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Abstrakt 

Den här kandidatavhandlingen undersöker fördelarna och begränsningarna med 

Internetbaserade operativsystem i molnet, så kallade Internet OS, och hur IT-företag ser på 

ämnet. Internet OS är operativsystem som placerar sina resurser och processorkraft ute på 

Internet, ofta med hjälp av olika molnettjänster. 

Det finns problem och utmaningar med Internet OS. Dessa problem kan vara ett hinder för 

företag att överge de traditionella operativsystemen, som exempelvis Windows, och övergå 

till Internet OS. 

Det saknas undersökningar om IT-företag vill eller kan flytta sin verksamhet till molnet. Vi 

vill ge en tydligare bild och bidra med ny kunskap om företags syn på Internet OS. 

Arbetet har genomförts med en litteraturstudie som har fokuserats på vad den akademiska 

världen vet om Internet OS med fokus på Chrome OS. Litteraturstudie går in på fördelar och 

nackdelar, samt framtida visioner. Resultatet har därefter jämförts med intervjuer där erfarna 

praktiker verksamma i Sverige ger sin syn på Internet OS. 

Litteraturstudien gav resultatet att Internet OS kan göra det enklare att uppdatera och 

installera program. Det kan bli smidigare att samarbeta och att dela data med andra 

användare. Datorn kan bli snabbare, säkrare och användaren slipper installera olika pluginer. 

En artikel menar även att företag kan spara pengar med Internet OS. Nackdelen blir främst 

beroendet av Internetåtkomst. Det finns en osäkerhet kring den personliga integriteten, samt 

vem som äger data som placeras och skapas i molnettjänster. 

Indikationerna från intervjuerna är att branschen är orolig för säkerheten och kontrollen av 

data när molnetlösningar används. De ser risker med att företag förlorar pengar om 

Internetåtkomst saknas och att företaget blir beroende av molnetleverantörer. De intervjuade 

tror att Internet OS kan konkurera mot de traditionella operativsystemen när det gäller 

privatbruk, men har svårt att se att företag kan använda Internet OS primärt. 

Nyckelord: Internet OS, Chrome OS, Web OS, Datormoln, Molnet, Operativsystem. 
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Abstract 

This work examines the benefits and limitations of Internet-based operating systems in the 

cloud, so-called Internet OS, and how IT companies look at this subject. Internet OS is an 

operating system that invests its resources and processing power on the Internet, often using 

different cloud services. 

There are problems and challenges of the Internet OS. These problems can be a hindrance for 

companies to abandon the traditional operating systems, such as Windows, and using Internet 

OS instead. 

There is no found study on whether companies are willing or able to move their business to 

the cloud. We want to give a clearer picture and contribute new knowledge about Swedish IT 

companies approach to Internet OS. 

The work was done with a literature review that has focused on what the academic world 

knows about the Internet OS, focusing on Chrome OS. The literature review goes into the 

advantages and disadvantages, and future visions. The results have then been compared with 

interviews where experienced practitioners at IT companies give their views on the Internet 

OS. 

The literature review yielded the result that Internet OS can make it simpler to update and 

install software. It may be easier to collaborate and share data with other people. The 

computer can be faster, safer and eliminating the need to install different plugins. One article 

also says that companies can save money with the Internet OS. The disadvantage is the 

dependence of Internet access. There is an uncertainty about the privacy, and who owns the 

data placed and created in the cloud services. 

The indications from the interviews are that the industry is worried about the security and 

control of data in the cloud. They see risks in companies lose money if Internet access is not 

available and that the company will be depended on cloud providers. The interviewees believe 

that Internet OS can compete against conventional operating systems when it comes to private 

use, but has difficult to see that companies can use the Internet OS as a primary operating 

system. 

Keyword: Internet OS, Chrome OS, Web OS, Cloud computing, Operating system. 
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Förord 

Detta kandidatarbete omfattar 15 högskolepoäng. Vi vill framföra ett tack till våra handledare 

Kari Rönkkö och Nina Fogelström för deras hjälp under arbetet. Vi vill även tacka de 

personer som har ställt upp på intervjuer och fört värdefulla diskussioner tillsammans med 

oss. 
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1 Introduktion 

Det var inte så länge sedan en persondator antingen var stationär eller bärbar. Fokus låg på 

hårdvara och datorerna var ofta stora och tunga. Därefter kom PDA Personal Digital 

Assistant, en dator som var liten nog att ha i handen eller fickan. Det var början till våra så 

kallade smarta telefoner. Så småningom kom något som vi idag kallar för Netbooks, vilket är 

minimala bärbara datorer. 2010 lanserades iPad, ett nytt format för datorer, nämligen 

surfplattan. iPad:en slog hastighetsrekord i försäljning och många tillverkare, bland annat 

Samsung, hakade på trenden med surfplattor. [1] 

Nu har en annan ny variant av datorer börjat införas. Datorer som vill minska hårdvaran och 

storleken ännu mer. Datorer som har internetbaserade operativsystem. Operativsystem som 

Windows, Android och iOS är alla traditionella operativsystem och deras system är byggda 

för en fristående enhet och utnyttjar enhetens resurser. Internetbaserade operativsystem är 

istället system som lägger kärnan på enheten, men resurserna befinner sig i molnet. 

Internetbaserade operativsystem använder sig utav en webbläsare som användargränssnitt och 

med hjälp utav ”skript-språk”, som t.ex. JavaScript, för integrering och uppdatering av 

gränssnittet. 

En av de nya datorerna som använder ett internetbaserat operativsystem är Chromebook från 

Google. Den ser ut som en helt vanlig Netbook, men under ytan är det annorlunda. Den har ett 

operativsystem som bygger på molnet. Molnet (även kallat datormoln) är en teknik baserad på 

användning av datorer över Internet. Det är en teknik där exempelvis processorkraft, lagring 

och andra funktioner, tillhandahålls som tjänster på Internet, utanför din dator [2]. På 

Chromebook startar du inte program från datorn, utan du kommer åt dem från 

molnetleverantörer. Skrivbordet är också på Internet, och ditt arbete sparas där. 

Operativsystemet heter Chrome OS. [1, 3] 

Chrome OS är en webbläsare lika väl som det är ett operativsystem, eftersom nästan alla 

aktiviteter utförs via webbläsaren. Google började skriva koden för Chrome OS 2009 och 

släppte källkoden i november samma år. Operativsystemet minskade kraven på hårdvara för 

Netbooks och gjort dessa små datorer till en möjlig plattform för det nya operativsystemet. [1] 

I ett nummer av IT Now, skriver Henry Tucker (2011) [4] om sin upplevelse när han testade 

Chrome OS. Han var genast imponerad av de korta 10 sekunder det tog att starta upp. Men 

funktionen som han var mest imponerad av, var säkerheten. Till skillnad från Windows, Mac 

och Linux-datorer, har du med Chrome OS inte tillgång till det underliggande 

operativsystemet Det innebär att det är mycket säkert. I själva verket lagrar enheten två 

exemplar av operativsystemet, som kontrolleras mot varandra andra för att söka efter fel i 

koden. Tucker skriver även att Google tror att med Chrome OS kan företag spara pengar och 

frigöra hårt pressade IT-avdelningar. Det går att spara pengar eftersom varje anställd inte 

behöver inneha kraftfull hårdvara, och uppdateringar av program kan tillämpas automatiskt i 

bakgrunden. [4] 
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Det finns även andra operativsystem som bygger på molnet. Ett av dem är Mozillas nya 

operativsystem Firefox OS. Ett annat är WebOS som är ett webbaserat operativsystem 

utvecklat utav Palm Inc. Det är ett operativsystem inriktat för smarta mobiler. Ostrowski 

(2012) [5] påstår att anledning till att nya operativsystem, så som WebOS, inte har blivit 

populära, är på grund utav att användare har investerat för mycket tid och pengar på sitt 

nuvarande system. WebOS är byggt kring WebKit precis som många andra 

webbapplikationer. WebKit [6] utvecklades först av Apple som KHTML. Robert Godwin-

Jones (2010) [7] pratar om hur intresset för denna motor ökar efter att den släpptes som öppen 

källkod 2005. 

Chrome OS, Firefox OS och WebOS är båda en del i en utveckling av att flytta 

operativsystemet till molnet. Dessa operativsystem kan kallas för Internetbaserade 

operativsystem, och förkortats ofta som Internet OS i litteraturen. Internetbaserade 

operativsystem är en term som används inom datorindustrin för att hänvisa till någon typ av 

operativsystem som är konstruerade för att köra alla sina applikationer och tjänster via en 

Internet-klient, vanligtvis en webbläsare [8]. I litteraturen händer det dock att terminologin 

blandas och författare kan använda olika termer. Använda termer inom vårt område som vi 

har hittat är: 

 Internet OS. 

 Web OS. 

 Cloud OS. 

Vi har valt att använda termen “Internet OS” och kommer att använda den termen hädanefter i 

vårt arbete. Kriterierna för att vara ett Internet OS och en kandidat för vår undersökning är 

följande: 

 Ska vara ett fristående operativsystem, så kallat “stand alone”. 

 Ska utnyttja molnet för att utöka sina resurser. 

 Ska främst köra webbapplikationer i någon typ av webbläsare. 

