll ifrån kunden då 
att den kanske inte tycker om att man övervakar klientdatorer för egentligen så kan man ju… 
du får ju det som… det blir ju som en key-logger motsvarande du… du ser ju alla footprints 
som kunden gör, typ var de surfar någonstans osv. egentligen då så att man får ju vara 
medveten om att det samtidigt som du får ju en otrolig, som kund en otrolig trygghet i att vi 
vet proaktiv innan och att vi kan styra väldigt mycket Det är ju samtidigt lite storebror ser dig 
då va. Sedan kan vi ju skriva sekretessavtal och sådant också då, men det finns en baksida av 
det och det är ju… inte alla som gillar att vi har full insyn i deras IT-miljö heller då va så att 
säga utan de vill att man kanske kommer dit och tittar ibland osv. då va. Framförallt då 
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klientdatorer kan jag tänka mig att folk inte skulle gilla det då, exempelvis om man använder 
sina datorer privat också då. Så kan man ju i princip se vad som helst lite på gott och ont. 
Sedan jag menar vi försöker ju att den ska vara autentisk genom hela livscykeln fram till 
eventuell förstörelse självklart då. Förstörelse kan ju ske på olika sätt då, kan ju vara som vi 
jobbar med ett kommunalt bostadsbolag i Ekstad som vi jobbar med. Där destruerar vi 
hårddiskarna exempelvis. Ser till att ingen kommer åt informationen. Lite kan man ju tycka 
drastiskt men det är ju ett säkert sätt att… i och med att det består av magnetskivor då, så går 
det ju aldrig att återställa informationen. Det handlar ju inte bara om att hålla information 
autentisk, utan det är viktigt för oss att destruera informationen när den ska destrueras så att 
den inte går att på något sätt återskapa i något syfte va. Det är också viktigt.        

 
 
12. Kan ni garantera att autentisk information kan lagras under en lång tid? 
 

Ja, det kan vi faktiskt på grund av att vi jobbar väldigt mycket med replikering och 
renundance och det betyder ju att vi hela tiden ser till att hålla en… alltså vi upprätthåller en 
rätt hög nivå på vår IT-miljö då och IT-miljön är ju eftersom den består av mekaniska och 
elektriska produkter så finns det ju en livslängd på den då va, så vi får ju hela tiden se till att 
hålla miljön uppdaterad så att den… ja autenticiteten påverkas ju även av korruption och 
korruption kan ju komma av ett trasigt disksystem eller minnen som inte fungerar, så därför 
jobbar vi alltid med renundance alltså. Vi har minst alltså en dubbelfunktion som man kan 
säga på allting då. Så om ett minne går ner går en annan upp, går en annan disk sönder går en 
annan disk in och sedan ser vi också till att replikera dem och det gör vi i hallen från ett 
system till ett annat då. Så att vi har… så att vi för ju inte det över hit då därför det är bara 
back-uperna som är krypterade då, för vill ju inte att någon bryter sig in och är här och snor 
utan det är information som finns i hallen då. Så… ah, det kan vi ju säga detta är ett sätt för 
oss att garantera att den lagras över lång tid. Nu finns ju andra som arkiverar med band men 
jag vet inte band är ju inte kanske optimalt i alla lägen. Inte optisk media heller för det 
påverkas faktiskt av tid och så. Det finns ju många vetenskapliga belägg för detta faktiskt. 
Band har ju oxidering eftersom det är järnspån och det består ju av järn och krom osv. Det 
kan oxidera och då tappar man ju plötsligt, Det är det inte längre läsbart längre på grund av att 
den har blivit oxiderad då va. Och när det gäller optisk media så är det också en form av… ah, 
mediet blir korrupt efter ett tag av att det finns processer i plasten som gör att den förändras 
osv. Så egentligen är det ju viktigt att hålla det levande och att se till att man har… alltså att 
man byter ut hårdvaran, den då liggande hårdvaran och ser till att det sker på ett korrekt sätt så 
att det inte förvanskas någonting i den processen där man då byter exempel disksystem eller 
något sådant då. Kan man säga.       

 
13. Har ni några tidsramar för hur länge informationen kan vara autentisk? 
 

Länge… nja några tidsramar. Hur länge informationen kan vara… 
 
E: Jag antar att det kan vara svårt att säga  
 
Tidsramen är egentligen… det beror ju lite… ja vi jobbar ju mycket med att försöka 
identifiera kundens behov så att säga va. Jag kan säga att de längsta som jag vet när det gäller 
back-up osv. Det finns ett företag som heter … som vi har som SaaS- tjänst och så har våra 
Cloud proiders… De har sju år lagrad data och det är nog det längsta som jag har sett alltså. 
Men det kanske finns fall där det finns 10 eller 15…Jag vet inte. Men ah… 
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E: Därför jag frågar så handlar det väldigt mycket om att… man tror att arkivet kommer att 
hamna i molnet i framtiden och där vill man ju att information ska bevara för evigt, nästan så. 
 
Ja, det finns ju ingen anledning om det finns utrymme, om det finns obegränsad utrymmer 
alltså utrymmesmöjligheter i molnet så kan man ju egentligen säga datan… man kan 
arkivera… jag vet ju själv… jag ta ett exempel e-post och sådant det finns det ju, det finns ju 
de som har sparat e-postkonversationer sedan 90-talet liksom. Vi kan prata om nästan tjugo 
år. Och det är ju klart att den typen av information i… ah, kanske inte så ofta man, vi accessa 
den men man vill någonstans att det finns någon form av möjlighet att komma åt den 
informationen då va. Det är ju… det kan ju finnas historiska arkiv också osv. Hade man ju 
haft lite olika policys genom åren här va, jag vet att Sveriges television förstörde mycket av 
sina gamla arkiv på 70-talet som de hade tillbaka från 60- och 50-talet då va. Det var så man 
tänkte då. Idag skulle det ju aldrig förekomma utan idag vill man ha… så egentligen är det lite 
som du säger att det finns väl ingen tidsaspekt egentligen utan från att man lagrar i molnet så 
vill man ju att finnas tillgängliga till who knows liksom… egentligen. Kan vi garantera det… 
nja alltså ja, vi har nog aldrig sagt att vi inte kan göra det. Vi skulle så länge kunden betalar 
bara, det är det de handlar om för vi tar ju betalt för våra tjänster och för att ha ett 
lagringsutrymme. Så men vi… så länge vi inte går i konkurs då eller någonting sådant… Det 
finns faktiskt i våra avtal avgränsningar om vad som gäller datat hur länge alltså vi 
överlämnar det till kunden under en viss tid om vi skulle gå i konkurs eller något sådant. För 
då äger ju inte vi hårdvaran om det nu skulle vara en kon… om vi skulle gå i konkurs och det 
kanske blir konkursbo liksom där vi blir tvungna att sälja av all utrusning då, och då blir det 
ju väldigt viktigt att inte kundens data skadas, reglerat i avtal.  
 
