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Abstract 
We store data more than ever. Today we store, according to IDC1 (2007), 
close on 36 times more information than back in 1998. But few think about 
the safety of how the data is stored. With safety, we are referring to the 
safety of assurance that the stored data will still be able to open after 15-20 
years. 
 
When we are talking about format in this study we are mainly referring to 
file formats. PDF, DOC, MP3, JPEG and HTML are examples of file 
formats where the information has to be encoded to be able to be stored. 
What does it really mean when you store information in, for example, a 
DOC-file? IDG (2007) 
 
Which factors can affect the life of a format? What should you have in mind 
when you want the stored data to still be able to open over a further time? 
We will, in this study, describe those risks that might cause loss of data. 
Furthermore, we will examine whether open format can offer a solution to 
the problem. Moreover we will also investigate of techniques such as 
emulating and virtualizing will give a solution to data that are already lost. 
Can open formats be a solution to the problem?  
 
Our expectations are, with the foundation of our study, to attend questions 
about storing data over time, open formats and also inspire new and 
interesting questions around data storing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Open format, Fileformat, Compatibility, Storing over time, 
DRM, Virtualization, Emulation 

                                                 
1 IDC is a company that, among other things, analyzes and provides information to 
help IT professionals with making fact-based decision on technology purchases. 
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Sammanfattning  
Vi lagrar data mer än någonsin. Idag lagrar vi enligt analysföretaget IDC1 
(2007) upp emot 36 gånger mer information än vad vi gjorde under 1998. 
Men få tänker på säkerheten vid lagring av data. Med säkerhet menar vi här 
säkerheten att datan som lagrats fortfarande kommer att kunna öppnas om 15 
-20 år.  
 
Med format i denna studie syftar vi huvudsakligen på filformat. HTML, 
JPEG, GIF, etc. är exempel på filformat i vilket information kodas för att 
kunna lagras. Vad innebär det i själva verket när man lagrar information i 
t.ex. en DOC-fil? IDG (2007) 
 
Vilka faktorer kan påverka en filformats levnad?  Vad bör man tänka på för 
att data som lagras skall vara möjlig att öppna längre fram? Vi kommer att i 
denna studie redogöra för vilka risker som kan leda till att data kan gå 
förlorad. Därtill kommer vi att undersöka om huruvida öppna format kan 
erbjuda en lösning till problemet. Vidare kommer vi även att utreda om 
tekniker som emulering och virtualisering kan ge en lösning åt data som 
redan har gått förlorad. Kan öppna filformat vara en lösning på problemet?  
 
Vår förhoppning är att det som vi tagit upp i denna studie kommer att 
uppmärksamma frågor kring lagring av data över tid, öppna format samt 
inspirera till nya och intressanta frågor kring datalagring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Öppna format, filformat, Kompatibilitet, Långtidslagring, DRM, 
virtualisering, Emulering  

                                                 
1 IDC är ett företag som bland annat analyserar och sammanställer information till 
professionella inom IT-branschen som hjälp att kunna ta faktabaserade beslut för 
inköp av ny teknologi. 
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1 Inledning  
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till vårt ämnesval. Vi diskuterar 
problem, frågeställningar, syfte, avgränsningar samt vad vi förväntar för 
resultat. Vi ser även över hur den tidigare forskningen på området ser ut. 
Därefter definierar vi de begrepp som är relaterade till vår forskningsfråga 
och häri fastställer vi också studiens målgrupp.  

1.1 Bakgrund  
Moores lag, uppkallad av en av Intels grundare Gordon E. Moore, säger att 
antalet transistorer som får plats på ett chip växer exponentiellt. Detta 
innebär enligt Moore Gordon E (1965) att var 18: e månad har det skett en 
fördubbling i antalet transistorer vilket direkt påverkar kapaciteten för en 
dator. Denna lag har visat sig korrekt sedan 1965 då den skapades, dock med 
vissa justeringar i fördubblingstiden.  
 
Men hårdvaran är bara grundstommen i en dator. För att en dator skall kunna 
operera behövs även ett operativsystem och med ny hårdvara kommer kravet 
på nya operativsystem (Tanenbaum, 2001). Dessa två aspekter ger oss den 
plattform på vilket vi kör våra applikationer och med applikationerna utför vi 
vårt arbete. 
 
Detta år, 2007, kom ett nytt operativsystem ut vid namn Windows Vista från 
Microsoft lett av multimiljardären Bill Gates. Windows har länge varit den 
godtagna standarden för företag och privatpersoner. I föregående versioner 
av Windows har Microsoft i mångt och mycket försökt att hålla en relativt 
hög grad av bakåtkompabilitet från tidigare versioner. Detta har resulterat i 
att gammal kod hängt med vilket orsakar problem både i prestanda samt 
stabilitet. I den nuvarande versionen, Vista, har Microsoft plockat bort en 
stor mängd av den kod som gett både problem med operativsystemet men 
också varit en grundpelare för att kunna köra gamla applikationer 
(Microsoft, 2007). 
 
Windows är inte det enda operativsystemet som har genomgått stora 
förändringar de senaste åren. Microsofts största konkurrent på 
desktopmarknaden är företaget Apple. Apple har sedan 1994 använt sig av 
en sluten hårdvara baserat på PowerPC (PPC) processorer utvecklade av 
IBM och Motorola till skillnad mot den väldigt öppna arkitekturen som en 
vanlig Intel baserad PC har. Apples PowerPC datorer använde sig av ett 
operativsystem som helt enkelt kallades Mac OS med efterföljande 
versionsnummer (Apple-history, 2007).  
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2001 introducerades Mac OS X, ett operativsystem som kombinerar de 
avancerade möjligheterna från Unix och användbarheten från Mac OS.. 
(Apple-history, 2007). 
 
Den 6 juni 2005 bekräftade dock Steve Jobs att Apple beslutat sig för att 
lämna PPC-arkitekturen för att gå över till en Intel-baserad plattform. Detta 
gjordes framför allt för att dåvarande Intel-processorer gav en lägre 
energiförbrukning och högre prestanda (Apple-history, 2007). 
 
En annan plattform som många gånger är väldigt förbisedd, speciellt på 
desktopmarknaden är operativsystemet Linux och alla andra Unix-liknande 
varianter. Från början var det endast tänkt att Linux skulle köras på Intels 
80386-processor och dess kloner samt efterföljare, men både kärnan och 
systemet har i efterhand portats till alla tänkbara system däribland 
mobiltelefoner, PDA:er, Amiga och IPod (Puttonen, 2001). 
 
Linux har på senare tid sett en relativt stor ökning i sin användarbas, då i 
första hand bland myndigheter världen över samt bibliotek och liknande 
instanser där det är viktigt bevara data. Framför allt har medvetenheten om 
problemet ökat och studier över öppna filformat börjat göras bl.a. på 
universitetet i Lund (Brissman K, Carlzon D & Gislason Bern B. 2005). 
 
Det finns en mänga olika plattformar, och det finns en mängd olika 
operativsystem. Med det ökar behovet av kompatibilitet mellan dessa. För att 
data som lagrats skall fungera tillsammans med olika plattformar och 
operativsystem kräver det standardiserade filformat, i vilket som data lagras 
i. Men utvecklingen står inte stilla. Det utvecklas ständigt nya filformat. Det 
finns en uppsjö av format endast för exempelvis lagring av ljud, vilket ger 
problemet att applikationer kräver stöd för det filformatet för att kunna spela 
upp ljudet.  
 
Ett sätt att säkra att det går att öppna en fil i framtiden är t.ex. att möjliggöra 
att ett s.k. ”plug-in” kan skrivas till en applikationen som skall användas. En 
annan lösning vore att skapa ett s.k. konverteringsverktyg mellan olika 
format. I båda dessa fall är det nödvändigt att filen använder sig av ett öppet 
filformat eller att användaren har tillgång till specifikationerna över 
filformatet. Tyvärr är de flesta filformat inte öppna och därmed är dessa 
lösningar inte möjliga. 
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1.2 Introduktion till problemområdet 
Många filformat som i allmänhet används som standard är inte öppna utan 
proprietär och finns endast under restriktiva licenser. Att ett filformat är 
öppet betyder dock inte nödvändigtvis att man helt fritt kan använda det hur 
man vill, då patent fortfarande kan täcka hela eller delar av en 
implementation eller att licensen inte tillåter kommersiellt bruk. Det finns 
mängder med olika licenser för öppen källkod varav ett flertal är godkända 
av OSI (Open Source Initiative, 2006a).  
 
Andra licenser för öppen källkod som inte är OSI-kompatibla är bl.a. 
Microsoft Permissive License (Microsoft, 2005). I vårt arbete kommer vi 
dock att referera till öppen källkod där licensen är OSI-godkänd. 
 
Ett av problemen är att olika länder har olika lagar gällande patent. Ett 
exempel på ett filformat där källkoden är öppen men formatet var patenterat 
är GIF. Filformatet GIF är numera helt fritt att använda men skapade en del 
problem när CompuServe Inc. and Unisys Corporation annonserade att 
utvecklarna skulle tvingas betala en avgift för att använda formatet, efter det 
att formatet redan blivit en vedertagen standard  (Cloanto, 2004). 
 
Öppet format, även kallad öppet filformat, är ett format som är offentlig och 
tillgänglig för vem som helst att implementera och använda. Genom att låta 
alla använda formatet kan man öka kompatibiliteten mellan olika hård- och 
mjukvarukomponenter då vem som helst med tillräckligt tekniskt kunnande 
kan skapa program som implementerar stöd för filformat format man vill 
komma åt (Open Source Initiative, 2006a). 
 
Det intressanta är att veta om bristen på användning av öppna filformat kan 
orsaka problem samt huruvida ett öppet format kan säkra lagringen av data 
över tiden. Bara för att ett format är öppet behöver det inte betyda att det blir 
populärt nog att fortleva. Detta kan betyda att vi närmar oss en framtida 
”katastrof” när stora mängder data kan komma att gå förlorad.  
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1.3 Forskningsfråga  
Vår huvudsakliga fråga är vilka kriterier som måste uppfyllas av ett format 
för att lagring över tid kan garanteras. Vidare undrar vi om tekniker som 
virtualisering, emulering, partiell-, para- och applikationsvirtualisering kan 
erbjuda en lösning eller i alla fall fungera som en utväg i framtiden, dvs. en 
fungerande lösning till dess att en bättre lösning kan erbjudas.  
 

• Hur ser dagsläget ut idag bland de populäraste formaten? 
• Hur mycket påverkas vi? 
• Hur långt, om något, har utvecklingen kommit för att lösa 

problemet? 
• Är lösningarna funktionsdugliga på individ/företagsnivå? 
• Hur hanteras problemen idag? 
• Finns det något filformat som är framtidssäkert? 

 
Figur 1:  Graf över frågeställningar 
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1.4 Syfte  
Syftet med den här uppsatsen är att ta fram kriterier som ett filformat måste 
uppfylla för att anses framtidssäkert. Med framtidssäkert menar vi att det 
finns garantier för att vi kan öppna en fil och fortfarande använda dess 
innehåll om 15-20 år. Vi vill öka medvetenheten om att det är ett realt 
problem. Vi vill också visa att det finns lösningar som säkrar datan som 
redan har gått ”förlorad” där filformatet är stängt och programvaran som 
använts inte finns tillgänglig för användarens plattform. 

1.5 Intressenter 
Vårt arbete kommer att ge den kunskap som behövs för att individen skall 
kunna lagra sin information på ett sätt som är framtidssäkert. Det är viktigt 
att se om foton, dokument, ljud och video kan lagras på ett sådant sätt att det 
garanterat går att öppna dem i framtiden. Den primära målgruppen är därav 
hemanvändare.  
 
För instanser som t.ex. bibliotek kommer detta att innebära en 
kostnadsbesparing eftersom informationen som lagrats inte behöver 
överföras till ett nytt format. 
 
Företag behöver ha möjlighet att uppdatera sin maskinpark och även 
programvaror. Detta kräver att applikationer har en kompabilitet mellan 
varandra och även mellan versioner. 
 
Systemutvecklare är indirekta intressenter då deras programvara utnyttjas av 
användare som kräver kompatibilitet.  

1.6 Avgränsningar 
Vi kommer inte att i detalj gå in på den ekonomiska genomslagskraften hos 
företag och individer då detta skiljer sig allt för mycket beroende på formen 
av arbete som individer utför. I vissa fall kommer det säkerligen att handla 
om miljardbelopp emedan det i andra fall är försumbart. Det är för svårt att 
se ett riktigt sammanhang utan att få kontakt med ett stort antal företag på en 
global nivå. Det är också svårt att utvärdera genomslagskraften hos 
alternativa operativsystem såsom Linux då dessa ofta sprids gratis över nätet, 
där Windows licenser ofta följer med nya datorer när denne införskaffas av 
användaren. 
 
Vi kommer inte att behandla patent och licenser i större grad, eftersom detta 
är ett väldigt stort område och mycket svårt att behandla utan att ha direkt 
kontakt med advokater insatta i ämnet. Att föra över filer från media som 
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inte är tillgängligt för användarens system bedömer vi är ett för stort område 
för denna studie och många gånger så pass specifikt för mediet i sig att det 
kräver en egen studie. Det vi kommer att fokusera på är rent tekniskt hur 
man kan öppna en fil för att komma åt data förutsatt att filen finns tillgänglig 
på media som datorn kan använda. 

1.8 Begreppslista 
API 
API (Application Programming Interface) är de ”krokar” eller funktioner 
som ett system eller programbibliotek gör tillgängliga för att kunna användas 
av ett annat program. 
 
Applikations virtualisering  
Denna typ av virtualisering tillåter en applikation att köras lokalt med 
tillgång till operativsystemets resurser inom en virtuell maskin. En 
virtualiserad applikation körs alltså inom en domän innehållande de 
komponenter som den behöver för att fungera. Virtualiseringen fungerar som 
ett lager (tolk) mellan applikationen och operativsystemet den körs på. 
 
Bakåtkompatibilitet 
När ett system har uppgraderas/uppdateras och det nya systemet är 
kompatibelt med tidigare versioner av samma system kallas för 
bakåtkompatibilitet.  
 
Emulering 
En emulator är en eller flera hårdvaror eller mjukvaror avsett för att 
efterlikna funktionen av annan hårdvara eller mjukvara. Mest vanligt är 
mjukvara för persondator som används för att efterlikna annan hårdvara. 
 
Filformat 
En typ av standard enligt vilket data ordnas vid t.ex. datainsamling, 
datalagring etc. 
 
GNU/GPL 
GNU General Public Licens, vanligtvis förkortat till Gnu GPL eller GPL, är 
en upphovsrättslicens för fri programvara som ursprungligen skrevs av 
Richard Stallman. Den är baserad på fyra friheter: 

1. Friheten att använda programvaran i valfritt syfte.  
2. Friheten att undersöka programmet för att förstå hur det fungerar 

och använda dessa kunskaper i egna syften.  
3. Friheten att fritt få vidaredistribuera kopior för att hjälpa andra.  
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4. Friheten att förbättra programmet, anpassa det till egna krav och 
distribuera förbättringarna så att andra kan dra nytta av 
modifieringarna.  

GNU/GPL är dock inte den enda licensen som existerar för s.k. ”öppen 
källkod” och finns dessutom i olika versioner. Alla versioner av GPL 
innehar är dock baserade med Stallmans fyra friheter som ledstjärna men 
formulerade lite olika allt eftersom brister upptäckts. 
 
Kompatibilitet 
När flera system använder sig av samma standard eller format och därför går 
att använda tillsammans kallas för kompatibilitet.  
 
Mainframe 
Stordator, dvs. dator avsedd att fungera som server i ett företag. 
 
Noll-flagga 
Term som används inom programmering. Syftar till en ”flagga” en loop eller 
en funktion i ett program sätter som en signal att den är färdig. 
 
Paravirtualisering  
Paravirtualisering simulerar inte flera instanser av systemresurser utan ger 
tillgång till en speciell API som bara är tillgänglig genom att modifiera 
”gäst” operativsystemet.  
 
Partiell virtualisering  
Partiell virtualisering kan fördela resurser och även inkapsla en eller flera 
processer, men den stödjer inte ett helt separat ”gäst” operativsystem och 
brukar därför inte anses som en egentlig virtualisering.  
 
Proprietär programvara 
Proprietär programvara är programvara som har restriktioner vad gäller att 
använda eller kopiera den och som alltså saknar de grundläggande friheter 
som finns hos fri programvara; exempelvis får man inte tillgång till 
källkoden, man får inte ändra i programmet och man får inte ge bort kopior. 
 