1.1 Problemformulering 

Med den ökande användningen av snabba Internet-teknologier under de senaste åren har 

konceptet med molnet blivit allt mer populärt. Enligt George Lawton är det allt fler 

organisationer som väljer att ta till sig konceptet med Internet OS. Vidare menar Lawton att 

när användare blir mer bekvämare med att arbeta över webben, blir Internet OS allt mer 

populärt. [9] 

En bidragande orsak till det ökande intresset, är Internets ökande bandbredd, vilket möjliggör 

snabbare applikationer och dataöverföring via Internet till och från operativsystemen. Amin 

Vahdat som intervjuas av George Lawton, sa att han tror att de flesta människor kommer att 

använda traditionella operativsystem över nästa femårsperiod, men därefter gå över mer mot 

webbaserade operativsystem. [9] 
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Det är inte heller okänt att allt som man gör på Internet finns tillgängligt för andra att fånga 

upp och läsa. Det är en säkerhetsrisk, även om kryptering av informationen kan skydda 

innehållet. R. Bruce skriver om hur lagen på Internet alltid varit en gråzon. Med det menar 

han att personer inte vet vilka lagar som gäller på Internet och att det inte behöver stämma 

med lagar utanför Internet. Bruce pratar om hur webbapplikationer är designade för att ge 

användaren samma känsla som om de hade använt en vanlig applikation. I en sådan likhet 

glömmer man oftast att informationen inte sparas lokalt, utan istället på servrar. [10] 

Ett vedertaget faktum är att många mjukvaror och system är beroende av Internet. Fler och 

fler funktioner, som exempelvis applikationer och processorkraft, flyttas från den vanliga 

persondatorn ut på Internet som tjänster. Efterhand som allt mer flyttas till molnet, kan vi anta 

att förutsättningarna med vår datoranvändning förändras.  När operativsystem flyttas ut i 

molnet kan det skapas begränsningar och problem. I artikeln “Ready for a Web OS?” [11], 

ställer Alex Wright frågan om datoranvändare är redo för operativsystem på Internet.  

Vi vill undersöka denna utveckling med Internet OS och bidra med ny kunskap till både den 

akademiska världen och till industrin. Litteraturstudien som vi har gjort behandlar fördelar 

och nackdelar, samt framtida visioner. Dock saknas det ett en undersökning på om företag vill 

eller kan flyttas sin verksamhet till molnet. Resultatet syftar till att ge en tydligare bild av hur 

IT-företag ser på Internet OS. 

1.2 Frågeställning 

Vår frågeställning i den här kandidatavhandlingen är om den akademiska bilden av Internet 

OS stämmer med erfarna praktikers syn på Internet OS? 

I första fasen kommer vi att undersöka akademins syn med hjälp av följande frågor: 

A) Vilka Internet OS finns det på marknaden? 

B) Vilka är de hävdade fördelarna med de olika Internet OS:en på marknaden? 

C) Vilka är de hävdade nackdelarna med de olika Internet OS:en på marknaden? 

Svaret på frågorna kommer sedan att jämföras med erfarna praktikers syn på 

frågeställningarna nedan, samt med information från andra forum där praktiker uttalar sig och 

utbyter erfarenheter i ämnet. 

I andra fasen kommer vi att undersöka praktikers syn med hjälp av följande frågor: 

D) Vilka är de upplevda fördelarna med de olika Internet OS:en på marknaden? 

E) Vilka är de upplevda nackdelarna med de olika Internet OS:en på marknaden? 

F) Finns det ett intresse för företag att använda Internet OS? 
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Fråga A-C kommer att besvaras genom litteraturstudier. Fråga D-E kommer att besvaras 

genom intervjuer. 

1.3 Avgränsningar 

Det finns olika typer av Internet OS, bland annat WebOS, Chrome OS och Firefox OS. Det 

innebär att vi var tvungna att avgränsa oss i vårt arbete. Vi började med att avgränsa artbetet 

till operativsystemen som är utformade för persondatorer. Firefox OS och WebOS visade sig 

vara avsedda för mobiler, vilket var anledningen till att vi valde bort dessa. Ett allmänt känt 

faktum är att Google är en gigant inom Internet och befinner sig på Forbes topp 100 lista över 

världens mest populära företag [12]. Därför är deras operativsystem Chrome OS en intressant 

kandidat. Dessutom finns Chrome OS som en gratisversion, vilket gör det möjligt för oss och 

andra personer att testa operativsystemet själva. 

1.4 Vad andra har gjort 

Enligt vår litteraturstudie har det utförts undersökningar [1, 4, 13, 14] av Chrome OS, där de 

tittar på för och nackdelar, samt utvecklingen av detta operativsystem. Det finns artiklar [9, 

11] där de skriver om framtida operativsystem och huruvida datoranvändare är redo för 

Internet OS. I en artikel [15], berättas det om säkerhetsproblemen som finns med olika 

molnetlösningar. Artikeln [17] berättar hur det går att göra molnetlösningar säkrare. I en 

annan artikel [10], berättas det att Internet är en gråzon när det gäller lagar och att det finns en 

osäkerhet kring vem som äger data i molnetlösningar. Det finns ett arbete [16] som listar 

operativsystem som körs direkt i webbläsaren, så kallade Cloud OS. 

Litteraturstudien gav resultatet att Internet OS kan göra det enklare att uppdatera och 

installera program. Användaren märker inte av uppdateringen utan allt är klart redan vid 

uppstart. Det kan bli smidigare att samarbeta och dela data med andra personer. Datorn kan 

bli snabbare, säkrare och användaren slipper installera olika pluginer. En artikel menar även 

att företag kan spara pengar med Internet OS. Nackdelen blir beroendet av Internetåtkomst 

och det kan finnas begränsningar som hindrar en från att köra lika processor-intensiva 

program. Det finns en osäkerhet kring den personliga integriteten, samt vem som äger data 

som placeras och skapas i molnettjänster. 

Indikationerna från intervjuerna är att branschen framför allt är orolig för säkerheten och 

kontrollen av data när molnetlösningar används. De ser risker med att företag förlorar pengar 

om Internetåtkomst saknas och att företaget blir beroende av molnetleverantörer. De 

intervjuade tror att Internet OS kan konkurera mot de traditionella operativsystemen när det 

gäller privatbruk, men har svårt att se att företag kan använda Internet OS. 
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2 Teori 

Litteraturstudien har fokuserats på vad den akademiska världen vet om Internet OS, med 

fokus på Chrome OS. Detta avsnitt sammanfattar våra resultat som vi använder i vår 

grundteori. 

“A Very Different Kind of Computer” [1] av Michael Castelluccio, är en artikel som handlar 

om hur persondatorn har förändrats genom åren och hur allt mer flyttas till molnet.  

Castelluccio berättar om för- och nackdelar med Chrome OS. Han lyfter fram föredelen med 

att uppdateringar sker automatiskt och på distans. Vidare menar han att datorn kan bli 

snabbare och enklare att använda för användaren när allt mer information flyttas till molnet, 

där framför allt starttiden kan förkortas. Han skriver även om hur Google anser att datorn blir 

säkrare. Denna säkerhet uppnås genom att alla de olika användningsområdena separeras från 

varandra i en sandlådmiljö 
1
. Om en Chromebook visar sig vara smittad under kontrollerad 

uppstart, är maskinen riktad för att hitta och ladda den senaste kända och ej smittade 

backupen för att ersätta den aktuella miljön. Nackdelen som Castelluccio skriver om är att 

användaren inte kommer att kunna köra lika processor-intensiva program som t.ex. 

Photoshop. Det Castelluccio syftar på är att Chromebooken inte har tillräckligt bra hårdvara 

för att köra Photoshop. Artikel är publicerad 2011. 

“Shiney Clouds” [4] av Henry Tucker, är en artikel om för- och nackdelar med Chrome OS. 

Tucker testar en Chromebook tillsammans med David McLeman från företaget Ancoris. 

Tucker berättar om sin egen upplevelse och intervjuar McLeman. Tucker är imponerad av att 

det endast tog 10 sekunder för datorn att starta upp. Han var mest imponerad över säkerheten 

och berättar att det delvis beror på att användaren inte har tillgång till det underliggande 

systemet. McLeman berättar att, enligt honom, har personer inte råd med Microsoft längre. 

Detta på grund av deras uppdateringscykel, där ny mjukvara släpps med ett eller flera års 

mellanrum, till höga priser, och att företag bygger sina datorer efter detta. Med Chromebook 

behöver företagen bara betala en månadsavgift istället för att lägga pengar på hårdvara som de 

ändå måste byta ut efter några år. Nackdelen med Chrome OS menar Tucker är beroendet av 

Internet och att det kan bli akilleshälen. Dock skriver han att det kommer allt fler 

applikationer som erbjuder möjligheten att fortsätta arbeta offline när åtkomst till Internet 

saknas. Artikel är publicerad 2011. 