E: Det är ju bra för det är något som jag har läst om att det finns företag som har gått i 
konkurs och då har det blivit problem med att information blir kvar eller blandas ihop med 
andra servrar eller försvinner.  
 
Vi får ju kundförfrågningar ibland när något företag har delat sig, där de har blixtsnabbt velat 
att vi ska hämta ut deras information innan de blir av mer serven osv. så att det faktiskt är… 
det förekommer… men vi har liksom försökt att reglera detta i avtal så att vi inte kan hamna i 
den typen av situationer. Om vi nu skulle… nu är vi är inte konkursmässiga på något sätt men 
man vet ju aldrig. Det kan ju vara, man blir uppköpt då och sedan att man lägger ner en… ja 
det finns alla möjliga scenarion. Men det regleras i avtal då.    

 
14. Vid lagring av information kan ni garantera att strukturen av 
informationen bevaras, inte bara informationers innehåll utan även dess 
metadata?   
 

Ja, alltså det enda jag kan säga det är ju att vi jobbar ju med av världens största företag inom 
datalagring dem heter Fujitsu då. Vi är förövrigt… har högsta partnerstatus med och blev 
även valda till årets framgångspartner av dem. Vi har haft ett väldigt lyckat samarbete med 
dem och deras disksystem sägs vara en av världens bästa. Eternus kallas den och hamnar 
väldigt högt på ratings osv. I Eternus där finns alltså själva… vi är ju bundna till den 
hårdvaran vi jobbar med, alltså vi förlitar ju oss till metadatat i deras system är då helt intakt, 
va. Där får vi egentligen hänvisa till vår leverantör, men vi anser ju att den leverantören som 
vi jobbar med har en av världens bästa system och därigenom också att vi bevarar metadatan 
intakt då. Det är ju väldigt viktigt. Det är ju egentligen inte och sedan har vi ju pratat lite 
innan om att man… om någon skulle komma åt det utifrån, men nu pratar vi om liksom 
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infrastrukturen som vi som provider tillhandahåller för kunden som ska kunna känna sig trygg 
och att metadatan är intakt va. Om det var svar på den frågan.    

 
15. Hur tillgänglig är informationen som lagras i era molntjänster? 
  

Den är ju tillgänglig på det sättet att man… det beror ju egentligen på hur tillgänglig kunden 
vill att den ska vara. Men kunden… vi pratade tidigt om att det är ett honnörsord inom IT och 
framförallt för kunden. Kunden behov är alltid med på listan någonstans kommer 
tillgänglighet finnas med för så är det idag kunden kräver… våra kunder kräver en 
tillgänglighet och då måste vi ju göra informationen tillgänglig på bästa möjliga sätt utan att 
på något sätt… då… eller att se till att den är trustworthy som man pratar om då att data inte 
är förvanskad och på något sätt så att… Det kan man ju göra på olika sätt. Det är ju egentligen 
kunden som ställer kraven för kunden kan säga så här att ”Nej jag, vi vill inte använda oss av 
token för autentisering för vpm för att koppla upp sig, nej vi vill bara ha en mobiltelefon för 
att surfa rätt in va”. Då säger vi så här ” ja, kära kund”. Om det är… om de har alldeles lätt… 
alltså om det är fullt blås in och ut alltså ingen säkerhet alls då avsäger vi nog oss faktiskt att 
sälja, att vara provider för kunde för då tycker vi att det finns en så hög risk att det kommer att 
hända någonting förr eller senare och ofta då kan man ju då hamna i en tvist med kunden och 
då tror jag vi skulle avsäga oss faktiskt, avsäga oss att ta hand om en sådan kund då när det 
gäller molntjänster. Så att vi har ju själva en lägsta som vi tillåter då va och det är ju för att vi 
inte ska hamna i tråkigheter med våra kunder då. Men i övrigt så har vi ju i vår datahall 
Internet in från fyra olika väderstreck så även att om de gräver av en fiber har vi mist tre fibrer 
som finns. Så vi har väldigt hög tillgänglighet. Det sitter… alla fiberanslutningar sitter nästan 
direkt på gix gixar är ju stora växlar, internetväxlar så vi har en väldigt hög tillgänglighet. Och 
det var ett av kraven som exempelvis infrastrukturskontrollen på Arlanda flygplats hade då 
för att kunna tänka sig att vi skulle hosta den här alltså utrustningen för att styra 
flygplatsljusen. Så det tycker jag att vi absolut har och vi kan säkra upp detta väldigt bra 
mycket med att vi har en… vi har väldigt bra brandväggar med en högklassig policyrating och 
så vidare.       
 

16. Vilka möjligheter till behörighetsstyrning/access finns i era tjänster?  
 

Ja, det finns ju alla möjligheter egentligen. Vi kan sätta det på olika nivåer. Vi kan ju givetvis 
dela ut behörighetsstyrning till kunden så att kunden själv får välja vilka behörigheter som de 
vill ge till sina medarbetare och om det är någon som ska vara administratör. Vi kan själva 
hantera det själva emot en avgift givetvis då att vi gör det för kundens räkning då. Och det har 
väl egentligen på alla våra tjänster skulle jag vilja påstå. Det är väl faktiskt t.o.m. ah… vi har 
ju större möjlighet till det tjänster som vi själva tillhandahåller när vi är återförsäljare av 
Cloud providers så är vi ju lite låsta, bakbundna till va de använder för sätt exempelvis Cloud 
moln använder sig av en… de har byggt en kontrollpanel kan man säga som är webbaserad 
då, och från man kan styra väldigt mycket behörighet, men det blir ju inte riktigt på den 
finlirsnivån som man kan styra… det är när man själv hanterar då. För de har så många olika 
partners som de jobbar med och de har 100 000-tals kunder och det blir väldigt svårt då, att 
liksom ge alltså… kunna ge varje kund, att kunna uppfylla deras specifika behov. Eftersom… 
och det är ju egentligen samma på Office 365 också att det är ju vissa regler som gäller och 
ah, det få ju kunden då förhålla sig till men i våra egna tjänster så kan man nog säga att vi har 
en ganska stor flexibilitet i behörighetsstyrning då. Access  
 

17. Vilka strategier använder ni för att säkra att icke behöriga får tillgång till 
informationen? 
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Ja, det gör vi på olika sätt genom att vi ser ju till att uppdatera som jag sa. Det handlar ju 
mycket om patchhantering då för våra säkerhetsprodukter typ brandväggar och switchar osv. 
Vi använder oss av policys för att byta lösenord inom vissa fall där man inte får använda sig 
av samma lösenord efter n viss tid och då för att ytterligare höja säkerheten, för att det kan ju 
faktiskt vara så att någon kan få tag i ett lösenord och då är det ju… och sedan använder vi oss 
också av låsningar… så att vi säger att vi låser accessen till våra… till specifika IP:n så att 
man är den administratör som ska göra någonting så kontrollerar vi att den personen 
administrerar från rätt IP-adress dvs. kanske deras företagsadresser de skulle inte kunna sitta 
hemma och göra detta. Så igenom styrning, lokation, lösenordshantering, byta lösenord 
regelbundet, kontinuerlig uppdatering av grouppolicy, alltså policy när det gäller 
säkerhetsprinciper och så i brandväggarna exempelvis. Så ser vi till att vi håller en ganska hög 
standard på att hålla obehöriga ute.   
 