ROM  
Read Only Memory. Ett chip innehållande ett program som endast kan läsas. 
 
Sträng 
En benämning inom programmeringsspråk som syftar till ett stycke text. 
Strängar är en datatyp, dvs. en representation av minnet där information 
lagras. 
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Virtualisering  
Virtualisering, en teknik för att fördela en enda dator- eller processorresurser 
till flera samtidiga operativsystem eller sessioner 
 
X86 (plattform) 
X86 syftar till den familj av processorer som är standard i dagens PC. X86 är 
baserad på processorer från Intel. Termen började användas i slutet av 1980-
talet som samlingsnamn på en följd av binärkompatibla CPU:er som har 
funnits sedan 1978 och lanseringen av 8086. 
 
Öppet format  
Ett format där den kod som behövs för användandet är tillgänglig som s.k. 
”källkod” alternativt dess uppbyggnad väl dokumenterad och tillgängligt för 
vem som helst, vilket skall ge användaren nog med insyn i hur formatet 
fungerar för att kunna skapa en egen implementation. 
 
Figur 2: Illustration över begrepp 
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1.8 Disposition 
Kapitel 1: Inledning  
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till vårt ämnesval. Vi diskuterar problem, 
frågeställningar, syfte, avgränsningar samt förväntat resultat. Vi se även över 
hur den tidigare forskningen på området ser ut. Därefter definierar vi de 
begrepp som är relaterade till vår forskningsfråga och häri fastställer vi 
också studiens målgrupp.  
 
Kapitel 2: Metod 
I detta kapitel beskrivs våra val av metoder, vårt synsätt på verkligheten och 
kunskapsinsamling. Vi motiverar våra val av metoder och beskriver vårt 
angreppssätt, vår strategi samt val av forskningsansats för genomförandet av 
vår akademiska forskning.   
 
Kapitel 3: Teori 
I detta kapitel beskriver vi de tekniker som berör vårt fenomen, emulering 
och virtualisering. Samt hur dessa tekniker är relaterade till långtidslagring. 
Det som beskrivs i detta kapitel kommer att utgöra grunden för vår 
empiriska studie. Det är tänkt att detta kapitel skall ge den grundläggande 
tekniska förståelsen som krävs för att till fullo kunna ta del av den fortsatta 
studien.  
 
Kapitel 4: Empiri  
I detta kapitel beskrivs empirin i den bemärkelsen att vi reder ut varför vi 
valt att genomföra just den empiriska studien. Vi motiverar val av 
intervjurespondent val av empirisk mätning. Vi påvisar de krav vi har haft på 
intervjurespondent. Som avslutning belyser vi grundlig genomförandet av 
vår kvalitativa studie.  
 
Kapitel 5: Analys av det empiriska materialet  
I detta kapitel sammanställer vi resultat från den teoretiska och empiriska 
forskningen. Häri besvarar vi de delfrågor som tagits upp i tidigare avsnitt. 
Vi redogör alltså de resultat som vi har fått fram och sedan återkopplar dessa 
svar till vår forskningsfråga och förebereder oss för slutsatsen.  
 
Kapitel 6: Slutsatser  
I detta kapitel presenterar vi vår slutsats, dvs. vi besvarar vår forskningsfråga 
genom det vi har kommit fram till från analysen.  
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Kapitel 7: Diskussion  
I detta kapitel beskriver vi de reflektioner vi har över vårt arbete i studien. Vi 
utvärderar utifrån vald metod, vårt bidrag, dvs. om den kunskap vi genererat 
är relevant samt om den metod vi använt oss av passar studien. Vidare 
diskuterar kring tillförlitighet, pålitlighet samt styrkor och svagheter. 
Slutligen uppmanar vi intressenter med förslag om framtida forskning. 
 
Referenser  
Här listas de referenser som uppsatsen stödjer sig på. Dessa presenteras i 
alfabetisk ordning. 
 
Appendix  
Här publiceras intervjuerna i sin helhet, som genomfördes i empiri delen.  
 



 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
11 

2 Metod 
I detta kapitel beskrivs våra val av metoder, vårt synsätt på verkligheten och 
kunskapsinsamling. Vi motiverar våra val av metoder och beskriver vårt 
angreppssätt, strategi samt val av forskningsansats för genomförandet av 
vår akademiska forskning.   

2.1 Vår syn på verkligheten  
Vi skall i det här avsnittet reflektera över vilken världsbild vi har kring 
fenomenet, och sedan hur vi kommer att tala om det. Det är avgörande därför 
att vi redan har vissa bestämda föreställningar om tillvarons grundkaraktär 
som utgör den ram inom vilken ny kunskap skapas och framstår som 
meningsfulla. Åsberg (2000) menar att alla uppfattar sin egen världsbild, 
men vi behöver inse att det finns flera slags världsbilder än det som för oss 
är självklar och naturlig för att sedan bli medveten om vilken ontologi vi har.  
 
Vi kommer att ta reda på om huruvida finns tekniker som kan erbjuda en 
lösning eller i alla fall fungera som en temporär lösning för att data inte skall 
gå förlorad.  
 
Relationen mellan individer, organisationer, företag och 
utvecklingsföretagen är uppenbart. Vi kommer att utgå vår studie från ett 
systemteoretiskt perspektiv, men också från ett humanistiskt perspektiv för 
att kunna jämföra och ge en rättvis bild av resultatet.  
 
Nurminen (1988) talade om flera perspektiv som grundar sig på olika 
förhållningssätt till teorin, däri han bland annat har talat om det 
systemteoretiska perspektivet och humanistiskt perspektiv, vilket vi kommer 
att tillämpa i denna studie. Han menar att i det humanistiska perspektivet 
läggs fokusen på den mänskliga sidan. Det innebär att det humanistiska 
perspektivet anser det nödvändigt att tolka tekniska aspekter ur ett socialt 
perspektiv.  
 
Vidare menar han att motsatsen till humanistiskt perspektiv är det 
systemteoretiska perspektivet. Där betonar man istället tekniska aspekter i 
systemutvecklingen.  

2.2 Vår syn på kunskap  
Kunskapssynen i vårt arbete betraktas som handlingsbar kunskap, dvs. att 
den kunskap som vi i vårt arbete genererar är kunskap som behövs för att 
individen skall kunna lagra data på sätt som är framtidssäkert.  
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För att framställa handlingsbar kunskap kommer vi att besvara ett antal 
underfrågor (som finns illustrerad under avsnittet forskningsfråga) på ett så 
förståelig sätt som möjligt. Vi kommer också att i praktiken pröva de olika 
tekniker som vi har tagit upp och se om det är gångbart, för att slutligen 
jämföra praktiken mot teorin.  
 
För att kunna genom frågorna kunna förklara något så måste vi beskriva den 
situation som problemet idag befinner sig i, genom vilket frågorna kommer 
att beskriva problemet. I vår studie kommer det att finnas kunskap om 
huruvida det finns någon tekniskt handlingsbar lösning för problemet, och 
hur vi som individ och slutanvändare kan påverka och styra problemet mot 
en långsiktlig lösning.  
 
Att använda kvalitativa metoder medför att processerna analys och tolkning 
kommer att ske mer eller mindre parallellt, detta även för att kombinera med 
vår empiriska studie. Det innebär att vi som forskare försöker förstå den 
sociala verkligheten utifrån vårt tolkande perspektiv av resultatet.  
 
Valet av ansats gäller den grundläggande synen på vår undersökning. Vår 
studie kan i huvudsakligen delas in i två delar, både en idealistiskt ansats och 
en realistiskt ansats kommer därför att tillämpas. I den ena delen där en 
empirisk studie genomförs använder vi oss en realistisk ansats för att genom 
laboration och tester bevisa hur tekniken i dagsläget ser ut, det menar Patton 
(2002) att tillförlitighet i undersökningar och objektivitet i möjligaste mån är 
värt att sträva efter. Det innebär att vi strävar efter att inte låta våra egna 
värderingar och förutfattade meningar begränsa och styra våra 
undersökningar och istället i möjligaste mån förlita oss på objektivitet 
(Patton 2002).   
 
I den andra delen där vår kunskap framförallt kommer att framställas genom 
källstudier så ligger en idealistisk ansats som grund för vår studie. Vi anser 
att det är oumbärligt därför att vi framställer förutsägande kunskap om hur vi 
kan lösa ett långsiktligt problem. För att kunna förklara något behöver vi 
först beskriva situationen och den omgivningen situationen befinner sig i, 
verkligheten filtreras genom begrepp och tankekategorier. Detta är 
idealismens första fas. Sedan skall vi tolka situationen och sedan dra 
slutsatser.  

2.3 Kunskapskaraktärisering  
Med kunskapskaraktärisering menas att man anger vad det är för typ av 
kunskap som skall utvecklas. Man behöver ange kunskapskaraktäriseringen 
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för att veta vad den utvecklade kunskapen är ”värd” och det är viktigt för att 
den hjälper till att fastställa strategin för utvecklingsarbetet. Vid 
karaktärisering av kunskap är det viktigt att försöka göra en allmän 
karaktärisering av samtliga kunskapsbehov (Goldkuhl 1998). 
 
Kunskaps kan enligt (Goldkuhl 2002) indelas i en mängd olika 
kunskapsformer. Vi redogör för dem som förekommer i tabellen i figur 3.  
 

• Deskriptiv kunskap innebär kunskap som beskriver någon 
egenskap hos en kategoriserad och studerad företeelse. Ibland är 
sådan kunskap kvantitativ och ibland kvalitativ; beroende av 
egenskapens slag. För till exempel ett antal användare till en viss 
systemutvecklingsmetod på ett företag. Detta är exempel på 
kvantitativ deskriptiv kunskap. (Goldkuhl 2002) 

 
• Förklaringskunskap innebär (i motsats till deskriptiv kunskap) att 

man talar om varför något är på ett visst sätt. Man anger orsaker, 
grunder, skäl eller förutsättningar för något resulterande förhållande. 
Ett vanligt fall av utveckling av förklaringskunskap är undersökning 
i syfte att pröva om ett hypotetiskt samband föreligger. Misslyckade 
systemutvecklingsinsatser förklaras med hänvisning till vissa 
bakomliggande faktorer (t ex ringa användarinflytande); "Om ringa 
användarinflytande Så datasystem med låg kvalitet" (Goldkuhl 
2002). 

 
• Förutsägande kunskap kan (ibland) användas för att ge kunskap 

om framtiden. Då sägs det att kunskapen är av förutsägande 
karaktär. Förutsägelser innebär ofta att man använder sig av olika 
förklaringskunskaper som appliceras på en specifik situation för att 
därigenom ge förutsägelser (prognoser över framtida händelser) 
(Goldkuhl 2002).  

 
• Målutvecklande kunskap handlar om kunskap om det önskvärda; 

vad man vill. Man utvecklar mål, värderingar, preferenser och 
visioner. Värdekunskap legitimeras (motiveras) ofta med hänvisning 
till andra mer grundläggande mål och värden. Ett exempel: Kunskap 
som klargör vad en god användning av informationsteknik innebär 
(Goldkuhl 2002). 
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Figur 3: Tabell över kunskapskaraktärisering  
Kunskapsbehov Kunskaps bidrag Kunskaps 

karaktär 
Kunskaps strategi 

Hur ser dagsläget ut idag 
bland de populäraste 
formaten? 
 

Kunskap om 
dagsläget. 

Beskrivande 
kunskap. 

Deskriptiv. 

Hur mycket påverkas vi? Kunskap om hur vi 
påverkas. 

Förklarande 
kunskap. 

Förklarande. 

Hur långt, om något, har 
utvecklingen kommit för 
att lösa problemet? 
 

Kunskap om 
dagsläget för 
lösningar. 

Förklarande 
kunskap. 

Deskriptiv. 

Är lösningarna 
funktionsdugliga på 
individ/företagsnivå? 

Kunskap om 
möjliga lösningar. 

Beskrivande 
kunskap. 
Värde 
kunskap. 

Deskriptiv och 
Målutvecklande. 

Hur hanteras problemen 
idag? 
 

Kunskap om 
hanteringen av 
problem. 

Beskrivande 
kunskap. 

Deskriptiv. 

Finns det något filformat 
som är framtidssäkert? 

Kunskap om 
format. 

Förutsägande 
kunskap. 
Värde 
kunskap. 

Förklarande och 
Målutvecklande. 

 
• Hur ser dagsläget ut idag bland de populäraste formaten? 

I detta kunskapsbehov hittar vi svaret på vilka format som är 
populära idag och vilka rättigheter/skyldigheter du har som 
användare av dem. Det finns ett antal olika alternativ till de formaten 
som verkar vara populära idag som är helt öppna och i många fall 
t.o.m. ett bättre alternativ rent tekniskt än sin stängda motpart. Vi har 
fått uppfattningen att detta till stor del beror på okunskap om 
alternativen, men det finns kanske tekniska eller licensmässiga 
problem som gör att de inte fått en större spridning. 

 
• Hur mycket påverkas vi? 

I detta kunskapsbehov besvaras frågan hur mycket ett stängt format 
påverkar oss. Vi kommer att urskilja problem och potentiellt 
framtida problem. Vi kommer också att ta upp vilken roll de öppna 
formaten som finns har i vår vardag. 

 
• Hur långt, om något, har utvecklingen kommit för att lösa 

problemet? 
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I detta kunskapsbehov beskriver vi olika lösningar och hur dessa 
hanterar problemet. Vi kommer i vårt sökande ge tolkningar till 
olika begrepp och vad de står för. 

 
• Är lösningarna funktionsdugliga på individ/företagsnivå? 

I detta kunskapsbehov finner vi svaret på hur väl de lösningarna som 
finns på marknaden fungerar för en individ samt i en 
företagsverksamhet. Detta kommer att ske genom att analysera tester 
vi utför med hjälp av de lösningar vi hittat. Genom att identifiera 
lösningar har vi för avsikt att genom en målutvecklande strategi 
generera värdekunskap. 

 
• Hur hanteras problemen idag? 

I detta kunskapsbehov beskrivs hur individer och företag för 
närvarande hanterar problemen som uppkommer i dagsläget. Här 
skall vi lite mer i detalj beskriva hur problemet ser ut för användaren 
ur dennes perspektiv. 

 
• Finns det något filformat som är framtidssäkert? 

Det här kunskapsbehovet leder fram till värde- och 
förklarandekunskap. Ovannämnda kunskapsbehov kommer att 
resultera i att vi kan besvara frågan om ett öppet format är mer eller 
mindre framtidssäkert än sin slutna motpart. Detta leder till att vi 
kan sätta upp ett antal kriterier ett format bör besitta för att räknas 
som framtidssäkert.  

2.4 Forskningsansats  
Vi kommer att tillämpa induktion som forskningsansats. Att utifrån ett antal 
händelser inducera en slutsats, där man utgår från att erfarenheterna är sanna, 
betyder inte att slutsatsen baserad på induktionen nödvändigtvis är sann. 
Detta beror på att det kan finnas verkan utan synliga orsaker. Detta innebär 
att vi måste härleda våra slutsatser från våra erfarenheter och verifiera dem 
mot vårt teoretiska ramverk. Empirin kommer att fungera som kunskapskälla 
från vilket vi sedan kan argumentera och tolka de resultat vi får under 
studiens gång. Genom detta hoppas vi få en djupare förståelse inom vårt 
problemområde från vilket vi kan dra slutsatser som leder till en 
kunskapsexpansion inom området. 
 
Vi kommer att använda oss av både en kvantitativ forskning och en 
kvalitativ forskning.  
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Vårt syfte är att ta fram kriterier som ett filformat måste uppfylla för att 
anses framtidssäkert. Baserat på detta syfte har vi valt en kvalitativ 
forskningsmetod. För att vi skall kunna ta fram kriterier behöver först skapa 
förståelse kring det fenomenet vi studerar kring.  Eftersom det vi kommer att 
få fram från syftet inte är mätbart blir det naturliga valet en kvalitativ 
forskning. Hartman (1998) förklarat kvalitativa metoder, han menar att man 
inte kan göra kvalitativa undersökningar genom mätningar, istället måste 
man tolka människor beteende för att kunna förstå deras sätt att se på världen 
då det som undersökt är mer subjektivt.   
 