“Chrome the Conqueror” [13] av Sally Adee, är en artikel där Adee skriver om Google och 

deras utveckling, samt om deras olika program och Chrome OS. Hon spekulerar huruvida 

Chrome OS kommer att konkurera ut Windows. Adee menar att ett signifikant antal 

datoranvändare gör nästan alla sina aktiviteter på Internet, och att det därför är en fördel med 

ett operativsystem på Internet. Hon skriver om att Chrome OS i princip är en webbläsare och 

att det kommer att använda sig av HTML5, vilket hon menar är en stor fördel. HTML5 har 

möjlighet att visa media som filmer och ljud, utan att behöva installera pluginer och 

                                                 
1
 Sandlåda är en avgränsad del av ett system som hindrar det körande programmet från att påverka resten av 

systemet utanför sandlådan. 
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drivrutiner. Hon skriver att användaren inte kommer att behöva antivirus eftersom det är 

inbyggt i Chrome OS. Allting är en del av operativsystemet. Nackdelen som lyfts fram är 

frågan om den personliga integriteten och vem som äger det vi skapar med hjälp av Googles 

produkter. Artikel är från 2010. 

“Chrome OS provides look at Web-only computing” [14] av Jim Rapoza är en artikel där han 

testar att använda Chrome OS. Rapoza fokuserar på upplevelsen och hur gränssnittet ser ut. 

Han berättar att det är ungefär som att använda Googles webbläsare Chrome. Han kunde 

utföra majoriteten av alla sina dagliga uppgifter och tror sig kunna klara sig endast med 

webbaserade resurser. Nackdelen upptäckte han när han under två timmar förlorade 

anslutningen till Internet.  Artikeln är publicerad 2010. Under de två timmarna menar Rapoza 

att Chrome OS var värdelöst. 

“Ready for a Web OS?” [11] av Alex Wright, är en artikel som redogör utvecklingen av 

operativsystem. Wright ställer frågan om datoranvändare är redo för operativsystem på 

Internet. Artikeln handlar även om teknikerna HTML5 och JavaScript som är en del i Internet 

OS. HTML5 och JavaScript är de språk som kommer att användas i Internet OS enligt 

Wright. Han berättar om att webbsidor har börjat erbjuda en större användarupplevelse och 

påminner mer och mer om skrivbordsapplikationer. Han tror att det kommer bli allt fler 

webbapplikationer i framtiden. Wright ser säkerheten som en utmaning, men upplyser om en 

lösning. Han berättar hur webbläsare som Chrome och Internet Explorer 8 har försökt lösa 

säkerhetsbiten genom att köra icke betrodda komponenter och ”farlig” kod i en låg-

priviligierad sandlåda. Den här sandlådan begränsar exponeringen av webbläsarens 

sårbarheter och hindrar den skada som kan åstadkommas av illvilliga webbapplikationer. 

Artikeln är från 2009. 
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3 Relaterat arbete 

Detta avsnitt sammanfattar våra resultat som är relaterat till vårt ämne. Dock använder vi inte 

det som vår grundteori. 

“Moving the OS to the Web” [9] av George Lawton, är en artikel om hur operativsystem, 

både traditionella och internetbaserade, har förändrats och vilka som finns på marknaden. 

Lawton menar att organisering och samarbete människor emellan kan bli enklare när allt mer 

flyttas till molnet. Artikel är från 2008 och dess information är därför delvis föråldrat. 

“The Fog of cloud computing” [10] av R. Bruce, handlar om att lagarna för frihet och 

personers privata liv, alltid varit en gråzon på Internet och att molnet också har dessa problem. 

Bruce skriver att användare inte alltid är medvetna om konceptet med molnettjänster, samt att 

de inte alltid vet var deras data befinner sig och används. 

“Who Can You Trust in the Cloud”, [15] av JC Roberts II, skriver om vad molnet är och dess 

säkerhetsproblem. Det finns en mindre sektion för Internet OS, dock så lyfter de fram ett par 

punkter som en allmän person borde vet innan de använder sig utav dessa tjänster. 

“A study on Cloud OS” [16] av Deka Ganesh Chandra och Dutta Borah Malaya, är en artikel 

som tar upp områden som är relaterat till vårt arbete. Artikeln beskriver dock inget om 

Chrome OS. Eftersom studien fokuserar på operativsystem som inte är fristående, utan körs i 

webbläsaren på andra traditionella operativsystem, passar den inte våra kriterier. Artikeln är 

från 2012. 

“Establishing Trust in Cloud Computing” [17] av Khaled M. Khan och Qutaibah Malluhi, är 

en artikel som handlar om hur molnetleverantörer kan göra sina tjänster säkrare och få sina 

kunders förtroende. De skriver bland annat om hur företag kan separera servrarna och ha 

känslig data mer internt, medan icke känslig data kan vara mer öppet. I ett stycke nämner de 

certifiering för molnettjänster. Certifieringen utförs av en oberoende aktör och denna 

certifiering kan fungera som en kvalitetsstämpel på molnettjänsten. Artikel är från 2010. 
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4 Metod 

4.1 Litteraturstudier 

Inför arbetet började vi först med att lära oss om olika utvalda Internet OS och hur molnet 

fungerar. För att få denna information använde vi oss utav Internet, via webbsidan 

wikipedia.org och sökningar via Google. När vi var pålästa om ämnet, började vi vår 

litteraturstudie och hämtade fakta från vetenskapliga artiklar. 

Vi har fokuserat på publikationer som har starka källor och en ansvarigutgivare eller 

författare. Källor som inte har någon referens som anses trovärdig, används bara som generell 

information, inte som resultat. Referensernas trovärdighet är bedömd utifrån vilken process 

den har gått igenom för att bli publicerad. Sidor som inte avslöjar sin process anses inte vara 

trovärdiga. 

De söktjänster som har använts är: 

 Google Scholar 

 Engineering Village 

 IEEE Xplore Digital Library 

 BTH Summon 

De databaser som har använts är: 

 Compendex 

 Inspec 

 IEEE Xplore 

 ACM 

De nyckelord som har använts som grund vid sökningen av litteratur är: 

 Web-based operating system 

 Internet operating system  

 Internet OS 

 Web-based OS 

 Open WebOS 

 Chrome OS 

 Chromium OS 

 Cloud OS 

Några av söksträngarna som har använts är: 

 "Chrome OS" OR "Chromium OS" 
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 ("Chrome OS" OR "Chromium OS") AND ("Internet operating system" OR "web-

based operating system") 

 "Chrome OS" OR "Chromium OS" web-based AND cloud AND "operating system" 

AND "web application" AND Internet AND "Internet operating system" OR "web-

based operating system" 

 "Chrome OS" AND security AND company AND privacy AND web-based AND 

application AND browser AND enterprice 

För att bestämma vad som var relevant att titta närmar på i våra sökresultat, genomgick vi 

följande process: 

1. Läs sammanfattningen (abstrakt) och leta efter relevant information. 

2. Läs innehållsförteckningen, om det finns en, för att få en överblick av dokumentet. 

3. Sök i dokumentet med våra sökord efter stycken som var relevanta. 

Artiklarna valdes därför ut baserat på titel, abstrakt och inledning som matchade bäst med 

våra forskningsfrågor. 

Kriterierna för att bestämma vad vi skulle inkludera i arbetet som teori och relaterat arbete, 

var att artiklarna skulle vara: 

 Granskad med en ansvarig utgivare eller författare. 

 Skrivna på engelska. 

 Inte äldre publiceringsdatum än 2008. 

Andra källor som inte passar in i våra kriterier, används endast som allmän fakta. 

4.2 Intervjuer 

För att få möjlighet att diskutera kring de olika huvudområden som varje enskild aktör arbetar 

inom utförs en kombination av strukturerade intervjuer och öppna intervjuer. Frågorna är 

framtagna för att ligga som grund för intervjuerna och för att en vidare diskussion ska uppstå. 

Enligt Robson [18] kan intervjuer användas som en primär metod för att genomföra ett 

forskningsprojekt. Intervjuerna är dessutom en metod som fungerar bra i kombination med 

andra forskningsmetoder. [18] 

Vårt mål har varit att intervjua personer som arbetar inom IT-företag, antingen som 

utvecklare, systemadministratör eller någon form av projektledare. Vi har framförallt velat 

undersöka om de ser en möjlighet att ett IT-företag kan flytta sin verksamhet till molnet. För 

intervjufrågor som användes, se bilaga 1. 

Vi har analyserat det ihopsamlade materialet tillsammans med våra egna anteckningar och 

ljudinspelningar från intervjuerna. Information om personerna har delvis kompletterats med 

information från deras publika profiler på webbsidan linkedin.com.  
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Transkribering gjordes av det inspelade materialet, där vi valde att hoppa över upprepningar 

av enskilda ord och delar som vi inte ansåg var relevant för arbetet. För vår transkribering, se 

bilaga 2, 3, 4, 5. 

Vi har använt fiktiva namn i kandidatrapporten på grund av sekretesskäl och önskan om 

anonymitet från de intervjuade. Namnen som används i kandidatarbetet stämmer därför inte 

med de verkliga personerna. 

Erik och Mikael, Systemutvecklare på säkerhetsföretag 

En intervju och diskussion med två personer som arbetar med utveckling på ett 

säkerhetsföretag har genomförts för att kartlägga hur de säkerhetsinriktade företagen ser på 

vårt område. Intervjun genomfördes på företaget Outpost24 i Karlskrona, 2013-04-26 och tog 

1 timme att utföra. Båda författarna var närvarande och intervjun antecknades, samt spelades 

in. 