18. Hur kan ni säkerställa att kunden känner att den har kontroll över sin 
information hela tiden och även kunna vara säker på att ingen information 
försvinner om man önskar avbryta sin molntjänst hos er?  
 

Ja… Kunden genom att man säkerhetsställer att de har kontroll över informationen är absolut 
inga problem i och med att vi har så pass bra tillgänglighet till att ha access rent fysiskt till 
våra hallar så att vi har fiber in ifrån alla håll och kanter osv. då så har vi… det är ett sätt att 
säkerställa att de känner att de alltid har kontroll oavsett var de befinner sig någonstans så 
vilka plattformar de använder eller om det nu är 3G eller om de nu använder fiber eller vad de 
u sätter på för typ av Internetaccess ör att komma åt. Och sedan handlar det givetvis också om 
att de har full access in i våra nätverk under förutsättningar att vi i avtal reglerar vad vårt 
ansvar ligger kontra deras ansvar och så igenom avtalsreglering också. Så vi ger gärna kunden 
fri alltså de får härja fritt så att säga i deras egna system. Självklart och då tar ju inte vi på oss 
något ansvar om de själva på något sätt ställer till det eller gör någonting att data förvanskas 
så att, då regeras det inte om vi… vi loggar ju allting som sker så att vi kan ju… om ja vi 
skulle behöva bära bevis kan det tas fram information där det faktiskt framgår att det är 
kunden som har tillstått med förvanskningen av data och så då. Så det kan man väl säga att 
vi… och när det gäller själva avbrytningen av tjänst brukar vi ju arkivera data, men det är ju 
också lite grann vad kunden själv vill. Stänger de av sin tjänst, då skulle vi aldrig per standard 
ta bort datat för dem utan vi låter, vi arkiverar datat och sedan står det reglerat via avtal hur 
länge Datat… hur länge vi behåller det kommer jag inte ihåg i huvudet men det är alla fall typ 
tre månader kanske någonting sådant. Allting är ju reglerat i avtal. Där har vi varit väldigt 
noga så att de inte ska kunna och komma och säga men ni kan ju inte bara slänga Datat för att 
ni stängde ner vår tjänst. Nä, fast ni har ju ett avtal har ni läst. Det, de står ju exakt i avtalet 
vad som gäller. Ni har ju skrivit på det och i med att skriva på det så har ni ju också faktiskt 
sagt att ni har tagit del av vad som står i avtalet och det är ju bindande i en juridisk tvist, så 
därför kan de ju inte säga något om det. Så är det.  Det är ju inte vårt problem om de bara 
skriver på utan att över huvud taget läsa igenom det.    

 
19. Hur ser ni till att information över en längre tids bevaring inte blir 
oåtkomlig? 
 

Ja 
 
E: Nummer 19 kan vi säga att vi har pratat om 
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Ja det kan vi 
 
20. Har ni något som ni ytterligare vill tillägga? 
 

Nej … ja om att tillägga något nej egentligen inte. Jag menar att det är ju väldigt höga krav 
tillgänglighet ställer, ju högre säkerhetskrav och då är det ju för att tillgängligheten gör ju att 
man egentligen, vem som helst potentiellt kan komma åt information och så styr man det 
givetvis genom olika typer av principer inloggning osv, va, men det är ju klart att det finns en 
utmaning i det och det är ju, och det är det som man hela tiden får tänka på och så är det ju 
också att tjänsteutbudet ökar hela tiden. Folk ser mer och mer tjänster som man vill, ah, lägga 
i molnet hel enkelt då va, så att. Vanligt är typ back-up. E-post, men nu använder man ju 
applikationer typ också, Office 365där kan man ju faktiskt ladda ner Word till en 
biblioteksdator och köra den virtuellt och sedan när man är klar så… det finns… alltså, det 
ställer möjligheterna som finns i att leverera raffinerade eller väldigt avancerade molntjänster 
gör att säkerhetskraven blir allt högre och högre kan man väl säga. Men det är intressant att 
jobba med det. Man är inne i det här och det är kul tycker jag. Om du inte har några mer 
frågor så tror jag ja inte har några mer att tillägga.     
 
 
(Efter att bandningen stängts av ställde jag även frågan om respondenten upplevde att deras 
kunder var skeptiska till att lägga ut information i molnet? Respondenten menade att deras 
kunder var skeptiska att lägga ut information i molnet och att det var en ”mognadsprocess”)  
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Bilaga 4. Transkribering, Företag A 
 
E: framför text innebär att jag som intervjuare pratar. Övrig text utan markering framförs av 
respondenten. Svar på frågorna kommer direkt i anslutning till varje enskild fråga. 
 

 
1. Vad för typ av molntjänster erbjuder ert företag? 

     – Software as a service (SaaS) 

 
Vi jobbar med molntjänster för att utbyta affärsmeddelanden mellan företag, t.ex. elektroniska 
fakturor har vi jobbat med en bra stund nu och vi jobbar även med andra typer av 
affärsmeddelanden då, som gör att man stödjer hela, egentligen inköpsprocessen kan man 
säga om man är ett köpande företag eller kundorderprocessen om man är leverantör då. Det 
börjar med att man får en beställning och sedan kanske man bekräftar den beställningen och 
så småningom så levererar man den och fakturerar den och efter det få man betalt. Och all de 
här händelserna genererar på något sätt dokument som ska utbytas mellan bolagen för att tala 
om att något har hänt då. Här kommer en faktura exempel om vi har fått betalt eller såhär… så 
att vår molntjänst går ut på att egentligen bygga ett nätverk av företag som kan byta ut 
dokument av den här typen med varandra.  
 

          – Platform as a service (PaaS) 
 
….. 

 

          – Infrastructure as a service (IaaS) 
 
….. 
 

2. När började ni erbjuda molntjänster och hur har utvecklingen i företaget 

sett ut? 

 
Ja, vi började det med de 2000…vi började bygga tjänsten 2007och sedan så kan man säga 
våren 2008 som vi har haft kunder på den. Och då började vi i Sverige och nu har vi växt ut 
det här, så vi har kunder i och aktiv försäljning i norden, utan Island. Och har totalt… ja vi 
började från noll här och idag har vi 8 000 kunder ungefär. I det här. Sedan fungerar det så att 
det inte alltid att… om vi exempel har ett företag som är vår kund som är en leverantör till ett 
annat företag så är det ju inte säkert att det företaget i sin tur har valt vår lösning för att kunna 
ta emot de här dokumenten då, en faktura då, en e-faktura. De kanske har valt en 
konkurrerande lösning, men då i den här branschen fungerar det lite liknade som med 
telefonibolag at även om jag har Telia och du har Telenor så kan vi ringa till varandra. 
Operatörerna samverkar så att säga. Och så blir det i den här branschen också och om vi 
jobbar för ett bolag och skickar fakturor så kan vi samverka med ett annat bolag som 
egentligen är konkurrent då, som hanterar det bolag som tar emot fakturan. Så det är lite 
liknande. Och det betyder att även om vi har 8 000 kunder själva så nå vi betydligt fler 
företag, kanske 250 000 eller något sådant där om man tittar på norden. Så vi är ett ganska 
stort nätverk va av företag.  
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3. Hur ser er kundkrets ut? Hur många kunder har ni och riktar ni er till privat 

eller offentlig sektor?  