Vårt syfte är också att påvisa att det finns gångbara lösningar som säkrar 
datan som redan har gått ”förlorad”. Vi genomför därför tester som resulterar 
i mätbara resultat. Utifrån detta har vi därför även använt oss utav en 
kvantitativ forskning. Enligt Hartman (1998) är kvantitativa undersökningar 
som undersöker” hur mycket” eller ”hur många”.  Med en kvantitativ metod 
skall det som studeras göras mätbart och undersökningsresultatet presenteras 
numeriskt.  

2.5 Metod  

2.5.1 Insamlingsmetod 
Vi har valt att kontakta ett antal personer inom organisationer och 
utvecklingsteam så som Pulsen Application AB samt Microsoft. De 
intervjuer som görs kommer att vara av typen respondentintervjuer. Detta 
innebär att intervjun sker med personer som är delaktiga i organisationen 
som studeras. Intervjuerna är tänkt att ge oss en djupare förståelse över det 
material vi samlar in som bildar vårt teoretiska ramverk. Vi vill observera de 
problem personer inblandade i utveckling ser i dagsläget vilket kan skilja sig 
från vår tolkning av det material vi samlar in. Urvalet kommer att ske genom 
att använda oss av syftesurval (strategiskt urval). Syftet är att göra en större 
generalisering över olika format och kompabilitet, samt att nå en djupare 
förståelse över varför det skapar problem (Holme, Solvang, 1997).  
 
I den empiriska processen kommer vi att testa olika lösningar för att 
utvärdera huruvida de fungerar och är lämpliga att användas. Denna del är en 
kvantitativ undersökning eftersom den är mätbar (Hartman, 1998). 

2.5.2 Analysmetod 
En förklarande analysteknik (”Explanation Building”) kan ses som en 
process där man förfinar en uppsättning idéer (Yin, 2003) och är den typen 
av analys vi har använt oss av under arbetet. Genom detta har vi kunnat 
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identifiera ett orsak-verkan förhållande som vi valt att strukturera upp utifrån 
vår frågeställning för att underlätta för läsaren. 
 
Det är viktigt att förstå respondenten har en stor frihet att styra under sin 
medverkan, vilket gör det extra viktigt att kontrollera huruvida 
informationen är valid. Företag som livnär sig på en standard eller ett format 
vill naturligtvis framföra sitt arbete i god dager, vilket ställer extra stora krav 
på oss att hålla oss objektiva och kontrollera giltigheten på insamlad data. 
Det finns inga fasta regler för hur man fastslår validitet i kvalitativ forskning 
(Miles & Huberman, 1994). För att stärka reliabiliteten i våra observationer 
var vi två som utförde dem (Yin, 2003) 

2.5.3 Utvärderingsmetod 
I den kvalitativa metoden är pålitligheten inte lika central som i den 
kvantitativa. I den kvalitativa metoden är det större fokus på att få en ökad 
förståelse vilket erhålls genom egna erfarenheter samt annat vetenskapligt 
arbete. Det är viktigt att vi utvärderar vårt arbete så att det framställs på ett 
korrekt och fördomsfritt sätt. Detta skall göras genom att vi utvärderar 
huruvida informationen vi presenterar är: 
 

• Relevant för ämnet 
• Handlingsbarheten för målgruppen 
• Kommunicerat på ett sätt så att kunskapen kan användas 
• Sammanhängande 
• Möjligt att föra vidare 
• Tydlig  
 

Insamlad data bör värderas utifrån den rådande situationen vid 
insamlingstillfället för att avgöra dess reliabilitet (Svensson, 1996). 
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3 Teori 
I detta kapitel beskriver vi de tekniker som berör vårt fenomen, emulering, 
virtualisering samt DRM. Det som beskrivs i detta kapitel kommer att utgöra 
grunden för vår empiriska studie. Det är tänkt att detta kapitel skall ge den 
grundläggande tekniska förståelsen som krävs för att till fullo kunna ta del 
av den fortsatta studien.  

3.1 Standarder (format) 
Har man någon gång tänkt sig varför hårdvaror i en dator passar ihop trots 
olika fabrikat som har tillverkat det? Hemligheten bakom är kallad för 
standarder. En standard uppstår när två eller flera parter kommer överrens 
om något som skall vara gemensamt, vi pratar då om kompatibilitet. Det 
finns ett gäng uppsättningar av standarder som till exempel hårddiskar skall 
ha ett viss mått för att det skall passa in i chassifacket. Detta är således en 
överenskommelse mellan hårddisktillverkarna och chassitillverkarna för att 
delarna skall passa ihop (IEC, 2004). 
 
Med standarder i denna studie syftar vi i huvudsakligen på standardiserade 
filformat. PDF, DOC, MP3, JPEG och HTML är exempel på filformat i 
vilket information kodas för att kunna lagras digitalt. Format är alltså 
standardiserade regler för hur information skall lagras i datorer (Wikipedia, 
2007) 
 
Standardisering är alltså den process där olika tillverkare och användare 
samarbetar om att bestämma sig för en standard för hur ett problem ska lösas 
(IEC, 2004). 
 
Inom informationsteknik och digital datalagring finns det en tendens att ju 
mer en filformat används, desto mer kommer användare att använda sig av 
den. När formatet väl har etablerat sig i marknaden så kommer marknaden 
att slukar sig kring den, och formatet kommer att förbi en standard. Därför 
att när ett företag, en organisation eller en användare väl har tagit beslut om 
att använda sig av en format så blir intresset inte stort för att byta, om det 
inte finns synnerlig starka skäl till detta. Ett byte skulle innebära en hög 
kostnad. Företagen väljer därför istället att mörklägga andra möjliga format 
och som användare känner man inte till andra möjligheter (Wikipedia, 
2007a). 
 
MP3 formatet använder sig av en så kallade destruktiv algoritm för 
komprimering av ljud, vilket innebär att den skalar bort frekvenser av ljud 
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som inte är hörbara för människor. Detta medför att en del av ljudsignaler 
försvinner när ljudet komprimeras till MP3. Hur bred ljudfrekvens en 
människa kan höra är förstås olika från person till person. En människa kan 
således kanske inte urskilja defekten medans en annan hör att det har 
försämrats. Detta innebär också att en hund, som hör ljud från en helt annan 
frekvensbredd, inte kan höra musik lagrade i MP3 (Techshow, 2005). 
 
Varför skulle man då lagra ljud i ett format som försämrar ljudet när det 
finns alternativa format som OGG, FLAC mm, med samma villkor som MP3 
kan ger och som komprimerar ljud lossless? Dvs. att ljud komprimeras utan 
att information går förlorade (Techshow, 2005). 
 
Denna tendens leder följaktligen till både för- och nackdelar. Fördelen är att 
kompatibiliteten mellan iblandade parter ökar, men detta leder också till att 
man låser sig fast till en enda format även om formatet senare visar sig vara 
dålig. Hur många skulle t.ex. tänka sig att inte använda sig av Microsofts 
DOC format som dokument fil? Vad finns det egentligen för alternativ för 
att lagra dokument? Hur många känner till ODF formatet som är en öppen 
motsvarighet till Microsoft Words DOC format?  
 
Det finns den danska institutionen ITST (2004) tre sätt att utse en standard.  
 

1. En standard kan introduceras av ett företag. Huruvida den kommer 
att användas som en standard beror på dess inflytande i marknaden. 
Den nationella organisationen för IT och telecom (ITST 2004) 
definierar detta som en de facto standard.  

 
“A de facto standard is introduced by a market player and 
establishes itself as the 
- or one of the - dominant standards without the backing of official 
standardisatio” Bodies  
 

2. En standard kan också standardiseras av en organisation. Det görs 
oftast upp med inblandade kommersiella aktörer. En standardisering 
av denna typ är oftast mer genomarbetad och finns specificerad av 
organisationen som utser det. En sådan standard kallas för de jure 
standard.  

 
“A de jure standard is drawn up by a recognised official 
standardisation body” Bodies  
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3. En tredje form av standardisering kallas för ”mandatory standards”, 
och är standardiserad av lagen. En standardisering av denna typ är 
oftast för att förhindra monopolism i stora företag  

3.1.1 Proprietär format 
Ett proprietär format karaktäriseras av att den ägs av någon, en person, 
företag eller organisation som har eller som kan ha restriktioner på hur man 
kan använda formatet (ITST, 2004). 
 
Proprietär format är format som har restriktioner vad gäller att använda eller 
kopiera den och alltså saknar de grundläggande friheter som finns hos fri 
programvara; exempelvis får man inte tillgång till källkoden, man får inte 
ändra i programmet och man får inte ge bort kopior (ITST, 2004). 
 
Dessa restriktioner förekommer oftast i form av copyrights eller patent som 
ger möjligheten för ägaren att bestämma vem som får tillämpa formatet och 
hur mycket de skall betala för det (ITST, 2004). 

3.1.2 Öppet format  
Öppet format är en standard som är offentlig och tillgänglig för vem som 
helst att implementera och använda. Genom att låta alla använda formatet 
kan man öka kompatibiliteten mellan olika hård- och mjukvarukomponenter 
då vem som helst med tillräckligt tekniskt kunnande kan skapa program eller 
produkter som fungerar tillsammans med alla andra produkter och program 
som implementerar samma standard (ITST, 2004). 
 
Många tekniska specifikationer som allmänt tas för standarder är inte öppna 
utan proprietär och finns endast under restriktiva licenser. Att en format är 
öppen betyder inte heller nödvändigtvis att man helt fritt kan använda den, 
då patent fortfarande kan täcka hela eller delar av en implementation. 
(Wikipedia, 2007c) 
 
Format som kan implementeras helt fritt utan kostnad eller andra 
restriktioner kallas därför för öppet format. Det finns ingen egentligt 
konsensus för definitionen av vare sig "öppen" eller "format". En del menar 
att endast format som är helt fria från restriktioner kan kallas öppna, andra 
tycker att tillgänglighet i sig självt räcker bra. På samma sätt tycker vissa att 
en format endast kan godkännas av en officiell organisation där vem som 
helst kan delta, medan ytterligare andra säger att även stängda 
sammanslutningar kan ge ut en format. (Wikipedia, 2007c) 
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Den danska institutionen ITST (2004) har försökt skapa en definition av vad 
en öppet format är. Denna definition är som följer: 

• Kostnadsfritt för att använda formatet och all dess 
dokumentation och detaljer.  

• Formatet har blivit publicerat.  
• Formatet har blivit antaget genom en öppen beslutsprocess.  
• Intellektuella rättigheter till formatet hanteras av en ideell 

organisation som har fri tillgång som policy.  
• Det finns inga restriktioner för återanvändande av formatet.  

Ett format må följa ovanstående kriterier för öppet format. Men även öppna 
format har sina kostnader för utveckling och underhållning. Detta löses 
oftast genom att distributören av formatet erbjuder underhållning, service, 
tilläggtjänst eller tilläggsprodukt till formaten. Detta är dock inget att räkna 
med då själva formatet är tillgängligt kostnadsfritt (ITST, 2004). 

Exempel på öppna format är XML, HTML, FLAC, OGG, etc. Av den 
orsaken bygger många filformat idag på XML, däri vi bland annat finner 
Microsoft Office 2007 nya dokumentformat DOCX (FileXT 2007). 

3.2 Virtualisering 
IBM (1966) experimenterade i slutet av 60-talet med ett system som kallades 
7044 (44M), däri man provade med att köra flera versioner av virtuella 7044 
maskiner samtidigt. Några år senare tillkännagav IBM projektet med CP-40 
systemet som implementerade full virtualisering. Virtualisering 
implementerades så småningom i många av IBM:s stordatorprodukter som 
möjliggör att man kan köra flera kopior av operativsystem samtidigt på 
samma hårdvara.  
 
I början av 2000-talet vidareutvecklade VMware virtualisering till den 
dominerande Intel x86-plattformen och introducerade ”VMware Virtual 
Platform”. Detta gjordes tillgängligt för allmänheten under proprietära 
licenser (VMware, 2007).   
 
Virtualisering är idag en stor norm inom IT, bestående av flera dominerande 
aktörer däri bl.a. VMware, Microsoft, Xensource etc. Många företag satsar 
på virtualisering av servrar och lagringsresurser. Det finns emellertid flera 
typer av virtualisering som gör läget förvirrande. Vi kommer att i detta 
avsnitt redogöra för vad tekniken innebär, dess för- och nackdelar och hur 
detta kan hjälpa oss med att lösa problemen kring kompatibilitet och 
långtidslagring (Virtualisering.nu, 2007). 
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Virtualisering är en teknik som döljer det fysiska lagret av en dators resurser 
för applikationer, operativsystem eller användare på ett sätt som låter de 
interagera med varandra (Virtualisering.nu ,2007). 
 
Detta innebär att man kan få en enda fysisk resurs att bete sig som flera 
logiska resurser, dvs. resurser som endast finns virtuellt, eller att flera 
fysiska resurser beter sig som en enda logisk resurs. Man skall kunna köra 
ett program, ett operativsystem, öppna eller spara en fil utan att man behöver 
känna till de fysiska resurserna dvs. processor, hårdisk, etc. (Channel 9, 
2006). 
 
Operativsystemet körs mot en virtuell maskin som i sin tur körs mot en eller 
flera fysiska maskiner. Den virtuella maskinen uppför sig som en dator 
gentemot operativsystemet, då den i själva verket är ett program  
(Channel 9, 2006). 
 
Virtualisering är en bred term som omfattar många olika sätt att 
implementeras. Man kan emellertid dela in virtualisering i tre stora grupper:  
 

• Server virtualisering 
• Plattforms virtualisering  
• Resurs virtualisering  

 
Med virtualisering i denna studie menar vi framföra allt plattforms 
virtualisering. 

3.2.1 Full virtualisering 
Den mest radikala varianten av virtualisering kallas för full virtualisering. 
Det innebär att de virtuella maskinerna är exakta efterlikningar av den 
fysiska datorn. Operativsystemet märker ingen skillnad, och tror att det körs 
direkt mot datorns hårdvaror. Operativsystemet tror också att det har datorn 
alldeles för sig själv. Om man kör flera virtuella maskiner på samma sätt så 
märker det ingen skillnad (Channel 9, 2006).  
 
Mellan den virtuella maskinen och själva hårdvaran finns något som kallas 
hypervisor (se figur 6). Hypervisor är ett program som hanterar 
virtualisering. Hypervisorn är ett extra lager som styr de virtuella maskiner 
mellan operativsystem och hårdvara. Den kallas därför också för ”virtual 
machine monitor” (Channel 9, 2006). 
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Figur 6: Illustration över full virtualisering 

 
 
Full virtualisering är som man kan se på Figur 6 illustrationen ovan 
bestående av flera skikt. De olika operativsystemen installeras i virtuella 
maskiner som har till uppgift att efterlikna en dator. Dessa virtuella maskiner 
körs sedan på hypervisorn, som har i uppgift att styra och fördela resursen. 
(Channel 9, 2006). 
 
Problemet vid full virtualisering är att operativsystemen inte vet om att de är 
virtualiserade. Det kan leda till att flera operativsystem strävar efter att 
utnyttja samma resurser. Det utnyttjar där inte hårdvaruresurserna optimalt. 
De virtuella maskinerna måste samsas om hårdvaran, men de tror att de är 
ensamma om den. Hypervisorn måste då flytta omkring processer och filer i 
en pool av processer (Channel 9, 2006). 
 
Full virtualisering begränsas av både datorns hård- och mjukvaror. Det går 
exempelvis inte att köra full virtualisering på x86 plattformen. Däremot har 
många virtuella maskiner idag utvecklats så pass att man kan kalla det full 
virtualisering, exempel VMware Workstation, VMware Server, VirtualBox, 
Parallels Desktop, Adeos, Mac-on-Linux, Win4BSD, and Win4Lin 
Pro(Channel 9, 2006). 

3.2.2 Paravirtualisering  
Paravirtualisering är ett sätt att kringgå problemen med full virtualisering. 
Nämligen genom att man låter både operativsystemet och de virtuella 
maskinerna anpassa för virtualiseringen. Den virtuella maskinen efterliknar 
inte hårdvaran exakt, utan är modifierade för att arbeta tillsammans. Genom 
en speciell API i den virtuella maskinen, som endast kan användas av 
modifierade operativsystem, kan systemet anropa hypervisorn genom så 
kallade ”hypercall” (IDG,2007b). 
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Eftersom både operativsystem och virtuella maskiner är anpassade för 
virtualisering kan de utnyttja hårdvaran mer effektivt. Xen är ett känt 
exempel på paravirtualisering (IDG,2007b). 
 