En av de intervjuade, Erik, har ett års erfarenhet av branschen och arbetar med utveckling och 

support, Mikael, har jobbat på företaget i 12 år och har tidigare utvecklat datorer sen början av 

90-talet. 

Företaget som personerna arbetar på, anser att säkerheten är det allra viktigaste. Det är själva 

kärnan i deras verksamhet. Fokus ligger främst på kryptering av data om något lagras på en 

utomstående server. 

De använder internetbaserade programvaror främst för vardagliga saker som körs i molnet, 

bland annat e-post och lagring av filer. Företaget har stränga policyer och regler på att 

anställda inte får lagra något känsligt i webbaserade applikationer. Anställda får därför inte 

använda Googles tjänster eller andra program som t.ex. Dropbox, för saker som är relaterat till 

företaget. 

Oskar, Systemutvecklare på mjukvaruföretag 

En intervju har genomförts med en person som är en systemutvecklare på ett 

mjukvaruföretag. Intervjun genomfördes via e-post, 2013-04-25 och beräknas ha tagit 20 

minuter. Båda författarna deltog i utförandet. 

Oskar har jobbat en del med molnbaserade lösningar i form av virtualisering. Internetbaserade 

lösningar jobbar personen dagligen med då i princip allt styrs via en server på ett eller annat 

sätt, enligt den intervjuade. Han har cirka fem års erfarenhet av branschen och har jobbat på 

det nuvarande företaget i tre år. 

Företaget som Oskar arbetar på, har en hård syn på säkerheten och de ställer väldigt höga 

krav. Oskar har inga tidigare erfarenheter av Internet OS. 

  



16 

 

Johan, Serveradministratör på mjukvaruföretag 

En intervju har genomförts med en person som är serveradministratör på ett mjukvaruföretag.  

Intervjun genomfördes på företaget Fujitsu i Karlskrona, 2013-04-26 och tog 30 minuter att 

utföra. Båda författarna var närvarande och intervjun antecknades, samt spelades in. 

Johan har varit i IT-branschen sedan 1995 och är systemspecialist på området Linux och 

Unix. Han jobbar med serverdrift, operativsystem och hårdvara. Företaget som Johan arbetar 

på har många regler och policys när det gäller programvaror som får användas på företaget. 

Google Doc och Dropbox är egentligen förbjudet. Johan arbetar inte med några specifika 

internetbaserade programvaror på företaget, mer än t.ex. e-post. Han uppges även ha 

begränsad erfarenhet av Internet OS. 

Fredrik, Teknikansvarig på mjukvaruföretag 

En intervju har genomförts med en person som är teknik- och utvecklingsansvarig på ett 

mjukvaruföretag.  Intervjun genomfördes via e-post, 2013-04-25 och beräknas ha tagit 30 

minuter. Båda författarna deltog i utförandet. Det som diskuteras är Fredriks syn på 

molnetlösningar och Internet OS. Han har 12 års erfarenhet av branschen. 

Fredrik upplever att det kan var svårt att definiera moln-lösningar. Hans personliga 

uppfattning är att molnlösningar är där flera användare delar på en stor mängd servrar och där 

inte en specifik kund blir tilldelad specifika fysiska servrar. På Fredriks företag används bland 

annat Googles tjänster och Dropbox, vilket båda fungerar mycket bra enligt honom. De har 

även två egenutvecklade molnlösningar. En av dem är en personlarmslösning med tillhörande 

larmcentral. 

Fredrik tycker att det viktigaste företaget har är all källkod. Det är dels viktigt att anställda 

inte springer iväg med källkoden hur som helst och dels att den skyddas så att inte 

överskrivning, virus eller annat kan nå den. Här använder de molntjänster för 

säkerhetskopiering av källkoden. På företaget arbetar de med flera internetbaserade 

programvaror, bland annat Balsamiq, Google Apps, Amazon AWS, Dropbox, Redmine, 

cPassman. 
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5 Resultat 

5.1 Resultat av litteraturstudier 

Litteraturstudien har fokuserat på vad den akademiska världen vet om internetbaserade 

operativsystem. Detta avsnitt sammanfattar våra resultat i den akademiska världen. 

Fördel A) I artiklarna [1, 4, 13] hävdas det att Chrome OS är säkrare än traditionella 

operativsystem. Detta eftersom att alla de olika användningsområdena separeras från varandra 

i en sandlådmiljö. Om Chrome OS visar sig vara smittat under kontrollerad uppstart, laddas 

den senaste kända och ej smittade backupen för att ersätta den aktuella miljön. 

Fördel B) I artiklarna [4] hävdas det att företag kan spara pengar med Chrome OS. Detta 

eftersom det går att använda tunna klienter med minimal hårdvara. Varje anställd behöver 

därför inte inneha kraftfull hårdvara och uppdateringar av program kan tillämpas automatiskt i 

bakgrunden. 

Fördel C) I artikeln [1] hävdas det att datorn blir snabbare med Chrome OS. Den snabba 

starttiden lyfts även fram i artikeln [4]. Det blir snabbare eftersom processorkraft flyttas till 

molnet och beräkningar utförs inte på enheten i lika stor utsträckning. 

Fördel D) I artikeln [9] hävdas det att samarbete mellan personer och organisering av arbete 

blir enklare med Internet OS och molnetlösningar. Det blir lättare att dela data och använda 

samt skriva i samma dokument samtidigt. Artikel [13] menar dessutom att ett signifikant antal 

datoranvändare gör nästan alla sina aktiviteter på Internet och att det därför är en fördel med 

ett operativsystem på Internet. 

Fördel E) I artiklarna [1, 4, 13] hävdas det att uppdateringar blir enklare med Chrome OS. 

Pluginer kommer inte att behövas enligt artikel [13] på grund av HTML5 som har möjlighet 

att visa media som filmer och ljud, utan att behöva installera pluginer. 

Nackdel A) I artikel [1] hävdas det att Chrome OS inte kommer att kunna köra lika 

processor-intensiva program som de traditionella operativsystemen. Detta eftersom det finns 

begränsningar med hastigheten på Internet och hårdvaran på Chromebook. 

Nackdel B) I artikel [4, 14] hävdas det att Chrome OS inte går att använda utan åtkomst till 

Internet. I artikel [4] lyfts det dessutom fram som akilleshälen. Det är för att Chrome OS är så 

beroende av Internet och av molnettjänster för att fungera. 

Nackdel C) i artikel [13, 10] ifrågasätter författarna vem som äger data som placeras och 

skapas i molnettjänster och att det finns en osäkerhet kring hur den personliga integriteten 

hanteras. 
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5.2 Resultat av intervjuer och forum för praktiker 

Intervjuer och diskussioner har genomförts med två systemutvecklare på ett IT-

säkerhetsföretag, samt en serveradministratör på ett företag som utvecklar och levererar IT-

lösningar. Detta har kompletterats med intervjuer via e-post med en systemutvecklare, samt 

en teknikansvarig på ett företag som utvecklar mjukvara. 

Intervjuerna har genomförts om möjligt, på plats hos företagens kontor i Karlskrona. När det 

inte funnits möjlighet, har intervjun skett via e-post. För intervjufrågor, se bilaga 1. 

Erik och Mikael, Systemutvecklare på säkerhetsföretag 

De intervjuade på säkerhetsföretaget ser fördelar med en central styrning och de menar att 

servrarna kan hanteras enklare. Även prestandan och resurser kan hanteras och fördelas bättre 

enligt dem.  

Nackdelarna anser de vara säkerhetsaspekten och att kontrollen av data försvinner. Det är 

svårt att avgöra om data är raderat eller flyttat och vilka andra personer som använder 

servrarna. Även rent juridiskt, är det viktigt att veta vem som äger vad. Därför vill de ha data 

och system internt inom företaget. De anser även att om Internet ligger nere så blir det en hög 

kostnad för företaget, eftersom anställda inte kan utföra sina arbetsuppgifter. Ifall en 

leverantör av molnetlösningar blir för stor och höjer kostnaden, så finns det en risk att kunden 

är fast hos leverantören. Detta eftersom kostnad att flytta data till en annan leverantör kan bli 

stor. Det är även en kostnad att lära upp personal att använda ett nytt operativsystem och det 

ställer höga krav på Internet. Ovanstående problematik är den samma, menar de intervjuade, 

även om priset ändras. 

Erik konstaterar att säkerheten är det viktigaste för företaget och säger att “ Det är något som 

efterfrågas utav kunden, de vill veta vad som händer med deras data”. Mikael berättar att 

molnettjänster kan användas för data som inte är så känsligt. Han säger om företaget att “Vi 

lägger inte in något känsligt i molnet”. Mikael nämner även att data kan flyttas mellan flera 

stycken servrar i olika länder. Det kan påverka hanteringen och säkerheten av data, eftersom 

lagar kan skilja sig åt i länderna. 

De intervjuade konstaterar att de inte vill använda Internet OS primärt på deras arbetsplats. 

Däremot tror de att Internet OS kan konkurrera mot de traditionella, när det gäller privatbruk. 