 
Vi riktar oss både till… det finns… i den här branschen så kan man säga att offentlig sektor 
har varit lite drivande för att man har av olika skäl haft lite lagstiftning… om man tittar på 
Danmark exempelvis har det varit lagstiftning. I Norge också en ganska… kan man säga att 
det har varit lagstiftning, men i Sverige har det varit en mild lagstiftning kan man säga som 
säger att offentlig sektor måste utbyta… eller ska kunna… I Sverige säger man att offentlig 
sektor ska kunna utbyta elektroniska dokument av den här typen med sina leverantörer. Så att 
man vill kunna ta emot e-fakturor exempelvis då. Det är inte så där att man måste göra det så 
att säga. Ett nära angränsande område till det här är scannade. E-fakturor kan vara scannade 
fakturor. Man skickar pappret och scannar man in det och försöker tolka och göra om det i 
elektronisk form för att kunna då egentligen hantera det maskinellt i en dator då. Så att… så 
kan man säga att det är lite granna basen i offentlig sektor att driva det här och det har också 
gjort att det har blivit en viktig kundbas för oss. Men det vi ser är att privat sektor kommer 
efter nu och har gjort under ett par år. Så att vi vänder oss till båda. Både privat och offentlig 
sektor. Men vi vänder oss till bolag inte till konsumenter då, som det ser ut just nu. Och då, 
om man pratar e-faktura, om vi bara håller oss där då, så finns det ju lösningar i 
Internetbanken exempelvis, då för att ta emot e-fakturor som privatperson. Som många… 
eller ja det visar sig att det inte är så många ändå, man tänker att det är många som använder 
det. Inte särskilt… inte så där jättemånga som faktiskt. Jag tror att 10 % av alla betalningar 
som görs från konsumenter till ett företag då, härrör från att det har kommit en E-faktura i 
Internetbanken. Så det är en ganska, det är trotsallt en ganska låg siffra. Lägre än man tror. Så, 
så ser vårt kundunderlag ut om man säger.    
 

 

4. Hur förhåller ni er till informations säkerhet i molnet? Vilka fördelar finns 

det med era erbjudanden gällande säkerhet? 

 
För det första så tycker vi att säkerhet är viktigt då. Vi inser att alltså dels så hanterar vi 
information som ah, det kan vara börspåverkande och vi ser att det finns lagar och regler 
kring hur ett bolag ska hantera sin börspåverkade information då. För att undvika 
insiderhandel och ja, eller oschysst information till marknaden då. Så det är ena biten och 
sedan när vi pratar om offentlig sektor så kan ju fakturorna faktiskt röra privatpersoner… 
Vårdsektorn exempelvis då… så kan det ju komma en faktura som handlar om att någon har 
fått en behandling eller vad som helst, så det är personuppgifter då. Det måste vi vara rädda 
om också. Och så att det gör att säkerhet är viktigt då. Och vad vi försöker göra då, dels att… 
det finns ju egentligen två moment skulle man kunna säga. Det ena är att vi har en molntjänst 
som så att säga befinner sig fysiskt på ett annat ställe än i det systemet informationen 
egentligen härrör från, exempelvis ett ekonomisystem eller en annan typ av 
verksamhetssystem och den måste transporteras där emellan över Internet och då vill vi ju 
säkra upp de kanalerna då. Så att då krypterar vi liksom informationen. Så det är den ena biten 
och den andra är vad vi gör när informationen sedan finns hos oss då som lagrad i vårt system 
och då erbjuder vi möjligheten för den som vill då att, det är inte alla som vill, men kryptera 
informationen. Och då är det viss information som ligger hos oss krypterad. Och det skulle 
jag vilja säga är faktiskt en fördel i vår lösning. Det är absolut inte alla… man kan säga att om 
man skulle kategorisera vårt liksom grundkoncept som handlar om att kunna flytta 
information mellan ett företag från ett annat. Och om vi skulle kategorisera det så finns det 
sådana meddelande alltså växlar eller så. Det är ett ganska stort antal sådana på marknaden då 
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da, och vi menar att vår säkerutrustning är mer rigorös än genomsnittet är. Det finns väldigt 
mycket… exempel att man kör med FTP: er då, som är helt okrypterat, som för över filer på 
Internet helt okrypterat. Det är ett ganska vanligt sätt att föra över filer på. Inte säkra upp det 
och då säkrar man vare sig insynsskyddet eller autenticiteten, alltså att det ska vara riktigt då 
informationen. Ingen av de sakerna är liksom, ingen av de intressena sätts på plats då eller 
säkras. Så vi tycker att det här är viktigt. Vi förespråkar säkra protokoll och kryptering i 
molnet.  
 

5. Vilka är de största utmaningarna för att behålla information säker i molnet? 

 
 
Sedan finns det en utmaning här och som jag kanske egentligen inte har någon lösning på och 
som jag ändå har lagt lite tid på att försöka lösa. Det är om du har ett dokument då, som du 
lagrar i molnet eller någon annanstans som du vill ska vara åtkomligt sökbart. För det vill man 
ju. För annars är det egentligen lite poänglöst att spara informationen. Men hur gör man det 
då, när den är krypterad, alltså för då kan man ju inte… för då måste man ju egentligen 
dekryptera all information och lyfta upp de i något sorts minne kanske, och söka i minnet. 
Och sedan får inte det minnet skrivas ner på disk… så det blir väldigt komplext liksom IT-
mässigt då, och kan man då… är det ok om man då spar vissa metadata, sökord här och där, är 
det ok, eller avslöjar man för mycket då om informationen som man vill skydda osv. Så det 
tycker jag är en väldigt svår utmaning och jag har inte sett någon som egentligen har löst 
problemet på något bra sätt.  
 