Figur 7: Illustration över paravirtualisering 

 
 
Som Figur 7 visar känner operativsystemet till virtualiseringen. Den 
modifierade operativsystemet kan skicka anrop till hypervisorn med så 
kallade hypercall. På så vis kan man nå bättre prestanda än med traditionella 
virtualiseringstekniker.  
 
Paravirtualisering körs i normalfallen i ring 0 i x86 plattformens 
domänhierarki. Ring 0 kallas också för ”protection ring” som alltså är ett 
skikt som bland annat hanterar funktionella fel. Den modifierade 
operativsystemet kör därför utanför ring 0 (Channel 9, 2006). 
 
Man kan visserligen paravirtualisera Linux, som har öppen källkod, men 
svårare blir det med Windows. Detta för att Windows är sluten, och man 
behöver modifiera operativsystemet som skall virtualiseras (IDG,2007b).   
 
Företaget bakom Xen, Xensource, och Microsoft har kommit överens om att 
samarbeta om para virtualisering av Windows. 

3.2.3 Virtualisering på operativsystemsnivå  
Virtualisering på operativsystemsnivå går ut på att den virtuella maskinen 
körs som en applikation på ett värdoperativsystem istället för på hårdvaran 
som det i normalfallet brukar vara (Channel 9, 2006). 
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Gästoperativsystemet tror att den har hela datorn för sig själv och 
värdoperativsystemet behandlar gästoperativsystemet som vilken applikation 
som helst (Channel 9, 2006). 
 
Figur 8: Illustration över virtualisering på operativsystemsnivå 

 
 
Detta innebär att virtualisering få går igenom en extra nivå genom 
värdoperativsystemet och leder således också till mer prestandaförlust (se 
figur 8). Virtualisering på operativsystemsnivå är ett relativt enkelt sätt att 
virtualisera och få endast en dator att bete sig som flera datorer (Channel 9, 
2006). 
 
Ett känt exempel på virtualisering på operativsystemsnivå är ”Boot Camp” 
från Apple som möjliggör att man kan köra Windows på en Intel Macintosh 
dator (Apple, 2007). 

3.3 Emulering  
Även om virtualisering erbjuder möjligheten att kunna samköra flera 
operativsystemet på samma hårdvara, så löser det inte problemet om en 
hårdvara ha gått ur tiden. Om en eller flera hårdvaror inte längre finns är 
emulering tekniken att föredra.  
 
Emulering, i mjukvarusammanhang, är användandet av en applikation eller 
en enhet som imiterar funktionaliteten av ett annat program eller enhet. 
Emulering är en form av simulering av sillikonchip och integrerade kretsar 
som används av ett system, där mjukvara används. Church-Turings hypotes 
säger att varje tänkbar beräkningsprocess kan utföras av en turingmaskin, 
d.v.s. det finns ingen principiellt kraftfullare beräkningsmekanism (Harel,  
2004).  
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Denna tes är inte i strikt matematisk mening bevisad, men allmänt 
accepterad som sann. Detta betyder att alla dagens datorer kan betraktas som 
turingmaskiner, d.v.s. de kan simuleras av en sådan. Om alla datorsystem 
kan omvandlas till en turingmaskin betyder detta också att det är teoretiskt 
möjligt att köra vilket system som helst på vilken dator som helst. Dock är 
problemet att även de enklaste chippen kan visa sig vara relativt komplexa 
att omvandla till en turingmaskin. Även de enklaste maskiner har dessutom 
en eller flera huvudprocessorer, ljudchip, grafikchip, I/O chip (input/output 
controller), ROM chip där startprogrammet ligger, EEPROMS 
(programmeringsbara chip) för lagring av data och specialdesignade chip för 
extra funktionalitet. Alla dessa chip måste simuleras korrekt innan 
mjukvaran för gästsystemet kan köras. I de absolut flesta fall måste 
dessutom emulatorn synkronisera exekveringen av koden mellan dessa chip, 
vilket leder till längre exekveringstid och högre ”minnesoverhead” dvs. hur 
mycket minne som används (Wikipedia, 2007e). 
 
De vanligaste användningsområdena av emulering inkluderar: 
 

• Användandet av ett operativsystem på en hårdvaruplattform för 
vilket operativsystemet inte från början var avsett. 

• Användandet av arkad eller konsoll-baserade spel på en persondator. 
• Användandet av applikationer utvecklat för ett specifikt 

operativsystem skilt från det användaren kör på sin dator. 
• Användandet av applikationer som är skrivet för en annan 

hårdvaruplattform. 
 
Ett vanligt exempel på emulering är t.ex. att köra Windows applikationer på 
en äldre PPC-baserad Macintosh med hjälp av programmet VirtualPC. Dock 
har detta program blivit mer eller mindre överflödigt genom ”Boot Camp” 
som tillåter den nya generationen intel-baserade Macintosh:ar att köra flera 
operativsystem på samma dator (Apple, 2007). 
 
I server virtualisering är emulering synonymt med en virtuell miljö. I 
hårdvaruemulering uppnår man emulering av hårdvara för att imitera 
funktionaliteten hos en annan hårdvaruenhet med syftet att tillåta en enhet att 
t.ex. kopplas in till en mainframe eller server. Hårdvaruemulering kan vara 
användbart när en enhet eller ett tillbehör som t.ex. en skrivare, scanner eller 
digitalkamera blivit föråldrad. En skrivaremulator kan t.ex. ligga inom en 
skrivares ROM. Inom många organisationer används det applikationer som 
fortfarande måste kommunicera med en specifik enhet. Många skrivare är 
designade att emulera Hewlett-Packard LaserJet skrivare för att det skrivits 
så mycket mjukvara som är kompatibel med denna skrivare. Genom att 



 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
27 

emulera en Hewlett-Packard skrivare kan skrivaren fungera med mjukvaran 
trots att det egentligen aldrig skrivits något stöd för denne (Wikipedia, 
2007e). 
 
Ett annat exempel på ett ställe där emulering används frekvent är s.k. 
”terminal emulation”. Mjukvarupaket för datakommunikation innehåller ofta 
drivrutiner för ”terminal emulation” som låter din dator emulera en 
uppsättning terminaler. Detta gör det möjligt att logga in på en mainframe 
eller att styra en server över nätverket, förutsatt att servern har support för 
denna typ av styrning (Computer Sweden, 2007). 
 
Vanligtvis använder man en kompilator för att översätta ett datorprogram 
från ett programspråk till ett annat, till exempel C till maskinkod. För att 
kunna göra detta krävs det att det finns tillgång till programvarans källkod. 
Eftersom hela idén med en emulator är att kringgå detta problem (källkoden 
finns inte tillgänglig eller är avsett för en annan plattform) har det utvecklats 
ett par olika tekniker som man kan använda. Dessa tekniker har olika 
fördelar och nackdelar och det är inte ovanligt att man utnyttjar delar av dem 
i samma emulator (Marat Fayzullin, 1997). De vanligast tre huvudtyperna är: 
 

• Interpretator 
• Static rekompilering 
• Dynamisk rekompilering (dynarec) 

3.3.1 Interpretator 
Interpretator (”interpretation”) fungerar precis som en tolk mellan värd- och 
gästsystemet. Vid varje instruktion från gästprogrammet tolkas och körs 
motsvarande kod på värdsystemet. Tiden det tar och minnesanvändningen 
för tolkningen av varje enstaka instruktion är i sig relativt liten, men görs om 
varje gång instruktionen påträffas på nytt. Konsekvensen blir att en och 
samma instruktion måste tolkas om flera gånger under körtiden av ett och 
samma program, vilket leder till längre exekveringstid och högre 
”minnesoverhead”. Delvis beroende på systemet som emuleras är en 
interpretator ibland det enda vettiga alternativet. Inom vissa system/program 
ändras koden under körtid, vilket tvingar emulatorn att interpretera om 
koden för att fungera (Marat Fayzullin, 1997). 

3.3.2 Statisk rekomilation 
Statisk rekompilation innebär att du tar ett program skrivet i den kod som 
skall emuleras och översätter det till en kod som är körbar på den plattform 
som används. Resultatet blir oftast en körbar fil som inte behöver något extra 
program eller verktyg för att köras. Denna typ av emulering är dock inte 
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användbar på självändrande kod där det inte är uppenbart vad som kommer 
att ske innan koden körts. För att bibehålla hastigheten som statisk 
rekompilering ger kan denna typ av emulering med fördel kombineras med 
interpretator eller dynamisk rekompilering (Marat Fayzullin, 1997). 

3.3.3 Dynamisk rekompilation 
Dynamisk rekompilation (”dynamic recompilation”, ibland även kallad 
dynarec) är i stort sett det samma som statisk rekompilering men låter 
värdsystemet omkompilera delar av ett program under körtid. Genom att 
göra detta kan systemet ibland producera en effektivare kod för värdsystemet 
än vad en statisk interpretator kan göra och är därmed en gyllene medelväg 
mellan en interpretator och statisk rekompilation. Denna teknik används, 
förutom inom emulatorer, även som adaptiv strategi inom bl.a. Java och 
.NET (Wikipedia, 2007f). 
 
Exempel från Wikipedia, baserat på Syn68k White Paper av Mat 
Hostetter 2002: 
Säg att ett program som kör via en emulator skall kopiera en sträng. Detta 
program är från början kompilerat för att köras på en väldigt enkel processor. 
Processorn kan bara kopiera ett byte åt gången och måste göra detta genom 
att läsa den från källsträngen till ett register. Efter detta skriver den från 
registret till målsträngen (se figur 4). 
 
Figur 4: Dynamisk rekompilator,  orginalkod 
start: 
    mov A,[första strängens pekare] ;Sätt plats för  första karaktären  
    ;i källsträngen i register A 
    mov B,[andra strängens pekare]  ;Sätt plats för  första karaktären 
    ;i målsträngen i register B 
loop: 
    mov C,[A]   ;Kopiera byte vid address i  
    ;register A till register C 
    mov [B],C   ;Kopiera byte i register C till  
    ;adress i register B 
    cmp C,#0   ;Jämför datan vi kopierade med 0 
    inc A    ;Öka adressen i register A för  
    ;att peka på nästa byte 
    inc B    ;Öka adressen i register B för  
    ;att peka på nästa byte 
    jnz loop   ;Om det inte var 0 så finns det  
    ;mer att kopiera så gå ;tillbaka 
    ;och kopiera nästa byte 
slut:    ;Om vi inte loopade så måste vi  
    ;vara klara, så fortsätt med  
    ;någonting annat. 

 
Emulatorn körs kanske på en processor som är extremt bra på att kopiera 
strängar, och emulatorn vet om detta så att den kan utnyttja det. Emulatorn 
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känner igen sekvensen av instruktioner och dess funktion att kopiera en 
sträng och bestämmer sig för att skriva om detta till en mer effektiv kod 
precis innan exekvering, och på så sätt snabba upp emuleringen. 
 
Säg att det finns en instruktion på vår nya processor med en instruktion vi 
kallar movs, speciellt designad att kopiera strängar effektivt. Vår teoretiska 
mov-instruktion kopierar 16 bytes åt gången, utan att lägga dem i registret C 
först, men stannar om den kopierat 0 byte (vilket markerar slutet på 
strängen) och sätter en noll-flagga. Den vet också att strängarna skall vara i 
register A respektive B, så den ökar A och B med 16 bytes åt gången för 
varje gång den körs för att göra sig redo för en ny kopiering. Vår nya kod 
kan då se ut något i form av koden i det andra exemplet. 
 
Det blir en direkt hastighetsökning helt enkelt genom att processorn inte 
behöver köra lika många instruktioner (se figur 5) för att utföra samma 
funktion, men också för att den nya processorns mov-instruktion troligen är 
designad att utföra den typen av instruktioner effektivare än sekvensen av 
instruktioner i det första exemplet. 
 
Figur 5: Dynamisk kompilator, ny kod 
start: 
    mov A,[första strängens pekare] ;Sätt plats för  första karaktären 
    ;i källsträngen i register A 
    mov B,[andra strängens pekare] ;Sätt plats för första karaktären 
    ;i målsträngen i register B 
loop: 
    movs [B],[A]   ;Kopiera 16 bytes vid adressen i  
    ;register A till ;adressen i 
    ;register B, öka sedan A and B 
    ;med 16 
    jnz loop   ;Om nollflaggan inte är satt så 
    ;har vi inte nått slutet på  
    ;strängen, så gå tillbaka och 
    ;kopiera lite till 
slut:    ;Om vi inte loopade så måste vi 
    ;vara klara, så fortsätt 
    ;med någonting annat. 
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3.4 Kopieringsskydd/Digital Rights Management 
(DRM) 
Mediaindustrin har ända sedan då kassettbanden introducerades vid 60-talet 
förgäves försökt att hindra folk från att kopiera. Idag är ingen som tvivlar på 
att allting går att kopieras. Vi ser det hela tiden, allt ifrån webbsidor i den 
juridiska gråzonen såsom The Pirate Bay till mer kommersiella aktörer som 
YouTube och MySpace som alla innehåller ett överflöd med 
upphovsrättskyddat material som egentligen aldrig skulle ha hittat ut till den 
icke-betalande publiken.  
 
Kopieringsskydd är ett skydd som förhindrar kopiering av data, film eller 
musik. Detta läggs oftast in för att förhindra att skivor och program olagligt 
kopieras och sedan fildelas över hela världen. Ett kopieringsskydd kan 
innebära att man inte kan ta en säkerhetskopia av ett köpt spel eller program. 
Det finns olika tekniker för kopieringsskydd, vanligast är att någon typ av 
programvara läggs med på skivan och "säger åt" datorn vad den får göra och 
inte.  
 
Detta leder följaktligen till att vi inte kan säkerhetskopiera skyddad data för 
långsiktlig lagring oavsett om vi kan emulera eller virtualisera den plattform 
datan var avsedd för. 
 
Digital Rights Management, även kallad Digital Restrictions Management, 
är idag ett samlingsbegrepp för en mängd olika teknologier med målet att 
kontrollera spridning av digitalt material så som film, musik, tv-spel men 
kan idag även appliceras på vanliga textdokument såsom, men inte 
begränsad till, e-post och word-dokument. Dessa teknologier används för att 
kontrollera hur, var, när, och av vem media eller mjukvara används. På 
senare tid har DRM uppmärksammats av bland annat Free Software 
Foundation1 då man nu upptäckt det även begränsar användarens 
möjligheter. 
 
Den tidigaste versionen av DRM kallades för Content Scrambling System 
(CSS), som använde sig av relativ enkel algoritm för att kryptera data i DVD 
filmer. DVD-spelaren å andra sidan behöver certifikat för att dekryptera och 
spela upp dessa filmer. Detta ledde exempelvis till att många DVD-spelare 
inte kunde spela upp brända DVD skivor (DVD CCA 2007). 
 

                                                 
1 http://www.fsfe.org 
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Oavsett DRM teknik handlar det i grunden om att lägga in en nyckel och 
låsa filen. Då man vill öppna filen kommer den att kontrolleras och om den 
är giltig så får spelaren nyckeln för att öppna och spela upp den. Vad som är 
berättig för uppspelning är beroende av vilka villkor som utgivaren har ställt 
in som parametrar i filen. Dessa parametrar kan exempelvis vara att filen 
endast kan spelas upp inom en viss tid, filen är begränsad till en viss/vissa 
spelare som får spela upp filen, eller att filen låser sig om filen kopieras osv.  
Dessa kan vara helt olika beroende på teknik. En MP3 fil med DRM-skydd 
garanterar således inte kopierbarhet och kompatibilitet med alla spelare 
(Sweclockers, 2007). 
 
DRM har under de senaste åren brett ut sig i utvecklingen. Det intressanta är 
inte längre hur denna teknik fungerar utan snarare om målet fortfarande är 
detsamma som när den först introducerades. Med tiden har en mängd olika 
begränsningar lagts in att man ifrågasätter om DRM fortfarande har som mål 
att kontrollera spridningen eller om det har som mål att kontrollera 
marknaden. Dessa begränsningar omfattar som vi tidigare har nämnt att filen 
har en livstid, att filen endast kan spelas upp av vissa spelare, eller att den för 
eget bruk endast kan kopieras ett visst antal gånger eller inget alls. Detta 
betyder att vi som köper mediafiler har ingen kontroll över de filer som vi 
äger (Sweclockers, 2007). 
 