Oskar, Systemutvecklare på mjukvaruföretag 

Den intervjuade systemutvecklaren hävdar att det blir allt mer populärt med molnetlösningar 

och menar att Internet OS definitivt är framtiden. Nackdelarna är att data och känslig 

information blir mer synligt för omvärlden. Det finns alltid de som vill komma åt din data och 

risken för attacker blir större. Oskar tror inte att det är möjligt för företaget att gå över till 

Internet OS på grund av företagets säkerhetspolicy. Om några år när den trådlösa Internet 

åtkomsten har stabiliserats, tror han att Internet OS kommer att kunna konkurrera mot de 

traditionella operativsystemen. 
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Johan, Serveradministratör på mjukvaruföretag 

Den intervjuade ser fördelar med Internet OS. Dessa fördelar är främst att slippa installera 

program och uppdatera program. Han gillar även att man kan spara plats på disken. Nackdelar 

är att inte veta hur säkert det är och vem som äger rättigheterna. Han anser att kontrollen 

försvinner och att användaren inte vet hur data hanteras. 

Johan skulle inte vilja använda ett Internet OS som primärt operativsystem på din arbetsplats. 

Anledningen är säkerheten och att man inte vet vem som tittar på ens dokument och filer. 

Dock menar han att om det finns möjlighet att sätta upp en egen server, ökar intresset för ett 

Internet OS, eftersom det går att sköta skyddet av data själv. 

Johan tror att det är möjligt att flytta hela företagets verksamhet till molnet. Företaget har 

egna molnet lösningar redan idag. Det skulle vara möjligt att konkurera om hemmaanvändare. 

Fredrik, Teknikansvarig på mjukvaruföretag 

Den intervjuade har testat Internet OS, men aldrig använt det för något produktivt. En av 

fördelarna anser Fredrik är att det går att ta med sig allt, vart man än befinner sig. Nackdelen 

är att det finns dålig kontroll på data och hur den hanteras. 

Han har svårt att svara på frågan om han skulle vilja använda ett Internet OS som primärt 

operativsystem på sin arbetsplats. Han menar att det är något som skulle kräva en större 

utredning. Men eftersom företaget mest jobbar med utveckling, så finns det vad Fredrik vet, 

inga Internet OS som kan köra utvecklingsverktyg som t.ex. Eclipse och Xcode. 

Fredrik berättar att de på företaget delvis gärna flyttar saker till molnet, men menar att det 

beror på hur man definierar molnet. Nackdelarna är att det ofta är dyrt om allt ska vara i 

molnet. Han menar att det även finns ett behov att ha egen kontroll på vissa 

verksamhetskritiska delar. 

Fredrik tror att Internet OS kan konkurrera mot de traditionella operativsystemen inom vissa 

områden, som t.ex. skolor, bibliotek, flygplatser och övriga publika ställen där det behövs en 

dator för information. Även på arbetsplatser där det utförs enkelt registreringsarbete. Generellt 

anser Fredrik att Internet OS borde ha svårt att konkurrera med traditionella operativsystem, 

eftersom utbudet av program i dagsläget är så pass begränsat. 
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6 Analys och diskussion 

Det går att konstatera att den stora massan inte har använt Internet OS ännu. Det är ett ämne 

som våra intervjuade sällan hade kommit i kontakt med tidigare, men tyckte var relevant och 

intressant att diskutera. Detta avsnitt är vår analys och sammanfattar våra resultat. 

Indikationerna från intervjuerna är att branschen är orolig för säkerheten och kontrollen av 

data när molnetlösningar används. Den här oron för säkerheten som de intervjuade hade, 

hittade vi inte lika tydligt i litteraturstudien, men var uppenbar för de intervjuade. Det är extra 

tydligt från Erik och Mikael som jobbar med IT-säkerhet.  

Frågor som uppstår hos de intervjuade är vem som har tillgång till data och hur den hanteras. 

Även om ett avtal med en molnetleverantör avslutas, kan det vara svårt att avgöra om ens data 

verkligen raderas. Något som Erik, Mikael och Johan har samma åsikt om. Det kan dock 

finnas molnetleverantörer på marknaden som är certifierade och har särskilda krav på 

hantering av data. Detta beskrivs i en artikel [17] där certifieringar tas upp. Detta skulle kunna 

göra företag mer trygga. 

Oskar menar att risken för attacker blir större när molnettjänster används. Eftersom data blir 

mer lättillgängligt för omvärlden. Det finns dock åtgärder för att stärka säkerheten, som 

artikel [17] tar upp. Bland annat arkitekturen med olika säkerhetsnivåer där känslig data är 

mer skyddat och instängt. 

Det är alltså säkerhetsaspekten som gör att de blir tveksamt inställda till Internet OS, med de 

nuvarande leverantörerna. Går det däremot att hålla data internt, med företagets egna serverar, 

är de mer positivt inställd eftersom de då har kontrollen och kan begränsa vem som har 

tillgång till data. 

I litteraturen [1, 4, 13] lyfts istället säkerhet med Internet OS fram som en fördel, åtminstone 

när det gäller Chrome OS. Dock fokuserar de på operativsystemets säkerhetsfunktioner och 

inte på hur data hanteras av Google. Artiklarna[1, 4] tar upp hur webb-applikationer i Chrome 

OS inte har tillgång till underliggande system eftersom användaren är begränsad i sin 

sandlåda vilket gör systemen mycket säkrare. Wright [11] lyfter fram hur webbläsare som 

Internet Explorer 8 också använder konceptet med sandlåda för att göra systemet säkrare. 

Frågan om hastiget kan lätt vara förvirrande och abstrakt eftersom användare oftast relaterar 

hastighet till hur snabbt de får visuell respons ifrån skärmen. Om det används som en 

definition för hastighet är det egentligen en fråga om hur snabb Internet koppling användaren 

har. Det är inte så att det är enheten som gör beräkningarna utan det kan göras utav flera 

serverar. I artikel [1] nämns det att Chrome OS inte kommer att kunna köra lika processor-

intensiva program som t.ex. bildbehandlaren Photoshop. Dock ser vi att det finns program 

som t.ex. Pixilr, en webbaserad bildbehandlare, som visar på att det går att köra ett 

bildbehandlingsprogram på Internet. En av styrkorna med molnet är just att utföra 

beräkningar, vilket innebär att processor-intensiva program borde gå att köra. 
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Adee skriver [13] om att en anledning till att använda sig utav Internet OS är för att det flesta 

användare redan gör alla sina ärenden online, vilket är ett tecken på hur konstant 

uppkopplingen är. Resultaten i både litteraturstudien och intervjuerna, visar på att det går att 

ifrågasätta om ett operativsystem som inte fungerar utan Internet, är redo att användas idag. I 

artikel [14] hävdas det att Chrome OS var värdelöst utan Internet. Samma nackdel nämns 

även i artikel [4], men där skriver författaren att det kommer allt fler applikationer som 

erbjuder möjligheten att fortsätta arbeta offline, om åtkomst till Internet saknas. En sådan 

lösning kan anses vara nödvändig för att företag ska kunna ta till sig Internet OS. Annars kan 

det enligt de intervjuade Erik och Mikael bli en hög kostnad för företagen om åtkomst till 

Internet saknas. Detta eftersom hela verksamheten ligger nere utan Internet. 

Systemets responstid och starttid är något som en vanlig användare oftast har synpunkter på. 

Något som Tucker [4] tar fram när det tog bara 10 sekunder att starta Chrome OS. System 

som också hela tiden ber om att få uppdateras är också en anledning som användaren kan 

klaga över. Med Internet OS ser leverantören till att systemet är uppdaterat och klart redan 

ifrån start, något som Castelluccio [1] pratar om. Adee [13] tar också upp att med ny teknik 

som HTML5, behövs inga plugins eller drivrutiner installeras för användaren. 

Tucker [4] tar också upp hur mjukvaror och operativsystem utvecklas hela tiden och kräver 

allt mer resurser. Något som användaren måste anpassa sig till och köpa mer hårdvara, vilket 

är kostsamt. Tucker menar att det är ett vinnande konceptet att sätta krav på företag istället för 

på användaren.  Internet OS lyfts fram i artikeln som kostnadseffektivt för företag. Där de då 

syftar på att det blir tunnare klienter med minimal hårdvara.  

Erik och Mikael hävdar istället att det kan bli stora kostnader för ett företag.  Detta eftersom 

företag förlorar pengar om Internetåtkomst saknas och att företaget kan bli beroende av 

molnetleverantörer. Om företaget vill byta molnetleverantör kan det bli dyrt. Det är även en 

kostnad att utbilda personal med det nya operativsystemet, eftersom många är vana vid att 

använda Windows eller Mac. 

De intervjuade nämner att kontrollen av data försvinner när molnetlösningar används. Det 

uppstår frågor om den personliga integriteten, vem som har tillgång till data och hur den 

hanteras. Även om ett avtal med en molnetleverantör avslutas, kan det vara svårt att avgöra 

om ens data verkligen raderas. Går det däremot att hålla data internt, med företagets egna 

servrar, är de mer positivt inställd eftersom de då har kontrollen. Problematiken behandlas 

även i litteraturen [13, 10, 15]. 