E: nä det är väldigt intressant 
 
Och så det gör ju att vi… vi har ju då valt att säga så att vi måste ju göra det sökbart så vi 
lyfter ut lite metainformation och lägger det bredvid och kopplar det till dokumentet som i sig 
är krypterat, medan meta information får ligga okrypterad för att kunna sökas på… så det 
skulle jag även vilja säga är den stora utmaningen. När det gäller själva krypteringen så är det 
så att man alltid är rätt om hanteringen med krypteringsnycklar till exempel… det måste man 
ju göra på ett bra sätt. Autenticiteten går ju att lösa med signering eller andra typer av hash… 
Man kan exempelvis beräkna ett hashvärde på ett dokument, exempel då som är en slags 
checksumma, och då när man pratar om till exempel… om vi pratar om fakturor då, återigen 
då så, fakturan är ju… det används ju för att man ska kunna få betalt, men den används ju 
också för att kunna tala om för skattemyndigheten att jag har rätt att dra momsen. Så det är 
ganska viktigt, det är ett väldigt viktigt dokument för företag för då kan man… om man tar ett 
svenskt bolag som normalt sätt betalar 25 % moms då, så innebär det ju att om då plötsligt 
inte skulle få dra av momsen så att säga som man har betalat ut då skulle det vara 20 % av 
liksom den totala alltså mer… 25 % mer som man skulle få betala och det påverkar ju som 
resultat så. Så därför och sedan också finns det en del lagstiftning runt omkring det här då. 
Man måste alltså säkra upp de här dokumenten… så just autenticitet och riktighet är ju 
grundkrav i hanteringen ut av fakturor då, för att om en revisor kommer in då och ”har ni 
dragit av rätt moms eller så här så” ja… då gäller det ju att de är nöjda när de går om man 
säger så va. Och då finns det två saker som vi försöker tänka på och det ena är då, att om man 
har ändrat i en enskild faktura då. Det är en sak då som har ett dokument och det andra är att 
om man liksom har många fakturor och har lyckats ta bort en hel faktura… eller ja för att på 
något sätt fuska då. Så vi försöker säkerställa dels att de enskilda dokumenten kan vara 
riktigta och att kedjan av dokument är riktig så att om man rycker bort en faktura mitt i som 
så bryts liksom kedjan och då ser man det. Så det är liksom de två sakerna som vi försöker 
göra då.  
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Inom arkivteorin pratar man om “trustworthy records” dvs. pålitlig information 

som ska kunna användas som bevis för att något har skett.  För att en 

information ska vara pålitligt, betyder det att den ska vara riktig, dvs. korrekt 

från fel och vara sanningsenlig, tillförlitlig och autentisk.  

 

  
6. Hur definierar ni autentisk information i era molntjänster som ni erbjuder? 

 
Ja, det är faktiskt ingen jätteenkel fråga. Det är bra i för sig. Men vi tänker så här då eftersom 
vi utgår från så här. Den här domänen som vi befinner oss i det som det handlar om just 
fakturor och inköpsdokument skulle man kunna säga där fakturor är en del av det. Så ah, 
autentisk… vi använder begreppet original om faktura så det kan bara finnas ett 
fakturaoriginal så att säga. Och det här originalet, lite granna beroende på om hur man 
konfigurerar vår tjänst så att säga för sitt företag så kan lite olika dokument så att säga som 
skapas efter hand vara originalet och det viktiga är ju att vi kan peka ut originalet hela tiden. 
Så i det enkla fallet så kanske vi får in då en faktura till oss och då kommer den in på ett visst 
så att säga tekniskt format och det är ju då liksom det första som vi ser och då har man två val 
antingen kan man säga att det här är originalet då som kommer in då och sedan så processar vi 
det dokumentet, datat i det på olika sätt. Det kanske är så att för att man ska kunna läsa in 
fakturan med automatik i det mottagande systemet så behöver vi kunna ha ett annat format 
tekniskt sätt och då kanske vi transformerar det till det formatet då, men då är det fortfarande 
så att det är ju det som vi fick från början som är originalet… så då får det följa med då. Så är 
det så att här finns liksom en maskinläsbar version men originalet är här då så, det ligger 
bredvid som en bilaga kan man säga. Och på så vis så och så ser det även ut på vårt system 
då, att man tittar på fakturan och så tittar man då på bilagorna och så finns det liksom en pil 
sådär här är originalet. Och i och med det så är alla andra så att säga varianter, 
datarepresentationen om man jag ska säga formatrepresentationen där man samlar data i blir 
ju på något sätt kopior av fakturan eller av originalet. Det andra alternativet är att man säger 
att här är en dataläsbar fil då… man skickar upp den och sedan så lägger man den… så 
bifogar man en bilaga som är kanske en PDF då och så säger man här är originalet, PDF:n är 
originalet. Och då följer den med hela vägen och transformerar vi det här dataformatet till ett 
helt annat format och så låter vi den här bilagan liksom följa med hela vägen som original 
istället. Men det är samma princip att man egentligen måste peka ut då. Sedan… så, det är på 
nå något sätt ka man säga basscenariot då. Men så finns det ett annat scenario och det kan 
vara att man har en leverantör som skickar en faktura som har ett affärssystem eller ett 
ekonomisystem som inte kan få ur sig en bra kvalitet på datat från början utan då måste vi när 
vi processerar det här datat kanske lägga till data. Låt oss säga att vi har en faktura som bara 
innehåller liksom nettobelopp på radnivå men inga momsbelopp och då säger vi ja, men ok vi 
kan inte få ut momsbeloppet på radnivå men mottagaren parterna vill gärna ha det då, kan vi 
liksom beräkna momsen och lägga in den på raderna och på så vis berikar vi ju datat där 
under vägen. Men då har vi gjort en sådan berikning som gör att oavsett vad som kom in så 
kan inte det vara originalet för att vi har ändrat det här maskinläsbara formatet som så mycket 
så att då måste man skapa ett nytt original och då kanske vi skapar originalet utifrån det här 
datat som vi har processat då. Då skapar vi en PDF och säger då att det här är originalet. Och 
så följer den med. Så definitionen av autentisk data den är lite olika beroende på hur man… 
vad man har för förutsättning kan man säga. Och sedan kan man ju ställa sig frågan då och 
hur vet… om vi har processat datat och det kommer in något som kunden säger det här är 
originalet och då får vi bara lita på att rätt då och sedan så säkerställer vi så att det inte ändras 
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originalet, beräknar hush-värden och låter det liksom följa med. Om vi beräknar datat, hur 
säkerställer vi då att den processningen som vi gör är korrekt så att man får alltså inte bara en 
fil som man pekar ut som original, att originalet faktiskt är riktigt då… alltså jag menar att vi 
kan vis om det har förändrats över tiden men hur kan vi veta att det var rätt från början? Alltså 
data inte ändrats men har fel data så att säga. Vi hade liksom räknat 17 % när det skulle vara 
25 % eller moms kanske jag vet inte… men någonting kunde ju blivit fel, kvalitetsproblem, 
en bug i programvaran eller vad som helst. Då har vi alltså ett dokument som vi påstår är det 
som är ett original men det är faktiskt fel som har fel data men vi kan bevis att det inte har 
ändrats då. Den är ju lite jobbig då, och det är ju sådana saker som gör att man svettas lite 
ibland här då. Och då är man nere på sådana saker som att… hur vi säkerställer, det handlar ju 
då om att vi måste ha rigorösa testrutiner till exempel när vi släpper vår programvara och 
testar och ser så att… och även när vi sätter upp en konfiguration för en viss kund då, där vi 
kanske ska göra beräkningar eller så måste vi testa det noga och se till så att vi, att den 
programvaran som körs just för dem då, att den är korrekt och skapar rätt data. Och sedan så 
kan man tänka sig att även så att säga maskinellt. Då görs vissa kontrollberäkningar så att om 
man lägger till moms eller någon annat belopp så kanske man räknar ut alla beloppen, gör 
liksom som kontrollsummor längst ner och ser att allting stämmer. Om man har ett 
totalbelopp, finns på en faktura längst ner och du ska betala 320 kr. Då kanske man räknar en 
av varje det tre fakturaraderna då, och summerar ihop dem och ser om det blir 320 kr. Alltså, 
ja att man helt enkelt beräknar det som om… försöker att räkna ut att man har gjort rätt då.  
Då blir det liksom att vi dels får vi testa och dels bygga programvara för att säkerställa. Så det 
är lite… ett ganska långt svar på en annars lite kort fråga men jag hoppas du hänger med.        
 