Både kopieringsskydd och DRM har kritiserats om att de begränsar 
användarnas möjlighet att använda produkten som de vill. Vidare kan vi 
sammanfatta det här avsnittet att kopieringsskydd är en faktor som hindrar 
oss från att lagra data, därför att det begränsar oss möjligheten från att 
säkerhetskopiera och lagra långsiktlig. DRM är en annan faktor som 
begränsar oss från att öppna lagrade filer.  

3.5 Sammanfattning av teori 
Filformat är en standard som antingen kan vara proprietär eller öppen. 
Skillnaden är hårfin, proprietära filformat karaktäriserats av att formatet ägs 
och bestäms av någon, öppen format är till skillnad fri, kostnadsfri från 
användning och öppen dokumenterad. Skulle öppen format vara en faktor 
som påverkar lagring över tid, därför att det att det är fri från de 
begränsningar som proprietära format ger?  
 
Virtualisering är en teknik som låter oss samköra flera operativsystem under 
en och samma dator. Virtualisering är en bred term som omfattar många 
olika sätt att implementera.  
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Om hårdvaran som används för att köra ett operativsystem, som kör 
applikationer för att öppna filer gått ur tiden, erbjuder emulering möjligheten 
att simulera de hårdvaror som saknas. 
 
Skulle tekniker som virtualisering och emulering kunna en erbjuda en 
möjlighet att säkra data som redan har gått ur tiden? 
 
Trots olika möjligheter att säkra lagring över tid finns kopieringsskydd och 
DRM som kan påverka långtidslagring negativt. Kopieringskydd är ett skydd 
som hindrar folk från att kopiera data, vilket begränsar oss möjligheten att 
kunna säkerhetskopiera.  
 
DRM är ett samlingsbegrepp på tekniker som låter sätta restriktioner på filer 
för att bestämma vem, var, hur och när data skall kunna öppnas.  
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4 Empiri 
I detta kapitel beskrivs empirin i den bemärkelsen att vi reder ut varför vi 
valt att genomföra just den empiriska studien. Vi motiverar val av 
intervjurespondent val av empirisk mätning. Vi påvisar de krav vi har haft 
på intervjurespondent. Som avslutning belyser vi grundlig genomförandet av 
vår kvalitativa studie.  

4.1 Genomförande 
Empirin består av två delar: Intervjuer för att fastställa dagsläget för 
företagen, när de handskas med olika filformat samt ett praktiskt test för att 
testa hur lämplig virtualisering är som en lösning för de filformat som saknar 
applikationer där de kan öppnas på systemet som användaren kör. 
 
Testen genomförs genom att en testdator sätts upp där både Windows XP 
Pro och Linux är installerade (s.k. dualboot). Ett s.k. benchmarkprogram 
(program som testar hastigheten på datorn) skall sedan användas på 
Windowspartitionen för att avgöra datorns hastighet under Windows. På 
Linuxpartitionen skall tre identiska virtualiserade datorer skapas (i den mån 
det är möjligt). På dessa tre virtuella datorer skall alla i sin tu installera 
Windows och konfigureras på samma sätt som Windowspartitionen. Därefter 
skall även dessa virtuella datorer testas. Benchmarken utförs fem gånger 
vartefter medeltalet för testen används. Detta gör för att minska risken att 
någon bakgrundsprocess, eller annan oväntad företeelse påverkar resultatet. 
Virtualiseringsprogrammen kommer att köras i deras ”original” 
konfiguration bortsett från installation av drivrutiner tillhörande 
programmet. 
 
Värdsystemet kör Ubuntu Linux 7.04. De tre virtualiseringsprogrammen 
som används är: 

• VirtualBox v1.3.8: Ett helt opensourcebaserad program, fritt att 
använda under GPL. VirtualBox har vissa element som är baserade 
på Qemu, däribland dess dynamiska rekompilerare. VirtualBox 
finns att hämta på deras hemsida1. 

• Qemu v0.9.0: Helt opensourcebaserat program, fritt att använda 
under GPL. Qemu är skapad av Fabrice Bellard och var tidigare 
under en propritär licens men är numera släppt fri. Qemu finns att 
hämta på deras hemsida2. 

                                                 
1 http://www.virtualbox.org 
2 http://fabrice.bellard.free.fr/qemu/ 
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• VMWare-player v6: Ägd av EMC Corporation och är en proprietär 
programvara. VMware finns både som gratisversioner i form av 
VMware-player och Server men även som betalversioner som bl.a. 
Workstation. I testen kommer vi att använda oss av gratisversionen 
VMware-player. 

 
Dessa tre program valdes pga. att samtliga finns till Linux, Windows och 
MacOS, vilket täcker det större spektrat av operativsystem. Qemu och 
VirtualBox finns dock även till andra x86 baserade OS. Det finns andra 
alternativ som sannolikt är bättre anpassade till värdsystemet och därmed 
potentiellt snabbare, men dessa är för plattformsspecifika för att tas med. 
 
Programmet som används för benchmarken är ”FreshDiagnose” från 
företaget FreshDevices. Programmet är gratis men kräver registrering för att 
ge tillgång till all funktionalitet. Programmet finns att hämta på företagets 
hemsida1. FreshDiagnose kommer att vara konfigurerad för upplösningen 
800x600 vid testlägret när grafiken skall testas. 

4.2 Val av intervju respondenter 

4.2.1 Microsoft 
Microsoft valdes därför att de utan tvivel är den absolut största tillverkaren 
av operativsystem/mjukvara med störst marknadsandelar. Detta leder i sin 
tur till att de även är det företag som har störst ensamt inflytande på vilka 
format som används och vilka restriktioner dessa har i form av patent och 
licenser. Microsoft är även intressant eftersom de är utvecklarna bakom 
DRM (Digital Rights Management) vilket är ett av de största hoten för 
alternativa operativsystem. DRM riskerar att leda till filer som inte går att 
öppna utan att Microsoft släpper en DRM variant för integration i dessa 
operativsystem. Om Microsoft kan licensiera ut detta och hur hanteringen av 
”nycklarna” till DRM-skyddade filer sköts, är en viktig fråga för 
långtidslagring. 

4.2.2 Pulsen Application AB 
Vi har valt att intervjua Pulsen Application AB då detta är ett företag som 
ligger i vår närhet och som arbetar inom datorbranschen. Pulsen uppfyller 
både rollen som utvecklare och slutanvändare vilket gör dem till ett bra 
företag att intervjua.  

                                                 
1 http://freshdevices.com/freshdiag.html 
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4.3 Genomförande av intervjuer 
Intervjun med Microsoft. 
Vi kontaktade Microsoft via e-post till deras kundsupport där vi presenterade 
oss och vårt syfte med vårt arbete, samt frågade om vem vi skall kontakta för 
en intervju angående DRM, öppna format och långtidslagring. Microsofts 
svenska produktmarknadschef Michael Bohlin svarade oss via e-post att han 
gärna ställde upp på en intervju. Microsofts kontor ligger strax ovanför 
Stockholm vilket ledde till att vi beslutade att utföra intervjun över telefon. 
Intervjun spelades in efter godkännande från Bohlin och överfördes senare 
på papper. Intervjun varade i cirka 40 minuter men texten har delvis 
omarbetats för att öka läsbarheten. 
 
Intervjun med Pulsen Application AB 
Pulsen Application AB kontaktades, liksom Microsoft, via e-post och vi fick 
svar från programutvecklaren Peter Klein. I Pulsens fall utfördes hela 
intervjun via e-post, då detta var enda sättet att få ihop det tidsmässigt för 
båda parter. Klein besvarade alla frågorna personligen. 
 
Båda intervjuerna publiceras i sin helhet under Appendix.  

4.3 Test/Labb  
Tre stycken virtualiserade testdatorer sattes upp för testen under Linux. 
Dessa virtuella miljöer konfigurerades så identiskt som möjligt och fick 
samtliga en benchmark installerad. 
 
En benchmark är ett program där hastigheten testas på en dator. I vårt fall 
använde vi oss av programmet FreshDiagnos som är ett gratisprogram från 
företaget FreshDevices. De tester som körs testar processorhastigheten, 
minneshastigheten, grafikhastigheten, skriv och läshastigheten till 
hårddisken samt läs och skrivhastigheten via nätverk. Dessa tester jämförs 
sedan med en installation av Windows i en icke-virtualiserad miljö. 
 
Processorn testas genom att ett antal heltals- och flyttals- beräkningar utförs 
vilket resulterar i en siffra som visar hur många beräkningar som utförts per 
sekund. Minnet är inte kapabelt att utföra beräkningar så där testas istället 
hur många heltal respektive flyttal som kan tilldelas, dvs läggas i minnet, 
samt tas bort. Även denna siffra är beräknad i antal operationer per sekund. 
Grafik testas genom att skärmläget ställs om till en upplösning på 800x600 
och ett antal cirklar, rektanglar samt vanliga textkaraktärer ritas ut på 
skärmen så snabbt som möjligt. Hårddisken testas genom att data skrivs och 
läses så snabbt som möjligt. Sist men inte minst testas nätverkshastigheten 



 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
36 

genom att data skrivs till och från en server, vilket också betyder att detta 
värde är minst säkert då störningar utifrån kan påverka testen. 
 
Hårdvara testen utfördes på 
CPU: AMD Athlon XP3200+ 
Ram: 1024 MB (Kingston) 
Hårddisk: 80GB 7200 rpm Sata (Western Digital) 
Grafikkort: nVidia 6600GT 
 
Hårdvaran för gästsystemet 
Gästhårdvaran är konfigurerad enligt följande 
CPU: processorn använder ingen simulering utan är av samma typ som den 
hårdvara den körs på. 
Ram: 512 MB 
Hårddisk: 8 GB 
Grafikkort: 

• VirtualBox: VirtualBox videocard 
• QEmu: Cirrus Logic 
• VMware: VMware SVGA II 

 
Figur 9: Resultat från testet  
 VirtualBox  Qemu VMware  Windows 
CPU:     
Heltals beräkning  5713 5989 6154 6510 
Flyttalsberäkning   4191 4650 4895 5241 
Minne:      
Heltals tilldelning   13078 13652 15444 16846 
Flyttals tilldelning   13792 14364 15497 17004 
Heltals delning 18037 19555 21517 23258 
Flyttals Split  17565 18687 22486 23810 
GFX:      
Cirklar (Circles/s)  2415 1998 13633 34454 
Rektanglar (Rectangles) 3123 6548 22222 133383 
Text (Chars/s)  62546 35020 475880 1588604 
Hårddisk:      
Skrivhastighet(MB/s) 9,66  14,44  27,31 29,16 
Läshastighet(MB/s) 15,66  24,23  32,17 29,49 
Nätverk:      
Ned hastighet (MB/s) 4,8  2 53,3 55,16 
Upp hastighet (MB/s) 5,1  2,4  4,1 9,19 

 
I figur 9 kan vi se resultatet av testen. VirtalBox, Qemu och VMware ligger 
sida vid sida med det bästa resultatet i fetstil. Windows ligger som 
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jämförelse jämte och är resultatet samma maskin fick när FreshDiagnos 
kördes i en icke-virtualiserad miljö. Som tydligt kan ses presterar VMware 
bäst i testen och ligger runt 70-80% av hastigheten av den icke-virtualiserade 
miljön. Den största skillnaden i hastighet märks framför allt på 
grafiktesterna, där virtualiseringen presterar mycket sämre än vad en ”ren” 
installation av Windows gör. Detta är inte förvånande då samtliga 
Virtualiseringsprogram använder sig av emulering av grafikkort. Det andra 
vi ser i testen är att, framför allt de ickekommersiella, 
virtualiseringsprogrammen ger låg prestanda i nätverkstesterna. Dessa tester 
är dock de minst tillförlitliga eftersom hastigheten till servern kan ha 
påverkats av externa faktorer vi inte kunnat förutse och skall beaktas som 
sådana. 
 
Det står dock klart att virtualisering i nuläget inte lämpar sig bra till grafiskt 
krävande applikationer där uppdateringshastigheten på grafiken är en faktor. 
Beräkningshastigheten är nära en icke-virtualiserad miljö, med en viss 
prestanda minskning beroende på värdoperativsystemets 
bakgrundsprocesser, vilket ger ett utmärkt alternativ att köra applikationer 
som är relativt grafiskt ”statiska”. 
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5 Analys av det empiriska och teoretiska 
fundamentet 
I detta kapitel sammanställer vi resultat från den teoretiska och empiriska 
forskningen. Häri besvarar vi de delfrågor som tagits upp i tidigare avsnitt. 
Vi redogör alltså de resultat som vi har fått fram och sedan återkopplar 
dessa svar till vår forskningsfråga och förebereder oss för slutsatsen.  
 
Företag verkar ha en viss övertro över ett formats fortlevnad, detta i direkt 
relation till leverantörens storlek. ”Avseende leverantörsspecifika format 
från Microsoft så räknar vi med att de är så stora som leverantörer att detta 
inte bör vara något problem” (Peter Klein, Pulsen Application AB). I många 
fall är detta inget problem då en större del av alla dokument som ett 
företag/individ hanterar inte behöver sparas under längre tid. 
 
För att säkerställa att äldre dokument skall kunna öppnas har Pulsen 
Application AB lagt undan versioner av operativsystemet och programvaror 
som krävs för att genomföra den tidigare nämnda operation. Denna form av 
”säkerhet” är antagligen rätt vanlig både bland företag och också 
privatpersoner.  
 
För att detta skall fungera kräver det dock att det finns maskinvara anpassad 
för operativsystemet undanstoppad ”På lång sikt är detta dock i och för sig 
inte någon garanti eftersom det även krävs maskiner som dessa ska gå att 
installera och köra på men så länge vi är medvetna om situationen ser vi 
detta som ett hanterbart problem” (Peter Klein, Pulsen Application AB). Att 
säkerhetsställa att det finns maskinvara som kan köra alla gamla 
operativsystem kan dock bli problematisk under en längre tidsrymd. 
Hårdvaran måste testas kontinuerligt för att säkerhetsställa att den 
fortfarande fungerar. Dessutom tar den plats och det är relativt osmidigt att 
plocka upp gamla hårdvaror bara för att öppna en fil vars programvara inte 
längre existerar på marknaden. Naturligtvis uppstår samma problem om 
företaget går över från ett system till ett annat, där motsvarande programvara 
kanske inte existerar.  
 
Emulering är en lösning på hur du kan köra ett äldre operativsystem med 
tillhörande programvara. Fördelen med att emulera ett system är att en 
emulator kan köra programvara skriven för helt ”exotisk” hårdvara eftersom 
den simulerar den hårdvara du saknar. Problemet med emulatorer är att de 
oftast är väldigt långsamma eftersom de inte bara skall översätta 
instruktioner från en processortyp till en annan utan skall handha hela 
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gästsystemets arkitektur, vilket kräver hög prestanda. Om Moores lag 
fortsätter vara sann är detta inte ett problem under en längre tidsperiod, 
eftersom datorkraften ökar exponentiellt. Emulatorer är dock svåra att skriva 
eftersom det räcker att en instruktion saknas eller är felaktig för att 
gästsystemet skall bli obrukbart. 
 
Virtualisering ger dig väldigt bra prestanda eftersom systemresurserna delas. 
Virtualisering ger dig därför alternativet att på ett enkelt sätt köra flera olika 
system med tillhörande programvara. Detta kräver dock att systemet 
använder sig av samma typ av hårdvara. I dagsläget är den grafiska 
prestandan på virtualiserade system inte den bästa, detta beror antagligen på 
att de emulerar grafikkorten. Detta gör att virtualisering artar sig bäst för att 
köra program som är relativt statiska i sin karaktär. Användaren kanske inte 
nödvändigtvis kan arbeta med t.ex. filmfiler, men det ger möjligheten att 
köra ett konverteringsprogram på gästoperativsystemet. 
 
Om en fil är skyddad av DRM finns det ingenting som garanterar att filen 
kan öppnas i framtiden, oavsett om du har programmet filen är avsedd för 
eller inte. Michael Bohlin från Microsoft svarade på frågan om ett företag 
som tillhandahåller nycklar går i konkurs kan leda till att filerna du har 
sparat kan bli värdelösa med ”I teorin kan du hamna i den situationen ja”. 
Microsoft ger en viss säkerhet genom att erbjuda sig att ta över 
nyckelhanteringen från ett företag som gått i konkurs. Detta ger dock inga 
garantier för hur nyckelhanteringen hanteras på lång sikt, eller om ett företag 
blir uppköpt av ett annat. 
 