Alla intervjuade tror att Internet OS kan konkurera mot de traditionella operativsystemen, när 

det gäller privatbruk. Fredrik tror att det lämpar sig mest för datorer som är till för att ge 

information, vid t.ex. skolor och bibliotek. Det vill säga områden där det inte krävs lika 

processor-intensiva program. Annars verkar det som att programutbudet är för litet idag enligt 

de intervjuade. Fredrik lyfter fram att det, vad han vet, inte finns utvecklingsverktyg som t.ex. 

Eclipse till Internet OS. Dock finns det faktiskt ett verktyg för att utveckla och kompilera kod 

i molnet direkt via webbläsaren. Verktyget heter Compilr och det kan vara ett alternativ till 

Eclipse. 



22 

 

I artiklarna [1, 4, 13] hävdas det att uppdateringar blir enklare med Chrome OS. Detta 

eftersom uppdateringar inte behöver göras på enheten. Sen kan HTML5 visa media som 

filmer och ljud, utan att behöva installera pluginer som annars ofta behöver uppdateras. Det 

ser Johan som en fördel, att slippa installera och uppdatera program. 
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7 Slutsats 

Efter att ha utfört det här kandidatarbetet, går det att konstatera att vissa praktiker på IT-

företag är tveksamma till att ersätta traditionella operativsystem med Internet OS. Detta med 

hänsyn till företagens krav på säkerhet och hantering av data. Om den här bilden går att 

applicera på majoriteten av företag, kan vi inte svara på. Det krävs i så fall en större 

utredning. Praktikernas syn stämmer inte helt med litteraturen som vi har undersökt, 

framförallt när det gäller säkerheten, där säkerheten istället lyfts fram mer positivt. 

Det går att konstatera att med tekniker som bland annat HTML5, JavaScript och WebKit, i 

kombination med ökande hastigheter över Internet och kraftfulla webbläsare, gör att det ställs 

mindre krav på klienten. Samtidigt går det att lägga resurserna i molnet. Det i sin tur ökar 

intresset och möjligheterna för Internet OS och molnetlösningar. Det finns ett intresse hos de 

intervjuade att testa Internet OS och de tror att det finns potential när det gäller personligt 

bruk. 

Vårt kandidatarbete bidrar med ny kunskap om hur erfarna praktiker på IT-företag ser på 

Internet OS. Genom arbetet har det framkommit i intervjuerna att det finns intresse för 

industrin av att titta närmare på Internet OS. Det har även framkommit att det finns både för- 

och nackdelar med Internet OS. Dock har det i litteraturstudien fokuserats på Chrome OS och 

det går därför inte att säga att alla Internet OS på marknaden innehar dessa för- och nackdelar. 

8 Fortsatt arbete 

Framtida arbete är att intervjua personer som har större kunskap om Internet OS och som har 

en starkare koppling till ämnet. Det går även att fokusera på andra Internet OS än Chrome OS 

och ge en redogörelse om vilka andra som finns på marknaden. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

1. Vad är din erfarenhet av olika molnet- och Internetbaserade lösningar? 

2. Hur är ditt företags syn på säkerhet och Internet? 

3. Vilka Internetbaserade programvaror arbetar du med på ditt företag? 

4. Vad är din erfarenhet av Internet OS? 

5. Vad ser du för fördelar med Internet OS? 

6. Vad ser du för nackdelar och begränsningar med Internet OS? 

7. Skulle du vilja använda ett Internet OS som primärt operativsystem på din arbetsplats 

(ja/nej)? 

a. Varför/Varför inte? 

8. Hur ser du på möjligheten för ditt företag att flytta hela sin verksamhet till molnet 

(ja/nej)? 

a. Varför/Varför inte? 

9. Tror du att Internet OS kommer att kunna konkurrera mot de traditionella 

operativsystemen (ja/nej)? 

a. Varför/Varför inte? 

  



27 

 

Bilaga 2: Transkribering av intervju med Erik och Mikael, Systemutvecklare på 

säkerhetsföretag. 

1. Vad är din erfarenhet av olika molnet- och internetbaserade lösningar? 

Erik: Man har använt lösningar från de största leverantörerna i alla fall, som Google. Men 

som jag sa från början, med lösningar menar jag alla lösningar och inte bara operativsystem, 

utan även applikationer som körs i molnet. Vardagliga saker som mail, kalandar och även 

lagring. Operativsystem är mer komplexa system på det sättet, just ur säkerhetperspektiv så 

blir det kanske en lite mer komplex fråga också. Det är fortfarande samma aspekter, men som 

jag sa innan, så ingår kryptering och access controller. Man borde ändra tillgångar till olika 

användare. Ja, det är det jag tänker på mest i alla fall. 

Kristoffer: Skulle ni kunna tänka er att slå upp något här då, publikt eller slå upp en egen 

server (internt)? 

Mikael: Nja, där kommer säkerhetsaspekten in väldigt snabbt om vi skulle lagra vår data i 

molnet. 

Erik: Menar du internt eller externt? 

Kristoffer: Internt först kan vi höra. 

Mikael: Vissa saker kör vi upp som du [Erik] säger redan nu i molnet, lite mjuka värden som 

man säger, bara för process styrning kan vi skicka upp. När det kommer till säkerhetsbiten så 

behöver vi ha in-house. Det är där du får lite problem där uppe till molnet för du vet inte var 

det ligger eller vart den åker runt. Du vet inte då heller vilka grannar du har, så du har en viss 

överhörning där. Det finns risk för att du blir tagen bara på grund av vad någon annan 

människa har klämt upp en tosig PHP-server eller något. 

Erik: Så fort kontrollen försvinner så blir risken större. 

Mikael: Nu finns det säkerhetsklassade moln också där man sysslar väldigt mycket med sånt 

här, men då får man verkligen sitta och titta igenom och se vad det är för någonting de har 

gjort för att lösa de olika problemen. Med en delad miljö kan saker flyttas och man vet inte 

var själva informationen sparas. Det kan begränsas väldigt juridiskt. Sedan när man går mot 

olika länder finns det vissa fall, som till exempel hela Tyskland, där får kritisk data inte lov att 

lämna Tyskland till exempel. Skulle något hända där, så bryter du mot tysk lag och det är 

mindre bra. Det finns massvis med sådana krav nere i Asien och i Mellanöstern är det helt 

extremt, där får du inte. Det finns många sådana aspekter som kommer till. 

2. Hur är ditt företags syn på säkerhet och Internet? 

Erik: Det är det vi sysslar med [Skratt]. 

Mikael: [Skratt]. 

Erik: Det är något som efterfrågas utav kunden, de vill veta vad som händer med deras data 

till exempel. Om vi inte kan styra det så blir inte kunderna nöjda. Det styrs hel och hållet utav 

kunden. 

Kristoffer: Det kanske känns som en dum fråga, men för ett annat företag är den aktuell, men 

nu är den ställd, så nu går vi vidare. 

3. Vilka internetbaserade programvaror arbetar du med på ditt företag? 
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Erik: Det som vi kan nämna. 

Mikael: Mm, precis [Skratt]. Vad sjutton kan vi köra med där. 

Erik: Jag vet inte vad jag får lov att säga. 

Mikael: Vi använder oss av vissa webbaserade lösningar, det gör vi. För att vi har en väldigt 

spridd organisation. Det här [Karlskrona] är huvudkontoret, men vi finns i flera länder och det 

är oftast en sälj-kille eller någonting, eller en tekniker, som sitter någon annanstans i något 

land och de måste ha tillgång till samma information som vi har. Det är enklast att göra det 

via molnet. Så där har vi vissa tjänster som ligger utanför som gör att de kan kommunicera 

med oss och hålla det sociala eftersom vi inte träffas, utan alla hopar runt och reser i olika 

tidszoner. Så vi försöker hålla personlig kontakt med de och då finns det olika nätverk. 

Björn: Har ni några krav på de tjänsterna, till exempel att det ska vara krypterat? 

Mikael: Nej, för där lägger vi inte in någoting som är så känsligt. Gör vi det och de skulle 

vara så känsligt så har vi krav, men det beror på vilka ändamål det har. Det är lite olika 

faktiskt beroende på vad för någonting vi vill, vad vi ställer för krav. 

Mikael: Det är inte riktigt så där viktigt. Däremot vissa säljare kan vara lite oroliga för en 

annan organisation att få veta vilka det är. 

Björn: Är Google Documents och Dropbox bannlyst, eller man får lov att använda det för 

vissa ändamål? 

Mikael: Ja... det är mer privat på de sakerna i såna fall. Google Documents kör vi inte alls 

utan allting är ju, eftersom det är mycket som är utkast som ligger till grund för saker som är 

ännu hemligare så då kan man inte skriva redan den där. Och Dropbox där får man inte lägga 

någonting som är kundspecifikt utan det är mer internt där. Man har semesterbilderna eller 

något sånt där. Så det är inte bannlyst för dem men du måste veta vad du lägger in där. 

4. Vad är din erfarenhet av internetbaserade operativsystem? 

[Frågan togs upp innan inspelningen, då vi frågade om deras kunskaper och roll på företaget. 

Frågan hoppades därför över under inspelningen.] 

5. Vad ser du för fördelar med internetbaserade operativsystem? 

Mikael: Fördelar? 