7. Vilka strategier använder ni för att säkra informationens autenticitet i era  

tjänster?  

 
E: 6:an fråga kan nog säga att du har svarat på då. 
 
Ja precis… Jag kan säga också… jag kan lägga till där då, att eftersom att vi befinner sig då 
allt i delvis reglerad värld lagmässigt reglerad så finns det ett EU direktiv om vi pratar Europa 
för E-fakturering som talar om att… dels så talar man om att ett baskrav som säger att man 
ska säkra autenticiteten och riktigheten, alltså man är skyldig att gör det. Om man har ett 
bolag som är aktivt inom Europa då och sedan är det ju som vanligt då att den lokala 
lagstiftningen i medlemsland styr exakt hur det fungerar för dig då som bedriver din 
verksamhet i det landet. Men de pratar om att man har tre sätt då och antingen då kan man… 
man kan ha ett sätt där man har ett EDI-avtal ett avtal emellan sig själv och de bolag som man 
utväxlar elektronisk information med av den här typen då. Och det här avtalet säkrar på något 
sätt att man får utväxla elektronisk information för de är så då att, eftersom att det bara kan 
finnas ett original så blir det vanskligt då om t ex. jag som leverantör skickar e-faktura till dig 
och sedan så skriver jag ut samma faktura på papper och sätter den i min pärm. Det här är mitt 
original på paper men du har ju ett elektroniskt original. Och då blir det lite jobbigt där… så 
men vänta nu, vad är originalet egentligen? Men i våra EDI-avtal har vi på något sätt kommit 
överens om att vi ska göra elektroniska utbyten då. Och det säkrar i och för sig inte 
autenticiteten då, men det säkrar åtminstone att man har en likriktad process för hantering, 
elektronisk hantering då. Sedan så finns det ett annat sätt som är tekniskt inriktat då, det är ju 
då att man ska använda sig av elektroniska signaturer. Och då ser lagstiftningen lite 
annorlunda ut i varje land sådär man har kanske vissa certifikat som man får använda för 
signaturerna eller man… eller vissa utgivare har då certifikat och vissa typer av signaturer, 
vissa sorters dokument eller format på dokumenten som påsigneras osv. Lite olika men 
iallafall digitala signaturer är som ett annat alternativ och så har vi det tredje alternativet som 
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är… man pratar bra om… andra sätt säger man då ganska öppet då… och det handlar om att 
man ska ha dokumenterade affärsprocesser som… för i det här fallet så handlar det om 
autenticiteten… poängen är ju att man ska kunna visa att en affärstransaktion har skett så att 
man kan dra av momsen. Liksom så. Och om det… för om jag bara skickar en faktura till dig 
utan at du egentligen har köpt en tjänst eller vara utav mig då. Det får man ju inte göra utan… 
men det är kanske av någon annan anledning är så att vi har hittat på något snillrikt sätt att 
tjäna pengar på att göra på det här viset. Det är ju ah, olagligt helt enkelt och det är ju de 
revisorerna försöker tittar på när de reviderar ett bolag då. De reviderar för det här syftet då. 
Så om vi pratar strategier för hur vi gör så finns de här sätten och då kan man säga att vi 
stödjer idag… vi kan inte dokumentera hela affärsprocessen i dagsläget då. Så det här andra 
sättet har vi inte just nu men det är något som vi tittar på. Digitala signaturer stödjer vi, jag 
tror vi har stöd för 48 länder eller någonting i den stilen tillsammans med en samarbetspartner 
till oss då.  Det stödjer vi då digitala signaturer och sedan det här med EDI-avtal att man 
liksom har en överenskommelse om det stödjer vi också genom att man i vårt system skapar, 
man ja ett slags handskakning så att säga emellan mitt bolag och det bolag som jag utbyter 
information med va om att det är ok och då har vi liksom en log på vem som har skapat den, 
när och sådär så att man kan spåra att man har de här avtalen finns och är upprättade. Det är ju 
inget avtal i egentlig bemärkelse då, men det finns i alla fall spår av att man har valt att börja 
utbyta den här informationen elektroniskt då. Så det kan man säga är… av de tre strategierna 
som direktivet på något sätt pekar på så väljer vi två då. Förutom det jag sa innan om 
kvalitetssäkring och hela den biten som på något sätt förutsätts men det är ingen som ställer 
krav på det på det direkt. Kunderna ställer också sällan krav på det. Det är ungefär som om vi 
använder gmail liksom men vi tänker inte på att fråga Google vad händer om mina e-mail 
försvinner. Kanske. Det gör man inte som företag pratar om det tyvärr då. Ställer inte frågorna    
 

8. Kan ni bevisa för era kunder att informationen är autentisk i era tjänster? 

 

Så det är klart att i de fallen där vi använder digitala signaturer så är det väldigt tydligt och om 
vi tittar på vårt arkiv där vi jobbar mes hushvärden och länkade dokument så är det också 
ganska tydligt om någonting har hänt så att säga. Om man inte kör… och så har vi då försöker 
då hävda att våra processer, kvalitetssäkringen osv. är med och bidrar till att informationen är 
riktig.  Och vi har även loggar på som visar om någonting ändras och så där. Så att det är ju 
… ja jag skulle vilja säga att vi har åtminstone rätt mycket bevis. Sedan så kanske inte alla 
hålen är täppta i alla lägen. Jag menar om man väljer att integrera då emot vår molntjänst med 
ett osäkert protokoll t.ex. så kan vi inte riktigt… det är svårt för oss att peka på det. Men ja 
annars så tycker jag nog att vi… dels via på sättet som ja sa med arkivet och dels via loggar e 
att det inte har hänt något.      
 

9. Kan ni spåra vem inom er organisation som har hanterat kundens data? 

 
mm… det kan vi och ah, vi ser vem som är inne och jobbar med dokumentet som flyter förbi 
då. Oftast så är det ju ingen människa som titta på det men när det är så så kan vi spåra det. Ja 
egentligen vissa… om det har hänt någonting eller ändrat något eller sådär och framförallt om 
man har ändrat processningarna av… alltså att man kan ta bort och spåra källan till det 
systematiska felet, dvs. man loggar in och ändrar liksom ett processteg för en viss kund och 
säger att… ja t.ex. att man lägger på om man ska… byter ut alla bankgironummer på alla 
fakturor till sitt egna sådär, kan man tänka sig. Då ser vi ju vem som har gjort det.     
  