Öppna filformat är egentligen den enda lösningen som verkligen är en 
lösning. Företagen vill i mångt och mycket inte öppna sina standarder 
eftersom de, i den mån det är möjligt, vill skapa ett beroende hos kunden och 
låsa dem till sig. Detta medför även att kompatibiliteten mellan olika 
program minskar och att ett format som en individ använder riskerar att dö ut 
eller uppdateras till den grad att det i realiteten skapats ett helt nytt filformat.  
 
Microsoft är typiskt ett sådant företag som är duktiga på att skapa beroende 
hos kunden. Vi skulle inte utan goda skäl använda oss av något annat 
filformat än DOC som dokumentformat, såvida vi är både beroende av 
applikationen och filformatet.  
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6 Slutsatser 
I detta kapitel presenterar vi vår slutsats, dvs. vi besvarar vår 
forskningsfråga genom det vi har kommit fram till från analysen.  
 
Datalagring inom IT är i överlag ännu inte aktuell för en användare att börja 
tänka på datalagring på längre sikt. Faktum är att arkitekturen i 
persondatorer inte har haft några radikala förändringar under hela IT-
utvecklingen, och än idag domineras marknaden av x86 plattformen.  
 
Först när utvecklingen kräver att en dators arkitektur behöver förändras har 
vi ett större problem med kompatibilitet på hårdvarunivå. Detta har snarare 
gott tvärtom sen Apple bekräftade om att även de tänker gå över till 
användningen av Intels x86 plattform.  
 
Men i och med att frågor kring långtidslagring ännu inte är aktuellt, innebär 
det inte att problemen inte finns. Snarare är det så att vi förlorar data 
dagligen och vi riskerar att ännu mer data kommer att gå förlorad om vi inte 
är uppmärksammad om problemet.  
 
Med återblick till den här forskningsstudiens centrala frågeställning undrade 
vi över:  
 

• ”Finns det något format som är framtidssäkert?” 
 

Vi börjar med att besvara på delfrågorna. 
 
Hur ser dagsläget ut idag bland de populäraste formaten? 
Idag lagras data i huvudsakligen i form av musik, bild, film, textdokument 
och applikationer, av det kan vi direkt associera till format som MP3, GIF, 
MPEG, DOC eller pdf. Många av dessa format som vi stöter på i vår vardag 
är proprietär och ägs av någon utan att vi egentligen är medveten om detta.  
 
MP3, ett format som vi tidigare har tagit upp, är det mest populära 
ljudfilformatet. Det är proprietär och ägs av Fraunhofer IIS. Det används 
ideligen av användare världen över men det är få som egentligen känner till 
frågor kring patent och licensering kring formatet. Detta är på grund av att 
patentägaren och mjukvaruutvecklaren ibland är två helt separata parter, och 
licensering av ett format är för det mesta en överenskommelse mellan dessa 
parter.  
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Winamp är exempel på en applikation som erbjuder möjligheten att spela 
upp ljud med MP3 formatet. För att Winamp skall få implementera MP3 i 
sin applikation är således en överenskommelse mellan Winamp och 
Fraunhofer. Att användaren i sin tur kan använda mjukvaran är en licens som 
Winamp ger ut. Användare behöver därför inte känna till det som Winamp 
och Fraunhofer kommit överrens om.  
 
Microsoft Office eget format DOC är idag det mest populära formatet för 
textdokument. Den är proprietär och ägs av självaste Microsoft, vilket 
innebär också att de har full kontroll över formatet. Den 31:e december 2006 
släpptes Microsoft sitt nya format med namnet DOCX till det nya Microsoft 
Office 2007. Detta betyder att den tidigare DOC formatet är dömd till döden. 
Dock är den visserligen ännu kompatibelt i det nya Office programmen. Men 
vad garanterar exempelvis att filen går att öppna om 20år? 
 
Man kan dela in format i två stora kategorier, öppna och proprietära. Öppet 
format karaktäriseras av att den är gratis, fri för användning och all 
dokumentation kring formatet är offentlig och tillgänglig för alla (förutsatt 
att den är licensierad under OSI godkänd licens), medan proprietär format 
har en kostnad, begränsas av restriktioner och är sluten.  
 
Hur mycket påverkas vi? 
Vi som användare påverkas utan att vi egentligen känner till det. Vad vi 
väljer för format att lagra data i gör oss beroende av applikationen som kan 
öppna det. Populariteten hos en applikation styr vårt val av format, därför att 
det är funktionaliteten vi framförallt funderar över när vi väljer applikation. 
Huruvida så bryr vi oss oftast inte om vilket format vi lagrar data i. Detta på 
grund av att vi inte känner till vad som innebär med format. 
 
Eftersom vi inte känner till uppgörelsen bakom mellan formatägaren och 
mjuvaruutvecklaren så vet vi inte heller vilka villkor som ställts. Om 
formaten som används i ett program är proprietär så är kostnaden oftast dold 
bakom kostnaden för programmet. Vi vet oftast inte om de format vi 
använder är öppen eller proprietär.  
 
Det faktum att, mjukvaruutvecklare bestämmer valet av format, gör att vi 
som användare inte känner till, huruvida det är öppet eller inte. Dessutom 
ges det inte ut några som helst garantier på hur länge formaten kommer att 
leva. 
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Hur långt, om något, har utvecklingen kommit för att lösa problemet? 
Open Standards, open format, open data, open documents och free file 
format är benämning av den fria rörelsen med Free Software Foundation i 
spetsen. De har det primära målet att få alla standarder öppna och garantera 
långtidslagring av data.  
 
Framförallt fokuserar ovanstående organisationer på att lösa problemet på 
mjukvarunivå. Det finns emellertid ingen som har funderat på om 
hårdvaruplattformen förändras. Det är här som emulering och virtualisering 
kommer in som finns besvarad längre fram.  
 
Är lösningarna funktionsdugliga på individ/företagsnivå? 
I vår test visade det sig att virtualisering ligger på runt 70-80% 
hastighetsmässigt av värdhårdvarans prestanda och det var relativt enkelt att 
sätta upp en virtuell dator. Virtualisering som en lösning är alltså acceptabelt 
om man inte använder sig av avancerade grafik och värdsystemet inte skiljer 
sig markant från gästsystemet. 
 
Om inte virtualisering inte är möjlig, är emulering det enda kvarstående 
alternativa lösningen, speciellt om ett format är helt ”exotiskt” och 
programmen som använder sig av detta format inte finns tillgängliga utom 
för originalhårdvaran. Komplexiteten i en emulator är dock stor och därför 
blir oftast emulering långsamt och krävande.  
 
Både emulering och virtualisering är tillämpningsbara lösningar beroende på 
situationen. I mångt och mycket är det inga problem att använda sig av de 
mer ”statiska” applikationerna (dvs. de applikationer som inte är speciellt 
grafiskt krävande). Emulering är dock det enda alternativet i vissa fall där 
hårdvara saknas. I många fall använder sig virtualisering av emulering för 
dessa delar och det är mer troligt att helhetslösningen är en hybrid av 
virtualisering samt emulering. Att virtualisera så mycket som möjligt av 
lösningen eftersom resurserna då delas istället för att simuleras, är betydligt 
effektivare. Redan nu pågår arbete med att virtualisera mer av grafikkorten 
och därmed öka den grafiska hastigheten, men därmed även den generella 
hastigheten då emulatorer ger en negativ effekt på prestandan. Detta leder till 
att virtualisering i framtiden kommer bli ett bättre alternativ än vad de redan 
är, dock fortfarande hårt knuten till hårdvaran. 
 
Hur hanteras problemen idag? 
Företagen hanterar detta problemet dåligt, knappt eller inget alls. Lagring 
över tid ses idag inte som ett problem. Pulsen hanterar detta endast genom 
att ha operativsystem och tillhörande applikationer undansparade och hela 
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ansvaret överlämnas sedan till utvecklingsföretagen som Microsoft, som i 
sin tur inte ger ut garantier på att filerna går att öppnas i framtiden.  
 
Finns det något filformat som är framtidssäkert? 
Vi kan inte hävda något om framtiden. Därför kan vi inte heller fastställa 
något format som är säkert för framtiden. Det är långt ifrån säkert att det 
bästa formatet vinner och blir accepterad som en standard. Om ett format är 
slutet finns det stor risk att det blir omöjligt att öppna i framtiden och att 
datan går förlorad 
 
Däremot finns det faktorer som kan påverka ett filformats levnad negativt. 
Öppet format är egentligen den närmaste lösningen vi kan nå. Med öppet 
format slipper man de rättsliga och de tekniska osäkerheterna som proprietär 
format kan ge. Vi kan avlägsna de faktorer som påverkar ett filformat så gott 
det går. När ett format väl är ute i det fria så kan ingen påverka dess levnad, 
eftersom dokumentation finns tillgängligt så kan vem som helst med 
kunskap enkelt skriva ett program för att läsa det. Endast formatets 
popularitet kan avgöra dets livslängd.  
 
Öppet filformat är en lösning som även Microsoft hänger på. Oavsett vad 
som har gett upphov till Microsoft satsning på XML så påvisar detta att 
öppet filformat är att föredra. 
 
För lagring över tid bör filformatet där data lagras uppfylla följande kriterier: 

• Formatet är kostnadsfritt att använda likaså all dess 
dokumentation och detaljer.  

• Formatets uppbyggnad har blivit publicerad.  
• Formatet har blivit antagen som standard genom en öppen 

beslutsprocess.  
• Intellektuella rättigheter till formatet hanteras av en ideell 

organisation som har fri tillgång som policy.  
• Det finns inga restriktioner för återanvändande av formatet.  
• Formatet är fritt från DRM.  
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7 Diskussion 
I detta kapitel beskriver vi de reflektioner vi har över vårt arbete i studien. 
Vi utvärderar utifrån vald metod, vårt bidrag, dvs. om den kunskap vi 
genererat är relevant samt om den metod vi använt oss av passar studien. 
Vidare diskuterar vi kring tillförlitighet, pålitlighet samt styrkor och 
svagheter. Slutligen uppmanar vi intressenter med förslag om framtida 
forskning. 

7.1 Utvärdering av val metod  
Vi har, som vårt metodkapitel beskriver, valt att genomföra vår studie med 
en induktiv forskningsansats. Att utifrån ett antal händelser inducera en 
slutsats, där man utgår från att erfarenheterna är sanna. Vi har därför genom 
erfarenheter från empirin tillsammans med vår teoretiska studie besvarat 
delfrågorna, därigenom inducerat fram vår slutsats.  
 
Vi har valt att tillämpa kvalitativa intervjuer och utfört ett par tester som 
insamlingsmetod. Detta innebär att vi sökte förståelse hos en grupp individer 
inom vårt problemområde, vidare verifierade vi vårt teoretiska fundament 
genom dessa tester. Detta fungerade väl i vår studie och vi fick många och 
intressant uppfattningar att behandla.  
 
I intervjun med Microsoft tog vi upp angående deras policy till öppna format 
och vad de kräver för att ge utvecklare licens att använda deras proprietära 
format. Detta gav oss en inblick i vilka problem som kan uppstå 
kompabilitetsmässigt mellan äldre och nyare versioner av olika filformat, 
men också hur DRM kan påverka fler operativsystem än Windows. 
 
Testerna funkade överlag bra, eftersom de gav ett mätbart resultat. 
Intervjuerna flöt också på bra då de gav en grund för vidare forskning. 
 
Överlag känner vi att vi har utifrån vår metodval besvarat vår 
huvudforskningsfråga och gjort det på ett sätt som är förenligt med 
processen att genomföra och avrapportera. Vi bedömer således vår val av 
forskningsansats, insamlingsmetod samt analysmetod som optimal relevant 
för denna studie.  

7.2 Tillförlitlighet  
Vår studie bygger på två intervjuer och ett par tester. Detta ger en väldigt 
begränsad syn över hur stort problemet egentligen är. 
Virtualiseringslösningarna som vi har testat är funktionsduglig men det finns 
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säkert bättre program än de vi har testat med. De flesta av de bättre 
virtualiseringsprogrammen kostar dock pengar vilket tyvärr begränsade oss. 
 
Vi har försökt att testa hur bra emulering fungerar som lösning, men dock 
har vi inte lyckats komma fram till ett bra test som gett ett tillförlitligt 
mätbara resultat. Hur bra en emulator fungerar beror mycket på hur bra 
programmeraren känner till både den hårdvara som skall emuleras samt 
gästsystemet. Emulatorer används, till viss del redan idag av företag, då 
framför allt företag som utvecklar hårdvara för att skapa bakåtkompatibilitet. 

7.3 Förslag om vidare studie  
Vår studie är alltför generell för att besvara frågan om vilket som är den 
bästa lösningen för lagring över tid för varje specifikt fall. För att ha 
möjlighet att besvara denna fråga föreslår vi fortsatt forskning med en 
fallstudie gällande den typen av data som skall lagras. Man bör vid t.ex. 
forskning kring lagring av ljud välja specifika format och sedan utvärdera 
om de formaten är säker, dvs. om de kommer att gå att öppnas om 15-20 år.  
 
Ett annat område som vi inte har berört i den här studien, och som påverkar 
långtidslagring, är fysiska format. Vi minns under 80-taket så använde man 
framför allt LP-skivor, under 90-talet använde man VHS-filmer, idag 
domineras marknaden av DVD-filmer och inom kort möter vi en övergång 
till det nya filformatet Blueray och HD-DVD. Fysiska format har på grund 
av sina faktorer en högre tendens att går ur tiden, vilket också leder till att 
data går förlorade när enheten för att spela upp dessa format inte längre 
finns.  
 
Diskett är ett format som var populärt för inte så länge sedan. När var det 
senast du såg en diskett? Är din senaste bärbara dator överhuvudtaget 
utrustad med en disketenhet för att läsa av den? Idag har diskett nästan dött 
ut och har ersatts av USB minnen. Det blir allt svårare att hitta en enhet för 
att läsa av disketter, och så småningom kommer informationen som lagrats 
på disketter att gå förlorad om den inte överförts till andra media.  
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Appendix 
I detta kapitel kommer vi att publicera intervjun i sin helhet, som 
genomfördes i empiri delen.  

Appendix A: Intervju med Peter Klein, Pulsen 
Application AB 
Intervjudatum: 2007-05-11 

• Vem är du och vad sysslar du med på företaget?  
 

Jag arbetar på Pulsen Application AB med programutveckling med 
tyngdpunkt mot teknikfrågor. Pulsen Application arbetar med 
utveckling av programvaror inom såväl stordator som PC-miljö och 
inom olika operativsystem såsom VSE, Linux och Windows. Mitt 
främsta arbetsområde är inom Microsoft Windows. 

 
• Vad gör företaget och vad sysslar din avdelning med? 
 

Företagsbeskrivning Pulsen  
Pulsen erbjuder prestationsstarka, kundanpassade och pålitliga IT-
lösningar för flertalet branscher och verksamheter. Vi täcker hela IT-
fältet med systemutveckling, infrastruktur, nätverk, kommunikation, 
datorkraft och avancerade servermiljöer. IT-verksamheten bedrivs 
genom samverkande affärsområden. Vi finns representerade på ett 
flertal orter i Sverige. Med ca 1 miljard kr i omsättning är vi ett av 
landets större IT-företag. 
 
Pulsen Application AB 
Affärsområdet Application omfattar konsulttjänster och 
systemlösningar. Verksamheten är koncentrerad till ett antal 
branschområden, där vi under många år skaffat oss gedigen kunskap 
och erfarenhet.  
   
Vi arbetar med varumärken såsom  
Harmoney - den nya generationens handelssystem med 
funktionalitet för Postorder/distanshandel, Klubb/Abonnemang, 
Butik/varuhus samt E-handel. 
Optima - klubb- och abonnemangssystem. 
Magna Cura - administrativt stöd för kommunernas vård-/omsorgs- 
samt socialförvaltningar. Magna Cura finns även för entreprenörer 
inom vård-/omsorgssektorn.  
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POP - (Pulsen Optimal Portal) portallösningar för kommuner och 
24-timmarsmyndigheterna.  
SiteVision - administrationsverktyg för portaler, webbplatser och 
intranät  
SnapShot driver - integration av användarinformation mellan olika 
applikationer och katalogtjänster. 
Public - bibliotekssystem med totalansvar.  
Pulsen Application har mångårig erfarenhet av programutveckling 
inom de flesta datormiljöer, från PC till stordator-miljö. 
   