Alla: [Skratt] 

Mikael: Nackdelar kan vi ta? 

Kristoffer: Det har vi också, sen så kan vi ta fördelar. 

Mikael: Internetbaserade? 

Kristoffer: Vi sa ju det att det har slängts mycket där ute [Internet] och på olika vis, så det har 

varit ett problem för oss också. Vi har själv sätta kriterier för att vi ska kunna kalla det för 

internetbaserade operativsystem. Då sa vi att det är ett operativsystem som är “stand-alone” 

det ska inte vara beroende på ett annat operativsystem och sen ska de köra webb-

applikationer. Vårt fokus har varit på Chrome OS, men andra kandidatarbete som Firefox OS 

och WebOS finns. 

Erik: Vad som är fördelen med det här är centralstyrning så du kan hantera dina servrar 

bättre, också de som ligger i molnet. Så själva hanteringsprocessen blir enklare än om du har 

självständiga enheter. Sen är alla lösningar så flexibla att det är svårt att dra någon gräns där. 
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Björn: Hur ser ni på kostnaden tror ni, hade det kunnat bli en billigare lösning att ha det på 

det sättet? 

Erik: Det är upp till tillverkaren. Det är marknaden som styr ju, så om det blir för dyrt 

kommer kunderna inte att köpa. 

Kristoffer: Är det inte meningen med att ha en “cloud” [molnet] lösning som en del av 

resurser för att exekvera operativsystem. [Till exempel] måndag, tisdag och onsdag slå in ett 

extra serverjack för att ha extra mycket processor kraft men sen använder du inte det då slå vi 

bara av den och vi har fortfarande samma tillgång till hårddisken utan det var processor kraft 

som försvann. Det finns mycket som man kan reglera på ett företag på ett helt annat sätt. Du 

blir inte lika bunden till att ha 20 serverar som står och tickar dygnet runt utan du kan du 

stänga av efter hand och spara pengar som ett företag. 

Erik: Det är också en fördel. Kan använd prestandan mycket bättre. Om du använder en 

server bara tio procent behöver den inte stå och köra, då kan en annan använda samma 

resurser så resurshantering blir också bättre, på det sättet. 

Kristoffer: Nu har ChromeBook släppts, Samsung har gjort någon, det är en väldigt tunn 

[resurser] dator men som har touch enheter men även en “keyboard” [tangentbord] men i stort 

sätt kan du minimera själva kostnaden på dessa datorer och slå upp dessa mot molnet 

lösningen. Annars är det oftast att man anställer en ny person måste man löpa resurser till 

honom, en egen mobil och en dator, vissa har dessa förmåner. Det blir billigare att köp en 

enkel portal och slår man upp den till servern och lätt att byta, jag kan ge min dator till dig 

och bara loggar in med ditt account, så har du tillgång till dina resurser. Det blir ett helt annat 

system inne i företaget. 

Erik: Hmm... 

Kristoffer: Det är ingen fördel? 

Mikael: Fördel och fördel, problemet är att du kommer direkt in på en nackdel när du 

använder klassad information, alltså säkerhetsaspekten i det hela. Bryr man sig inte om 

säkerheten så är det helt jättebra, men även för de som bryr sig om säkerheten men ändå väljer 

att acceptera den risken att göra det som man säger. Varje företag kommer att se det som att 

ett företag kommer att drivas. De är ju alltid utsatta för konkurrens och de vill ju absolut inte 

att konkurrenter ska få reda på någon information. När företag når en viss gräns så blir det ju 

mer riktade attacker. Låt oss säga att jag vill ha reda på Volvo ITs information eller whatever 

[vad som helst] och det vill även General Motors. Då finns det ett stort intresse att hämta ut 

den informationen... [?] När företaget växer så måste de kanske värdera om risken och då helt 

plötsligt får man kanske en jättestor kostnad på att försöka flytta om. Du får också det här 

problemet att om du helt plötsligt en dag inte har en nätverksuppkoppling. Då står hela 

företaget stilla, så då har du en riskprofil. Om till exempel, något som är väldigt vanligt här i 

Sverige, är att dessa grävmaskiner gräver av fiberkabeln [Skratt] och det är inte så roligt och 

ha tjugo stucken anställd som sitter och så här [rullar tummarna], det kostar rätt mycket bara 

på dessa timmar. Det kan regleras i avtal och annat men [suck], det flesta operatörerna när det 

gäller internet är inte så flexibla, så om du ska ha den beredskapen får du betala väldigt 

mycket pengar som eventuellt bara kommer att används vart tredje år. Så du har alltid risker 

och pengaflöden ut ifrån vänster och höger. Så ja, men fördelarna! 

Alla: [Skrattar] 

Erik: Är vi fortfarande på fördelar? 
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Kristoffer: Ja. 

Erik: Det finns många nackdelar också. 

Mikael: Ja. Tro vad man vill, men det finns väldigt många nackdelar. 

Björn: Men det med Internetåtkomst är väl redan idag. Om Internet hade gått ner så hade de 

anställda   

Mikael: Då kan vi fortfarande använda telefonen. Men däremot har vi ju mobiloperatörerna 

som kommer att lägga över för mycket saker, men där har det ju lite större krav på redundans. 

Så där klara man sig rätt bra också. Vi kan fortfarande ringa och allting sånt där och 

kommunicera med våra kunder på det sättet. Vi märkte det problemet också för, när vi hade 

igång på den tiden då de roliga maskarna kördes. Helt plötsligt så blev det liksom “denied of 

service” [Denial of service] över hela Internet och då skulle vi fortfarande kunna 

kommunicera med våra kunder då körde vi något som hette “Early virus warning” så vi kunde 

skicka ut information. Det här är vad som pågår så ni vet vad där är för någonting och göra 

det samtidigt som hela nätet är nedlagt, det var väldigt jobbigt [Skratt]. Så vi fick ha en sista 

väg som var att faxa iväg informationen, eftersom telenätet fungerade fortfarande då inte var i 

ihop byggt med elen. Helt klart om Internet försvinner så är det väldigt lite man kan göra, men 

i alla fall, eftersom vi inte har en webbapp eller har allt i molnet, så kan vi fortfarande skriva 

dokument eftersom det ligger på våra fasta maskiner här. Vi kan ... 

Erik: Utveckla produkter. 

Mikael: ... Utveckla produkter, för vi har byggt server och allt, så vi kan. Däremot kanske vi 

inte ska köra igenom ett test fall eftersom det kräver internet access [uppkoppling]. Annars, 

efter det, så är det ytterst få människor som fastnar. Det är nog mest support. Där vi har den 

primära kanalen in via mail. Så det kommer att ske mest problem där. 

6. Vad ser du för nackdelar och begränsningar med internetbaserade operativsystem? 

Kristoffer: Vi har redan täckt nackdelar ganska bra eller har vi mer, frågorna är lite kopplade 

lite? 

Mikael: Det är ju det, du har fördelar och nackdelar. Så det är vågspelet när det slår över till 

det ena. Det du har problem med är att köra allt i molnet, det är: i fall att, en leverantör blir för 

stor då har de fri prissättning i stort sätt och då är det helt plötsligt fritt fram. De kanske har 

fyra miljoner kunder och helt plötsligt höjer de priset jättehögt. Fyra miljoner kunder behöver 

då köpa, byta ... [Skratt] ... hårdvara. Då kommer marknaden att reagera och de kan höja pris 

och konkurrenterna kommer att höja priserna bara för de höjde priset, så du hamnar i en rätt ... 

[suck] ... ostabil liten bubbla under tiden här, när allting byggs upp. Det är något som alltid 

händer. Så det gäller att vänta tills tekniken har mognat lite i alla fall. Man kan i alla fall testa 

den lite för att se hur det fungerar, men man behöver inte gå “all in” direkt. För man vet 

aldrig, också med en mogen produkt så vet du inte hur säkerhetsaspekten är. Det kan helt 

plötsligt komma sånt där. Java tyckte allt var säkert tills ett par år sedan när det helt plötsligt 

börjades släppas Java sårbarheter en gång i veckan eller en gång per dag. Så det är när 

produkten har mognat, det är då man först ser säkerhetsaspekten. Det finns massvis med 

saker. 
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Erik: För ett stort företag, är ett sådant byte, en stor kostnad både tidsmässigt och 

pengarmässigt om man ska flytta all data ifrån ett system som man har använt länge till ett 

annat. Det är en lång process.   

Mikael: Det finns alltid för - och nackdelar. Sen får man väga upp fördelar, nackdelar och 

risker med kostnad. Sedan får man också alla det andra grejorna, så som omskolning utav 

personalen. Bertil som sitter och är fem år ifrån pensionen han kanske inte vill ha en ny tunn-

klient. “Vad i helvetet” [Skratt]. Det är inte så jättebra om han har varit produktiv i 40 år och 

är fem år ifrån pensionen och han är helt självgående och helt plötsligt ger man honom en ny 

maskin. Det tar ett halvt år att lära sig den. Då har du den kostnaden för att lära honom. Det 

finns alltid för - och nackdelar. Det kan vara en fördel att han lär sig den snabbt också [skratt]. 

Kristoffer: Det är också något som vi har stöt på i vår forskning är att, både individen och 

företag har investerat för mycket i deras nuvarande operativsystem. 