 

10. Berättar ni för kunden var deras information är lagrad någonstans? 
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Det är vi ganska öppna med. Vi ger väl inte ut GPS koordinater direkt men vi… för de 
kunderna som frågar så att säga som, så visar vi upp hur vår lagringsstruktur ser ut och det 
är egentligen viktigt av två skäl då. Det ena är att kunden vil kanske veta då. Det är också 
fördel då att liksom visa att vi har en lösning som ah, vi lagra ju data på olika ställen t.ex. 
då om man skulle få en brand eller översvämning i vår primära datahall så finns det på ett 
helt annat ställe som tar över. Och sedan är det så att när det gäller fakturor igen då, så 
finns det lite krav på var någonstans man får arkivera. Och inom EU får man oftast 
lagra… ja jag känner nog inte till något fall där man inte får lagra i ett annat EU land. Men 
rätt ofta måste man tala om det för den lokala skattemyndigheten att jo, vi kör ett svenskt 
företag här och de har sina datorer i Sverige liksom och det gör ju att ah, att vi måste 
åtminstone på den nivån tala om då, Vi kan även gå ner då om det är någon som är 
intresserad av ah, vilka diskar vi använder, och liksom vad ger man för back up va, hur 
ofta vi skickar iväg databasloggar till ett annat ställe osv. och det finns ju liksom en hel 
del kedjor då med liksom saker som man kan berätta om kunden frågar.   

 

11. Hur ser ni till att informationen förblir autentisk genom hela livscykeln till 

eventuell förstörelse? 

 

Ja, det är ju egentligen genom vår lagringsmekanism då vi… där vi dels beräknar hash-värden 
på enskilda dokument och även vi beräknar… eller skapar kedjor då. Så att det är väl 
egentligen den… det är väl det svaret som jag har på den… att vi försöker säkra upp helheten 
då.  

 

12. Kan ni garantera att autentisk information kan lagras under en lång tid? 

 

E: Just fakturor behöver ju inte sparas över så jättelång tid så att det kanske är svårt att svara 
på den frågan… 
 
Nä, men man kan säga att… ah det är ju en sådan… vi har ju trots allt inom EU då upp till 10 
år lagring så det är ju en hyfsad tid då, och i IT-världen så innebär det ju antagligen att man 
har kanske hunnit med något systembyte eller sådär och men det vi gör är att vi…alltså faktor 
har ju då som jag sa där data eller maskinläsbar form är ena biten men så har man då även 
mänsklig läsbar form alltså, En PDF, en bild helt enkelt då. Och då finns det ju PDF A då till 
exempel, det är väl en ISO-standard om jag inte minns fel som är just för arkivering av 
PDF:er då. Så vi lagrar ju ner alla fakturor med den här bilden och den finns här, så vi är inte 
beroende av så att säga någon annan gång behöver ta det maskinläsbara datan och generera 
upp till PDF utan PDF:en finns från början Så att det är den ena biten då och sedan är det 
förstås då, alltså om vi pratar väldigt lång tid då lagringsmedia osv. datat ligger på disk alltså 
och det är klart att diskteknologi… vår lagringslösning kanske behöver uppgraderas om några 
år då. Det kommer ju snabbare diskar eller vad som helst då, eller att diskarna liksom inte 
håller då. Och då är det så, byter vi teknologi så är det ju, då blir det ju att vi migrerar över 
datat till ny teknik då, och på så vis kan… vi har ju inte gått in och sagt att ok vi väljer en 
lagringsteknologi som vi vet har en livstid på minst 50 år utan vi tittar ju på… vi vet att vi 
behöver bygga över data till nya lösningar på sikt då. Så vi kan säga att vi kan garantera det 
under den kontraktstid som vi har då, så kan vi lagra.       
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13. Har ni några tidsramar för hur länge informationen kan vara autentisk? 

 
Nej det har vi inte, det är under livstiden alltså, ska den vara riktig då. Och det måste den vara 
på grund av ja revision… ska kunna genomföras om sju år då.  
 
E: Varför jag frågar lite sådana här frågor är bara för att man kan tänka sig att arkivet hamnar 
i molnet då och ja då vill man ju att vissa dokument ska liksom bevaras för evigt. 
 
Ja, det är ju klart att om man tänker jättegamla… jag förstår ju liksom… om vi skulle jämföra 
om man hittar en antik bok från 1600-talet eller någonting hur fungerar liksom det i den 
digitala världen och om vi ska tänka oss då 1 400 år framåt i tiden... 
 
E: Ja, så de är sådant man inom arkivvärlden funderar på… att allt mer information blir 
digitalt och det blir ju inte hållbart att man sparar ner allting på papper heller. Det är sådana 
tankar man har. 
 
  

14. Vid lagring av information kan ni garantera att strukturen av 

informationen bevaras, inte bara informationers innehåll utan även dess 

metadata?   

 
Ja, men det gör vi då. I den här… som du var inne på den inte allt för långa livstiden då. 
Absolut, och egentligen ska jag säga såhär då, metainformationen är ju något som är till för i 
dagsläget… i vår applikation… så vi har inte bara lagringen i molnet utan vi har en 
applikation i molnet som jobbar med data så egentligen så skulle vi kunna ändra strukturen på 
metadata, men bara se till så att man har en applikation också som pratar med metadatat på 
motsvarande sätt då om vi av någon anledning skulle vilja göra det då. Det kan vara att man 
bygger en ny och bättre sökfunktion som kräver att man strukturerar om då. Så att vi 
garanterar egentligen inte att strukturen är den samma, men den är tillgänglig. Det är ju 
liksom lite granna… det blir ju det viktigaste för oss då.    
 

15. Hur tillgänglig är informationen som lagras i era molntjänster? 

 

Vi opererar ju med procentsiffror mätt per månad dvs. att och just nu jobbar vi med ett 
tjänstefönster kallar vi det för eller ett tjänster… vad säger vi egentligen… tjänstetid eller 
kontorstid om man nu vill men det är lite dumt begrepp för att kan vara andra tider en 
kontorstid egentligen då. Men vi säger att vi har på engelska då service hours då så, öppettider 
är kanske ett bättre ord och det är då 08:00-17:00 vardagar normalt då och under öppettiden 
och tittat på en hel månad då så ska systemet vara tillgängligt 99.5 % av tiden. Vilket 
översätts till att man får ha max vara borta så att säga icke tillgänglig under en timma per 
månad då. Det är 54 eller 59 minuter något sådant där. Så det är vad vi… så mycket 
tillgänglighet lovar vi då. Sedan är det ju tillgängligt mycket mer och vi ser det ju som att… 
även om vi har… vi lovar det är ju en sak…sedan finns det ju en förväntan om att det ska vara 
24/7 alltså hela tiden tillgängligt och det är det ju om vi inte…vi har (knackar i bordet) knock 
on wood då så är vi ju faktiskt tillgängliga 99,98 % ungefär och då räknar jag bort planerade 
servicefönster då. Då vi tar ner systemet för att underhålla eller kanske uppgraderar 
applikationen eller något sådant där.  Så ah, hög tillgänglighet högre än vad vi lovar kan man 
säga.   
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16. Vilka möjligheter till behörighetsstyrning/access finns i era tjänster?  