Vårt mål är att tillsammans med kunden skapa funktionella, 
effektiva och användarvänliga datasystem, som skall ge kunden ett 
kraftfullt verktyg att möta framtidens allt hårdare 
konkurrenssituation. 

 
• Har ni i eran verksamhet upplevt att olika format har lett till 

problem (både mjukvaru- och hårdvaruformat)? Vilka typer av 
problem isåfall? 

 
Vi jobbar mycket med integration av våra system mot andra 
leverantörers system. Detta kan både vara engångsintegrationer i 
samband med uppstart av nya system/kunder såväl som integrationer 
våra system och andra samverkande system hos våra kunder. Detta 
är i de flesta fall kundspecifika integrationer där format på 
integrationen är överenskommet från fall till fall. De format vi 
använder oss av är ofta baserade på något form av standardformat 
typ XML i botten men hur det nyttjas är kundspecifikt.  

 
• Hur hanterar ni situationen om en kund eller arbetspartner 

(företag ni jobbar mot) skickar filer i ett format som inte är 
100% kompatibelt med programmen ni använder i er 
verksamhet? 

 
Eftersom det är väldigt vanligt att de filformat vi nyttjar är 
kundspecifika så ingår det i vår vardag att hantera denna situation. 

 
• Har ni lagt upp en policy för vilka format verksamheten skall 

använda sig av? Hur ser den ut isåfall? 
 

Vi har inte någon starkt uttalad policy kring format annat än att vi 
ska använda branschstandard så långt det är möjligt. Detta innebär i 
dagsläget många filer är XML-baserade i någon form.  
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• Hur hanterar ni lagring av dokument över lång tid? Vilka 

format använder ni er av till dessa och hur garanterar ni att de 
går att öppna om ett par år (om detta lagras digitalt)? 

 
När det gäller dokument så försöker vi lagra dessa i standardformat, 
t ex rena text-dokument, XML eller likande. Vi använder även 
Microsoft dokumentformat för t ex Word och Excel. När det gäller 
”garantin” för att de går att öppna i framtiden ser vi det inte som ett 
stort problem avseende de olika varianterna på textformat då dessa 
alltid kan läsas och hanteras på olika sätt. Avseende 
leverantörsspecifika format från Microsoft så räknar vi med att de är 
så stora som leverantörer att detta inte bör vara något problem. Vi 
har även undansparade kopior på operativ och applikationer för 
tidigare versioner av dessa. På lång sikt är detta dock i och för sig 
inte någon garanti eftersom det även krävs maskiner som dessa ska 
gå att installera och köra på men så länge vi är medvetna om 
situationen ser vi detta som ett hanterbart problem. 

 
• Känner ni till vad DRM (Digital Rights Management) används 

till och påverkar det er något alls? 
 

Vi har en grundläggande kunskap inom DRM men känner inte att 
det i dagsläget påverkar vår verksamhet i någon större omfattning.  

 
• Vilka typer av licenser använder ni på företaget och vilka typer 

av problem ser ni med dessa? 
 

Vi nyttjar inte några licensbelagda format for våra filer/document i 
dagsläget. 

 
• Något övrigt ni vill tillägga? 

Jag hoppas att jag förstått era frågor rätt så att jag svarat på det era 
frågor avsett. 
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Appendix B: Intervju med Michael Bohlin, 
Microsoft 
Intervjudatum: 2007-04-10 
Magnus: Du kan väl börja med att berätta lite om dig själv, vem du är och 
vad du gör på Microsoft. 
 
Michael Bohlin: Jag heter Michael Bohlin och har jobbat på Microsoft 
sedan hösten -95. Jag har en ganska teknisk bakgrund från början och 
började här som teknisk manager, som hanterar Sveriges industri. Efter detta 
så har jag ägnat mig åt många olika saker genom åren men de sista sju har 
jag jobbat med fokus på media och mediabitarna, i form av 
utvecklingsteamet. Så jag har vart anställd av utvecklingsteamet i Redmond 
och jobbat med codec-komprimering, mediaspelare, servrar, streaming, 
protokoll som möjliggör konnektivitet, synkning och så vidare. Detta 
arbetade jag med fram tills februari i år då jag gick över till att jobba i 
Sverige igen som produktmarknadschef för Windows Vista.  
 
M:  Ok. 
 
MB:  Mot företag kanske jag skall lägga till, så vi gör en uppdelning mot 
komplementen mot företag. 
 
M:  Vad exakt innebär ditt nuvarande arbete? Gäller det t.ex. marknadsföring 
av Vista? 
 
MB:  Nej, egentligen inte. Det som ni kanske tänker på när ni tänker 
marknadsföring av Windows Vista är det som konsument, det som alltså 
konsumentdelen driver. Jag driver mera olika aktiviteter som mot storföretag 
i form av olika licenskampanjer, möjligheter mot ”deployment”, alltså 
utrullning av fysiska desktops och såna saker. Virtualiserade desktops, 
virtualisera applikationer, ehe ja, mycket hur ett företag snabbt och effektivt 
kan ha en fungerande it-lösning. 
 
M:  Ok, jag förstår. Du var ju med och utvecklade DRM vad jag har förstått 
av ditt mail här? 
 
MB:  Ja. 
 
M:  Kan du förklara lite om tankeprocessen bakom DRM och vilka steg som 
ledde fram till dess skapelse? 
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MB:  Det som var en av huvudpelarna, så att säga, för hela projektet var dels 
så fanns det ett behov. Många ser både Apple och Microsoft som 
bromsklossar inom den här industrin om man tittar ur ett konsument 
perspektiv. Eftersom de tycker vi bara begränsar möjligheter m.m. Men 
faktum är att vi egentligen tvärtom gör det möjligt för digitalt media, 
copyrightskyddad information, att komma ut. För annars skulle vi inte få det 
tillgängligt överhuvudtaget. Så vår primära fokus var: ”vad kan vi göra för 
att få skivbolagen och hollywood att känna att det här är tillräkligt bra för att 
vi skall gå ut och sälja det här på en digital marknad och inte bara fysisk 
distrubition”. Det var så att säga huvudpelaren eller konceptet då. Sedan var 
nästa steg: ”ok, hur kan vi bygga upp ett system som är så felsäkert som 
möjligt eller så säkert som möjligt utifrån… Alltså i slutändan kan någon 
ändå gå och köpa en fysisk produkt, spela av den och skicka ut den ändå”. 
 
M:  Ja, precis. 
 
MB: Det måste vara tillräckligt säkert och framför allt så har vi gjort en del 
tester där vi har lanserat bara digitalt, där det inte finns en fysisk vara, bara 
för att se hur stor spridningen blir på den typen av innehåll på 
piratmarknaden samt att se hur pass bra det fungerar. Men kravet var att det 
måste gå att återhämta sig efter ett hack, där folk har kringått systemet. 
 
M:  Det förstår jag. 
 
MB: Ja, det var väl egentligen nästa grej då. Så det ena var att skapa 
möjligheten att sälja digitalt copyrightskyddat material och det andra var att 
visa hur snabbt man kan återhämta sig från eventuella problem med en sån 
distribution. 
 
M:  Skedde det här i samarbete med t.ex. Hollywood då? 
 
MB:  Jaja, absolut. Vi har gjort allt tillsammans med Hollywood och 
skivbolagen så att alla saker vi har lagt in i våra system har vi ju snickrat på 
utifrån deras önskemål. Sedan har vi gjort en, i praktiken, lista över 
rättigheter som de har bett oss inkludera. Den listan kan göras mycket, 
mycket längre. I praktiken så hade vi i första utgåvan ett par hundra olika 
attribut som de kunde sätta, men de har valt att använda sig av ett ungefär 
trettiotal.  
 
M:  Ok. 
 
MB:  Dessa kan man sätta i kombination förstås så att de kan halvt ha att 
göra med hur många gånger man får spela ett innehåll, om man får spela det 
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och bränna det eller om man bara får bränna det. Helt enkelt en lista på vad 
man får göra. Får jag flytta det här till en enhet osv. Många använder det här 
i kombination förstås, bäst före datum osv.  
 
M:  Det blir ett par kombinationer. 
 
MB:  Ja, kombinationerna är det som de oftast gillar mest. Tyvärr är det ju 
så, tycker jag, att man borde kunna som rättighetsägare tumma på vissa 
regler lite mer eftersom man har den här möjligheten. Men ofta får det 
omvänd effekt och det tittas på hur mycket kan vi skruva åt det här så 
mycket som möjligt. Vilket är lite svårt… 
 
M: .Ok. Men blir inte risken att konsumenten blir lidande? På något sätt 
känns det som det är piraterna som gagnas ändå eftersom de slipper 
problemen med dessa restriktioner, medan en legitim köpare kanske får lida 
av att de t.ex. inte kan spela upp sin musik i en bilstereo för att skyddet 
ställer till problem. 
 
MB:  Exakt, och de är ju många såna parametrar som man får fundera på för 
att göra detta så praktiskt som möjligt och inte hamna i den där situationen. 
Det är mycket av det här som är lobby verksamhet mot skivbolagen själva 
som har varit den primära verksamheten, men även filmindustrin står ju inför 
dörren. Man måste få dem att förstå att de måste göra rätt för den vanliga 
konsumenten. Annars slutar den här handeln helt och hållet i en trolig 
piratmarknad eller någonting liknande, om det blir för jobbigt. Men så vet vi 
också att det finns potential att göra mycket roliga saker runt det här. Det 
som vi inte har sett på våran marknad ännu och som faktiskt har löst upp 
många utav knutarna är att en konsument köper musik digitalt. Det här är ju 
också helt konstigt på våran marknad. Köper man en låt ifrån ett svenskt 
skivbolag så får man den som en MP3:a där MP3 ska på nåt sätt symbolisera 
att den här funkar över allt, vilket i och för sig är mer sant än någonting 
annat. Men om man får exakt samma låt från andra bolag på så har den oftast 
DRM på sig bara för att det är smidigare att hantera trotts att det inte är ett 
krav ifrån skivbolaget, och det är ju lite… Det är ju distributionsledet där 
som dom gör lite fel där de tycker att ”vi kan ju faktiskt skydda en körbar fil 
men inte en MP3:a så därför gör vi det ändå med hjälp av DRM”.  
 
M:  Ja, MP3-formatet har väl blivit i stort sett synonymt med musik över 
nätet och i bärbar form, till stor del genom Apples IPod skulle jag gissa. Har 
du någon egen teori om varför just MP3 har blivit så stort när det finns 
alternativa format som WMA (Windows Media Audio) eller t.o.m. en del 
opensource varianter som t.ex. OGG, där ljudkvalitén är argumentabelt 
bättre? 
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MB:  Ja det finns ju många varianter. MP3 fick mest på momentum och det 
har väl lite granna att göra med vad elektronik- och konsumentverksamheten 
har stöttat bredast, skulle jag vilja säga. Tittar du på MP3-spelare så vad är 
den lägsta gemensamma nämnare för allihopa? Det är ju wave-filer på de 
flesta, så det funkar med vanliga musikfiler som kommer ifrån en CD. Så är 
ju nästa gemensamme nämnare en MP3:a. Nu är ju MP3 och WMA ganska 
nära varandra, även om det finns konsumentelektronik som inte har WMA 
stöd. Men du ser ju t.o.m. förstärkare och hemmabioanläggningar idag som 
har WMA-ström via USB-kontakter på framsidan. Så den där zonen mellan 
MP3 och WMA börjar väl suddas ut lite. Nästa steg är förstås ”Royalty”-
frågan. Vad det kostar att bygga konsumentelektronik idag med 
licensrättigheter och vad får man för skydd? Skyddet är ju det viktigaste i det 
här. Ponera att du är en mobiltelefonleverantör som licensierar någons 
teknologi till din telefon och att du skeppar ut en miljon kopior av den här 
telefonen. Sedan visar det sig att de inte hade ryggen fri egentligen, de hade 
gjort någonting så att de inkräktar på någon annans IP (Intellectual 
Property). Nu kräver då den här leverantören att de ska ha royalty för alla de 
telefoner som du har skeppat. Det är en ganska jobbig situation som man kan 
hamna i. Här är Microsoft en av de få på marknaden som har det här 
”identification” skyddet som säger att vi garanterar att vi tar alla eventuella 
juridiska duster och mål där företag hamnar i kläm för att de har licensierat 
saker av oss.  
 
M:  Eftersom vi kom in på licenser där måste jag fråga dig om du känner till 
företaget Fluendo? 
 
MB:  Nej. 
 
M:  Det är ett företag som ger alternativa operativsystem tillgång till 
proprietära format. Till exempel om du kör Linux eller Mac så ger de dig 
tillgång till codecs som annars är skyddade under licens. Mac har visserligen 
laglig tillgång till Microsofts codecs tror jag. Men om vi tar WMA som 
exempel så får du inte plocka ner codecen och köra enligt EULA-avtalet, 
utom på din Windowspartiton. Nu har ju inte just EULA-avtalet testats i en 
svensk domstol så jag vet inte om detta gäller i Sverige, men det gäller 
garanterat i andra länder som USA… 
 
MB:  WMA får du köra väl? WMA är licensierad. 
 
M:  Ja, du kan ju köpa rättigheterna att använda formatet ifrån Fluendo, och 
de vidarebefordrar pengarna för detta till Microsoft samt att de erbjuder dig 
filerna som behövs anpassade för ditt system. Detta ger dig garanterat en 
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laglig rätt att använda WMA. Men det jag egentligen undrar är hur detta 
fungerar med DRM-skyddade filer på dessa alternativa operativsystem. 
Finns det någon möjlighet att dessa filer kommer gå att köra i t.ex. Linux i 
framtiden? 
 
MB:  Ja, det beror på. Vem som helst får ju licensera den här teknologin av 
oss. För att man ska kunna licensiera DRM-delen, av alla dom här 
komponenterna, så krävs det att man kan påvisa att man inte blir den 
svagaste länken i kedjan och att man har en form utav ”recoveryprocess”. 
Det finns redan idag Linux implementationer av vårt DRM-skydd. Både 
telefoner och set-top-boxar som använder sig av DRM finns redan på 
marknaden. Så det är ju redan gjort, men det är bara det att man måste: 1; 
kunna bevisa att kunden inte har någon enkel möjlighet att manipulera lådan 
och ändra i DRM-skyddet och 2; att de faktiskt kan påvisa att de kan 
uppdatera det här på ett eller annat sätt online, så att de kan bevisa om det 
har hänt någonting och det har uppstått en säkerhetslucka.  
 
M:  Det måste ju finnas en hel del tekniska hinder här med tanke på att Linux 
inte är baserad på sluten källkod och licensierad under GPL samt att detta är 
skyddat format som sagt. Kommer till exempel Novell som Microsoft slutat 
avtal med få möjlighet till att ta del av skyddet och de skyddade filerna? 
 
MB:  Ja, alla har tillgång till det. Men för att dom ska få släppa produkter 
med stöd för DRM så måste de kunna bevisa att dom har en 
säkerhetsimplementation och kan de inte det så kan dom inte få tillgång till 
DRM-tekniken heller. Eller rättare sagt så får de inte släppa produkterna. De 
kan få tillgång till koden och allt sånt, men dom har inte rätten att ge ut den 
som en kommersiell produkt.  
 
M:  DRM-skyddet tar ju även med drivrutiner i räkningen, så är DRM direkt 
kopplat till signeringen av drivrutiner eller är det en annan teknik som ligger 
bakom? 
 
MB:  Det finns ett antal olika parametrar hur det fungerar när det gäller just 
signering, dels av nyckeldatabaser och dels allt annat. Det beror på vilken 
plattform implementationen gäller. Är det inte våran plattform så får man 
göra som man själv vill t.ex. hämta hem nycklar via telefon eller på annat 
sätt. Men det man kan säga just då det gäller nyckelhanteringen och 
signeringen av oss är att vi har vår svarta låda, om man får säga så, där vi 
hanterar nycklar och ”nyckelstorage” samt avkrypteringen. Den är ju förstås 
signerad och ligger som en ”huvudnyckel” så att säga, så att man ska kunna 
bygga den här databasen. Det viktiga att komma ihåg här är att vara vaksam 
varje gång en konsument laddar hem en ny nyckel, eftersom alla ”hack” som 
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har varit på den här typen av system har skett när man redan har en nyckel. 
Oftast handlar det om att ”jag” har köpt ett digitalt innehåll och nu vill ”jag” 
ta bort skyddet så att ”jag” kan använda det här fritt. Det är oftast så 
upphovsmännen till ”hacket” tänker. Sen kommer det här ut på marknaden 
som ett ”hackverktyg” så att folk kan ta bort skyddet för att vidaredistribuera 
filen. Det är kanske egentligen inte upphovsmannens intention men oftast 
blir det så. För att dessa verktyg skall fungera måste du först ha tillgång till 
en licens, tillgång till materialet och sen kan du försöka nysta där ifrån. Det 
som händer då i hela vår modell är att varje gång som du köper en ny digital 
låt så kommer klienten och servern och tittar på vad är det egentligen för 
version du har på din klient och den svarta lådan, innan du får nästa nyckel. 
Motprestationen för att en klient ska få en licens är att klienten är 
uppdaterad, om den inte är det får du inte licensen. Det ger oss möjlighet att 
täppa till ett verktyg eller en läcka som har skett hos kunder när dom hämtar 
sin nästa licens. Vi kan hindra spridningen från det att det blir känt. Vi kan ju 
aldrig göra något retroaktivt förstås, det som är gjort är gjort. 
 
M:  Innebär detta att ni i stort sett kan avaktivera en drivrutin till exempel en 
DVD-spelare om ni anser att den inte uppfyller era säkerhetskrav? 
 
MB:  Nej, Microsoft kan inte göra någonting av det där. Det funkar så här; 
distributören, alltså den som du går till för att köpa ditt nästa material, har 
gått med på att hålla uppdaterade listor på applikationer som kringgår 
systemet. De får uppdaterade listor på material som blivit tillbakakallat. Det 
enda som kan skicka ut dessa listor är innehållsleverantörerna och 
distributörerna själva. Microsoft är inte med i den cykeln utåt för det skulle 
bli helt fel om vi lade oss i det där. Om EMI (EMI Music AB, Multinationellt 
skivbolag med artister från Beatles till Roxette) ger ut rätten till att distribuera 
Robbie Williams nästa skiva på en mängd digitala shoppar och sen händer 
något i deras avtal med Robbie Williams, då kan dom gå in och säga ”vi 
kallar tillbaka den här låten för vi får inte längre distribuera den”. Då 
kommer den licensen att dras tillbaka från alla som har den, när de går upp 
och köper en ny låt digitalt on-line.  
 
M:  Okej, då förstår jag.  Andra företag som t.ex. Sony använder sig ju också 
av DRM skydd i bl.a. deras Blue-Ray spelare. Är detta samma DRM-skydd 
som det ni utvecklar eller är det ett annat? 
 
MB:  Både Blue-Ray och HD-DVD standarderna har båda olika DRM-
system. De har inget med det här att göra utan är helt egna system som 
tyvärr är liknande det systemet som vi har idag i DVD:er. När systemet är 
satt så är det satt och det är oftast ganska hårt satt. Vilket gör det svårt att 
återhämta sig ifrån eventuella brister.  
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M:  Ok, men om vi går tillbaka lite till signering av drivrutiner. Om du inte 
har en digitalt signerad drivrutin, innebär det då att det eventuellt inte går att 
installera en viss enhet? Jag vet t.ex. ett företag som använder sig av verktyg 
de utvecklat själva, i form av hårdvara. Detta kräver naturligtvis en egen 
drivrutin som naturligtvis inte blir signerad av Microsoft, automatiskt i alla 
fall. 
 
MB:  Nej, det stämmer. 
 
M:  Hur går jag till väga för att signera en drivrutin om det skulle behövas? 
Är det kört om jag vill utveckla egen hårdvara som inte ”standard” så att 
säga? 
 
MB:  Nej, det är det inte men det är klart att det är en process bakom. För att 
få hårdvarusignaturer så måste man lämna in drivrutinen till oss för testning. 
Det är en process bakom för att få en drivrutin certifierad och signerad av 
oss. Det är däremot inte ett krav. Vi kan vända på det och då kommer vi 
tillbaka till rättighetsägarna igen. Vi har redan nu tyvärr sett effekter av detta 
på den digitala marknaden. De som ger sitt godkännande att man får sälja 
deras material digital, som skivindustrin och filmbolagen, de säger vilka 
regler som ska gälla i denna licenstabell. Detta listar vilka kombinationer 
som ska gälla, om du får kopiera låten 10 gånger, för evigt eller om du får 
bränna 3 CD-skivor o.s.v. Det sätter bolagen själva alltså och de kan även 
kräva t.ex. HDCP-stöd (High-bandwidth Digital Content Protection). Detta 
har varit något som har diskuterats väldigt mycket när det gäller HD-
standard. Dom kan dessutom kräva något som kallas ”Secure Audio Pass”. 
Alla de här sakerna, oavsett vad man använder som ord, handlar egentligen 
om att säkerställa att; från det att man läser in ettorna och nollorna på disken 
till att de lämnar ut-enheten i form utav högtalare eller en display så är den 
kedjan säker. Och för att den kedjan ska vara säker så är det ett 
minimumkrav att alla drivrutiner är signerade på vägen.  
 
M:  Ok. Så om jag förstår saken rätt så betyder detta att om jag bygger egen 
hårdvara så är mina möjligheter att spela upp viss typ av media det enda som 
påverkas, om jag inte får drivrutinen signerad? 
 
MB:  Ja, precis. Ett praktiskt exempel på detta är att med nya Windows Vista 
så har man installerat lite olika testdrivrutiner ifrån olika 
grafikkortsleverantörer som har varit ”BETA”-drivrutiner och som inte har 
varit signerade. Har användaren då digital musik på sin dator där musiken 
har en stämpel ifrån skivbolaget att den måste ha signerade drivrutiner hela 



 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
61 

vägen igenom, så slutar den musiken fungera till den stund att man 
installerar en signerad drivrutin istället.  
 
M:  Jaha, det är alltså inte bara ljudkortets drivrutin det hänger på utan det 
räcker att det finns en osignerad drivrutin på systemet överhuvudtaget? 
  
MB:  Ja, ljud är minsta gemensamma nämnare hela tiden så det blir ju en 
nackdel för dom då. Skivbolagen har ju medvetet slagit på det här och det 
vet grafikkorts- och ljudkortstillverkarna om, och att det här är något som de 
måste ta i beaktning. Det gör alltså ingenting om de distribuerar ”BETA”-
drivrutiner men dom måste alltså vara signerade, annars så går det inte 
igenom  
 
M:  Okej då förstår jag. Jag vet inte om du har sett att EMI och delvis Apple 
har beslutat att de inte skall använda DRM-skyddade filer på sin distribution. 
Även Microsoft har uttalat sig om att de skall distribuera musik utan DRM-
skydd.  Hur tror du att detta kommer att påverka industrin? 
 
MB:  Ja, alltså det är bara sagt i praktiken. Både Steve Jobs och Steve 
Ballmer har sagt att DRM måste bort och att det inte går att ha den här typen 
av hantering för det är bara konsumenter som kommer i kläm. Vilket är helt 
rätt, men dom sitter ju inte på rättigheterna till materialet som skickas runt. 
Givetvis kan de skapa lite ”buzz” i branschen, så att säga, men det är ju 
fortfarande så att Sony Music, BMG och alla dom där fortfarande är de som 
bestämmer vad som distribueras och på vilket sätt. Självklart kommer det att 
påverka, det är ju bara att titta i Norden. De svenska dotterbolagen av 
skivbolagen tillåter, mig veterligen allihopa, att den svenska repertoaren 
släpps som MP3:or med vattenstämpel. Sedan är det ju frågan om det 
egentligen hjälper för vattenstämpeln betyder ju bara att ditt namn står i 
filen. Så om den kommer ut på ett fildelningsnät så kan dom hänga ut just 
dig. Om EMI hittar en låt som sprids på nätet så går dom tillbaka till CD-
ON, eller vilka dom nu går till, och så ber dom att få kundens namn och 
detta är då t.ex. Calle Svensson här borta. Bra då stämmer vi honom. Vi har 
hittat hans fil på för många ställen. Frågan är om kunden är medveten vad 
det här med vattenstämplade MP3:or egentligen betyder. För då blir ju 
frågan om de kommer att köpa dem överhuvudtaget, för där kan de få 
juridisk problem. Man vågar inte ens ge den till kompisen, vilket man 
egentligen inte ska, men om man gör det vet man inte om han lånar ut den 
till någon annan. Och efter det så är den ute i det fria. I det ena fallet så 
forcerar vi rättigheter och i det andra fallet så gör vi det moraliskt omöjligt 
för dig att handla. Nu tänker jag som förälder att om jag skulle köpa hem en 
mängd digitalmusik, MP3:or med vattenstämplar, så har mina tonårsgrabbar 
tillgång till dem. Sedan så kommer kanske deras kompisar förbi med sina 
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MP3-spelare och tankar över någon cool låt, kommer hem, för över den till 
datorn och så är den ute. Jag vet inte om jag vill ta den risken.  
 
M:  Nej, det är ju sant. Man vet inte vad ungarna, eller kompisar för den 
delen, gör med filerna tyvärr.  
 
MB:  Nej, och det behöver inte vara något ont uppsåt i det hela men det kan 
ändå få den effekten.  
 
M:  Ja, har det kommit ut så är det ju omöjligt att stoppa den sedan. Apropå 
MP3-spelare så läste jag att Zune, Microsofts ”IPod dödare”, lägger på 
DRM-skydd på låtarna även om dom inte är skyddade från början. Dvs. om 
du kopierar låten till och från MP3-spelaren. Stämmer detta? 
 
MB:  Det kan jag nästan tänka mig att det gör. Vi har inte lanserat den 
utanför USA ännu så jag är inte uppdaterad på hur den fungerar i de här 
detaljerna, men jag kan tänka mig att det är så det fungerar. Deras syfte är att 
dela musik med andra och man kan inte dela med sig till någon utan DRM-
skyddet på. Om jag tänker baklänges så kan jag tänka mig att det är därför de 
gjort så. Så fort du delar ut en låt till någon så kan de bara provlyssna låten i 
tre dagar, eller tre gånger beroende på vad man sätter för regler tror jag.  
 
M:  Ja det stämmer, tre dagar eller tre gånger. Ok, men vi går lite utanför 
ämnet DRM nu. Microsoft har ju fått lite påtryckningar ifrån EU och nu mer 
är det möjligt att licensera kommunikationsprotokoll till era produkter 
 
MB:  Ja. 
 
M:  Är du insatt i området? Kan du förklara lite vad det innebär och vad det 
ger mig som tredjepartstillverkare att göra samt vad det kostar?  
 
MB:  Vad det kostar är svårt att svara på. Vi har i praktiken gjort det möjligt 
att licensera vilket som helst av våra protokoll och de patentförpackningar 
som vi har. Sen är det ju så otroligt skilt, du kan t.ex. idag licensera något 
som heter audiokoder för 10 cent av oss. Du kan licensera vårt excenge-
protokoll om du vill kunna prata med våra mailservrar. 
 
M:  Är det möjligt för t.ex. Novell att licensiera protokoll så de kan skapa 
bättre integration med ”Active Directory”? 
 
MB:  Ja absolut, alla protokollen finns där. Det är bara frågan om hur 
licensieringen går till, alltså vad det kostar. Det har jag ingen aning om. 
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M:  Nej, jag förstår att det varierar en aning från fall till fall. 
 
MB:  Det gör det garanterat. Det kan ju vara så att vi t.ex. har licensierat 
delmängder ifrån andra parter. Du kanske får lösa licensen med 10, 15, 20 
parter för att få till det som du vill ha. Det är inte säkert vi sitter på hela 
lösningen så att säga. 
 
M:  Men hur funkar det med t.ex. uppdateringar. Får jag som 
licensinnehavare ta del av dessa uppdateringar? Går det på någon form av 
versionsnummer eller är det också från fall till fall? 
 
MB:  Nej, det får du alltså tillgång till. Som licensinnehavare får du tillgång 
till alla uppdateringar som sker eftersom du licensierar rätten till att nyttja 
protokollet. Oftast är det en licenskostnad bara att få tillgång till protokollet, 
nu pratar jag dock väldigt generellt. Sedan är det oftast en distributions 
avgift för de här licenserna när man skeppar produkten. Om vi pratar om 
media så finns det ett ”tak”.  Om du t.ex. bygger en Windows Media 
implementation på en Linux set-top-box så betalar du en avgift till oss för att 
få tillgång till alla våra protokoll eller ”utvecklarlicens” kan man kalla det 
för. Beroende på om det är du som planerar göra slutprodukten eller inte, 
eftersom det kan vara så att du gör produkten åt någon annan som sedan 
skall sälja den, så betalar du royalty till oss för varje skeppad enhet upp till 
200.000 enheter. Över detta får du skeppa hur många enheter du vill utan att 
betala någonting till oss under det året. De här siffrorna för media finns 
faktiskt att hitta på nätet. Går man in på www.microsoft.com/windowsmedia 
så finns det en licens del där alla priser finns listade och vilket ”tak” de har 
per år. Windows Media Audio/Video vet jag har 200.000 och DRM tror jag 
har 400.000. 
 
M:  Vilket arbete gör Microsoft för att säkra att jag kan öppna mina filer i ett 
Microsoft-format om t.ex. 10-20 år? Finns det någon säkerhet för mig som 
konsument att filerna går att öppna efter en längre tid? 
 
MB:  Ja, just i mediavärlden är ju inte dessa formaten s.k. förlustfria om du 
inte väljer just att köra ett förlustfritt format. Vi underhåller ju hela tiden 
formaten men vi har garanterat att underhålla formaten i 10 år. Sedan 
förbihåller vi oss rätten att vidareutveckla formaten på t.ex. audioformaten så 
de blir 4.1, 5.1, 7.1 o.s.v. Men bakåtkompatibelt i stereo. 
 
M:  I 10 år då alltså? 
 
MB:  Ja, det man band sig till alltså var vår VC1-specifikation och den är ju 
redan satt som en standard så den kan vi inte ändra. Det är den som ligger 



 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
64 

med i både Blue-Ray och HD-DVD. Så den kommer att leva lite längre 
ändå. I MP3 världen band vi oss till att inte ändra någonting i specifikationen 
de kommande 10 åren. Dessa avtal ses ju över varje år och vad de kommer 
innebära, så där har vi ju bundit oss över en lång period. 
 
M:  Men hur funkar det med skyddade filer? Företaget du köper media av är 
ju den som ger dig nyckeln säger du. Så säg att jag måste installera om 
Windows om 7 år och företaget jag fått nyckeln av inte finns längre av en 
eller annan anledning. Innebär detta att jag inte längre kan öppna mina filer 
och att de i stort sett är värdelösa? 
 
MB:  I teorin kan du hamna i den situationen ja. Däremot erbjuder vi oss att 
ta över nyckeldatabaserna om något sånt händer så du kan plocka nycklarna 
från oss. Vi ser andra företag som gjort detta till en affärsidé och köper upp 
de här företagen för att kunna tillhandahålla de här tjänsterna. Det finns sätt 
att lösa det på och det finns avtal mellan de här företagen och skivbolagen 
vart de måste säkerhetsställa vissa saker. Det mest naturliga är att företag 
som tillhandahåller digital distribution överlämnar databasen tillbaka till 
skivbolagen vid konkurs. Men det finns olika konstellationer, jag har sett 
både företag som köper upp andra eller fall då Microsoft tar över databasen 
för att det inte finns några andra lösningar. Men vad som kommer mer och 
mer och vad vi tror på är en s.k. prenumerationsmodell i framtiden. Där du 
betalar en månadsavgift och kan plocka ner hur mycket du vill, men ditt 
media slutar fungera när du slutar betala. 
 
M:  Men det fungerar väl bara på en dator och inte om du t.ex. vill bränna ner 
låtar på en skiva? 
 
MB:  Nej, detta funkar endast på digital distribution. Men faktum är att man 
tror mer och mer att det fysiska mediet kommer dö ut.
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Högskolan i Borås  
 
 
 
Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela 
landet. Högskolan i Borås ger 
utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta arbete 
är en nära samverkan med företag, 
statliga myndigheter och kommuner 
både i Sverige och utomlands. 
 

Institutionen för data- och  
affärsvetenskap  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 poäng, 
Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap 
och affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng 
samt Kandidat-/magister-utbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik och 
informatik.  

 
 

 
För mer information: 

Högskolan i Borås 
501 90 Borås 

Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: Info@hb.se 

Internet: http://www.hb.se 
 