 

Vi utgår ju ifrån företag eller egentligen juridiska enhet inom ett företag. När vi sätter upp en 
kund då så det börjar där. Vi börjar med en grupp kan man säga, en grupp av företag att börja 
med. Den kan bestå av ett företag bara eller av många företag. Och till den här gruppen kan vi 
då tilldela, skapa användare och sedan så kan man då… så kan de här användarna i sig 
antingen via behörighetsgrupp eller direkt till något bolag få access till det data som finns där 
i. Och utöver det så finns det roller, man kan ha lite olika roller, så man kan vara en 
administratör t.ex. för ett företag och då har man möjlighet att skapa andra användare för det 
företaget. Tilldela rättigheter då. Göra en del inställningar på företagsnivå som har att göra 
med ja, hur tjänsten fungerar va. Eller så kan man vara en vanlig användare och då ha man 
tillgång till att titta på information som har kommit in t.ex. fakturor och även kanske då göra 
vissa ändringar då, det kan vara så att fakturan blev fel av någon anledning som man behöver 
korrigera då. Så kan man göra det. I grunden så finns det ett rambaserat system kan man säga 
med möjlighet att skapa grupper och då access till många bolag.   
 

17. Vilka strategier använder ni för att säkra att icke behöriga får tillgång till 

informationen? 

 

Ja, förutom behörighetsstrukturen i sig då så är ju tjänsten skyddad genom att man måste 
använda ett användarnamn och ett lösenord för att kunna logga in på tjänsten. Vi har även 
möjlighet för de kunder som vill… det finns en möjlighet att logga in med certifikat och de 
kan vara certifikat som är utställd av ett så att säga mindre publik certifikatgivare som bank 
ID… den typen av grejer eller att man har en egen certifikatgivare internt då. En del bolag har 
ju det… ja har satt upp en egen certifikatgivare som ger ut certifikat till sina anställda för 
inloggning på datorer och nätverk. osv. och då kan man använda, återanvända det certifikatet 
även och koppla det till ett konto i vår plattform då och företaget har gjort så… eller 
konfigurerat så så att om man kräver certifikatinloggning så måste man först ange sitt 
användarnamn och sedan visa upp sitt certifikat då. Om någon försöker hacka kontot då, så 
gör man det bara tre gånger innan kontot spärras, man använder fel lösenord eller kanske fem 
gånger men i all fall så att man liksom inte som… det kan ju bli… vi skyddar oss emot de här 
vad ska man säga red force att de bara testar. Och sedan så är det ju det med kryptering också 
då, att datat är krypterat det är ju också ett sätt att skydda obehöriga att kunna få tillgång. Så 
det är väl en summering av de strategier vi har tror jag.          
 

18. Hur kan ni säkerställa att kunden känner att den har kontroll över sin 

information hela tiden och även kunna vara säker på att ingen information 

försvinner om man önskar avbryta sin molntjänst hos er?  

 

Ja, just det. För det första om man avbryter tjänsten hos oss så får man bestämma vid tillfället 
vad man vill ska hända med informationen då. Så antingen då, så kommer den ju att 
försvinna. Det ingår även så att om man inte har valt ett långtidsarkiv hos oss som är 
bokföringslag 10 år eller 7 år är det i Sverige nu. Så raderas informationen som så att säga. 
Dokumenten som körs i systemet raderas fortlöpande efter 120 dagar va, och det är liksom en 
del, så fungerar tjänsten då. Om man har en arkivtjänst å andra sidan så sparas ju 
informationen och om man sedan då vill avbryta så kan man ju välja att bara betala för arkivet 
och att låta informationen ligga kvar så man avbryter inte den del av tjänsten så att säga eller 
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också så får man, kan man begära att få exporterat ut datat och då har vi en funktion för att 
man ska få ut det då. På en DVD-skiva eller något annat lämpligt medium beroende på hur 
mycket data det är då. Och det är något som vi hjälper till med i sådana fall och det är något 
som ingår i avslutningsrutinerna eller vad man ska säga.     
 

19. Hur ser ni till att information över en längre tids bevaring inte blir oåtkomlig? 

 

Ja… som sagt återkomsten sker genom vår applikation så vi har ju egentligen hela tiden 
kontroll då, att vi… vi har ju kontroll på att applikationen ska prata med liksom de 
lagringsmedium som vi använder då, så det är den ena biten och sedan är det ju förstås om 
datat skulle ligga under en väldigt lång tid och då säger någon… ett enskilt företag tycker nej 
men bokföringslagen det är ju jättebra med sju år men vi har liksom en intern policy att ha 
datan liggandes kvar i 20 år då. Man utökar den här lagstiftningen helt enkelt. Det kan ju 
hända och då är det ju så att datat ligger ju på de här discarna som kanske blir gamla och då 
säger vi ju till att all data som vi äger så att säga eller som våra kunder äger att den följer med 
då vid byten då. Och på så vis så ser vi ju till så att information åtkomlig så att säga även om 
det var… även den bästa disktekniken idag kommer inte hålla om 15 år. Det är vi helt säkra 
på. Den kommer ju säkert har utvecklats och bytts ut så att då hänger datat med i de här 
flyttarna då så att säga. Det får bli mitt svar på den frågan att vi ah, att i helt enkelt när 
teknologin ändras då så blir det… så flyttar datat med och i och med… för det så dock kan 
hända här är att datat i sig är tillgängligt, men låt oss säga att du har bytt affärssystem så att 
man aldrig kan läsa in datat igen om du skulle vilja, låt oss säga om vi har en kund som säger 
vi vill läsa in… vi vill avsluta arkivet hos er då och ta hem datat och läsa in det i vårt nya fina 
system som vi har här då och då gäller det att inläsning bygger ju på massa … ja som kan 
tolka metadata och då måste man ju bygga en programvara som gör det. Så det blir ju liksom 
lite paralleller här men ska man säkra att data ska bli åtkomligt så måste man antagligen jobba 
med den teknologin som vi har valt här, som valdes här alltså för att spara ner data på xml 
kanske eller något annat dataformat då måste man ju ha ett sådant system som kan läsa xml 
och det är ju ingenting som vi egentligen kan… det ligger ju på något sätt på… vi se till att 
den data som finns är tillgänglig i de formatet som vi använde från början då, och sedan så 
blir ett liksom en fråga för kunden ifall de vill använda datat på något annat sätt än…och som 
gjorde att man valde det formatet från början då vill man ha ett annat format så får vi helt 
enkelt jobba med det då. Så det går ju liksom inte riktigt att skydda sig emot.   
     
 
20. Har ni något som ni ytterligare vill tillägga? 

 

Nej inte egentligen jag tycker att det var ganska… jag tycker att du har fått mycket bra här.  
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