Mikael: För dem har hamnat för långt in, det går inte att vänd.  

  ... (24:00) 

7. Skulle du vilja använda ett internetbaserade operativsystem som primärt operativsystem på 

din arbetsplats (ja/nej)? 

Erik: Nej. 

Mikael: Nej, det tror jag inte. 

Kristoffer: Det antar jag för det är för alla säkerhets problem? 

Mikael: Ja. 

Kristoffer: Det skulle kosta för mycket för företaget att byta? 

Mikael: Nää, det vet man ju inte, för just nu, vet vi vad vi har och vi vet inte vad vi får. 

Framtiden vet man inte, det kan ändras. För om man lyckas få sandboxen att fungera riktigt 

ordentligt så att den är separerad eller man kan få dedikerade moln maskiner. [Skratt] det går 

lite emot syftet men man blir lite period när men jobbar här vid. Det är så om jag får tag i 

samma minnesområde i ett minnesbank som inte är avstängd i en ”virtuelmaskin” vid den och 

den tidpunkten kan jag komma in den i nästa program. Bara en sådan liten enkel sak. [Skratt] 

8. Hur ser du på möjligheten för ditt företag att flytta hela sin verksamhet till molnet (ja/nej)? 

Kristoffer: Vi har svart på dessa frågor lite så haft som allt. 

Mikael: Precis. 

Kristoffer: Detta är väl mer konfirmation. 

Erik: [Nej] Avsaknaden utav kontrollen över data. Det tycker jag största anledningen.   

Mikael: Man vet var den ligger och om den ligger kvar, det är det också. Till exempel om du 

skulle lega det i molnet, inga problem. Du märker dock inte om det har hänt något. Helt 

plötsligt utökad kapaciteten utifrån vad du behöver. Det som kan hända är att någon utav 

maskinerna kan gå sönder. Vad gör de med den hårddisken eller hårdvaran efter, går den till 

dissektion eller vad gör de, vem hanterar det? Det är många såna saker. Det står i avtalet, just 

nu tror jag inte... 

Erik: Sen vet men inte vem som står för avtalet. 
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Mikael: Precis, eftersom det är ett moln-företag har det lagt serverar över jordklotet. Så även 

om du sitter i Europa så går den emot Europa maskinerna, men den kan speglas över till Asien 

till exempel. Du vet inte vad som händer med data. 

Erik: Här spelar inte pris aspekten någon roll, du har fortfarande samma problemetik. 

9. Tror du att internetbaserade operativsystem kommer att kunna konkurrera mot de 

traditionella operativsystemen (ja/nej)? 

Mikael: Kan, ja. Men just, nja. 

Erik: För vissa områden ja. Men inte just nu. 

Kristoffer: Inte just nu? 

Erik: I framtiden. 

Kristoffer: Privat och företagsmässigt. Privat kan ju bli en annan aspekt kanske? 

Mikael: Precis. Där är det ju redan halvt på väg. De [Google] har ju applikationer för 

användning som Google Doc, men de har ännu inte tagit an spelindustrin. Nividia håller på att 

göra någon 3D-motor eller något via nätet för att utnyttja kapaciteten i molnet. Så det är ju på 

väg. Men de senaste spelen finn inte tillgängliga än. Men det kan bara vara en tidsfråga men 

problemet är bandbred och sådana saker. 

Kristoffer: Det är väldigt begränsande. Användaren måste ha snabbt bandbred för att kunna 

utnyttja dessa program. 

Mikael: Precis! Men vi har kommit så långt att de håller på. Det hade varit perfekt, då de kan 

sälja kapacitet istället för hårdvara. Då blir det bättre resurser och vinst. Men ja, för framtiden. 

När man har en fett lina hem [bra internetåtkomst]. 

Alla: [Skratt] 

Erik: Fiber. 

Mikael: Det gäller att de bygger ut nätet och allt sånt där. 

Kristoffer: Sen är det här med att när du arbetar med en webbaserad applikation, så ser du det 

kanske bara som en vanlig applikation. Du är inte som användare medveten om att det som 

sparas sprids ut. Nu har IT-personer mer krav, men vanliga användare... 

Mikael: De bryr sig inte. 

Kristoffer: Användaren får en bild av att data sparas lokalt, men det gör det kanske inte. Det 

gick ut och sparades på en server. Alla känner kanske inte till att företag spanar på dig och 

samlar in information. 

Mikael: Företagsmesigt är det sådär. Då kommer säkerhetsaspekten in. Men för 

privatpersoner, ja visst. Det är väl ingen fara att någon ser mina semesterbilder? 

Erik: Jag tänkte på juridik också. Det fungerar olika i olika länder. Det är svårt att veta vem 

som kan få tillgång till din information. 

Björn: Vi tänkte på det, att vem som äger det användaren utvecklar på Chrome OS? 

Antagligen Google? 

Mikael: Har de skrivit sina avtal så? 

Kristoffer: Du använder ju Google Drive som filsystem. Du har inte tillgång till något annat. 

Det du publicerar där, måste Google äga i stort sätt för att hantera data. 

Mikael: Det kan bli ett ramaskri efteråt. 

[Det uppstår en diskussion om rättigheter och patent som dock glider utanför ämnet] 
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Kristoffer: Vi läste om att det finns lagar som skyddar den personliga integriteten. Men 

Internet har alltid varit en gråzon. 

Mikael: Problemet är att det är så sprit ut över de olika delarna. De har jobbat på att försöka 

få ihop det mellan olika länder. Det är lite strider mellan vem som äger nätet.  
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Bilaga 3: Transkribering av intervju med Oskar, Systemutvecklare på mjukvaruföretag 

1. Vad är din erfarenhet av olika molnet- och internetbaserade lösningar? 

Oskar: Jag har jobbat en del i molnbaserade lösningar i form av virtualisering. 

Internetbaserade lösningar jobbar jag dagligen med då i princip allt styrs via en server på ett 

eller annat sätt! 

2. Hur är ditt företags syn på säkerhet och Internet? 

Oskar: De har en näst intill paranoid syn på säkerheten. De ställer väldigt höga krav! 

3. Vilka internetbaserade programvaror arbetar du med på ditt företag? 

Oskar: Inga direkta programvaror eftersom jag jobbar i en miljö (mac) som inte släpps in i 

Fujitsus nätverk. 

4. Vad är din erfarenhet av internetbaserade operativsystem? 

Oskar: Inga 

5. Vad ser du för fördelar med internetbaserade operativsystem? 

Oskar: Allt drivs ju mer och mer med cloud lösningar och jag tror definitivt att det är 

framtiden. 

6. Vad ser du för nackdelar och begränsningar med internetbaserade operativsystem? 

Oskar: Nackdelarna är att man gör mycket synligt för omvärlden. Det finns alltid som vill åt 

din data, så detta är drömmen för dessa. 

7. Skulle du vilja använda ett internetbaserade operativsystem som primärt operativsystem på 

din arbetsplats (ja/nej)? 

Oskar: Jag skulle absolut kunna tänka mig att testa! 

8. Hur ser du på möjligheten för ditt företag att flytta hela sin verksamhet till molnet (ja/nej)? 

Oskar: Nej, på grund av säkerhets policy. 

9. Tror du att internetbaserade operativsystem kommer att kunna konkurrera mot de 

traditionella operativsystemen (ja/nej)? 

Oskar: Ja, om några år när det trådlösa internetåtkomsten har stabiliserats. 
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Bilaga 4: Transkribering av intervju med Johan, Serveradministratör på 

mjukvaruföretag 

1. Vad är din erfarenhet av olika molnet- och internetbaserade lösningar? 

Johan: Ingen alls. 

2. Hur är ditt företags syn på säkerhet och Internet?  

Johan: Det är just det jag har försökt att fått fram, men det finns policyer och regler som ska 

följas, men mer vet jag inte. Det finns känslig information som man inte vill ska komma fel. 

Björn: Har ni förbjudit Google Docs och liknande program? 

Johan: Det är mycket som har förbjudits men som används i alla fall. Samma sak som 

Dropbox och sådana saker. Det är förbjudet egentligen. Det är lite sisådär eftersom man 

arbetar med underleverantörer som sitter utanför nätet. Finns det oftast ingen annan lösning. 

Då tar man den enklaste lösningen som alla kan användas och det blir Dropbox och liknande 

programvara, just för de projekten. 

Kristoffer: Ni har JIRA och Confluence som verktyg, kommer ni erbjuda det till era kunder? 

Johan: Det kommer vi nog göra, i den mån det går, de får ju inte jacka på vårt corp. Nät [de 

får inte tillgång till företagets egna nät]. Hur vi kommer att göra vet jag faktiskt inte. 

3. Vilka internetbaserade programvaror arbetar du med på ditt företag? 

Johan: Jag arbetar inte direkt med något internetbaserade programvara. 

4. Vad är din erfarenhet av internetbaserade operativsystem? 

Johan: Väldigt liten. 

5. Vad ser du för fördelar med internetbaserade operativsystem? 

Johan: För hemmabruk kan jag tänka mig att det blir bra slippa installera det på sina datorer 

där hemma och spara ut det på disk. Där finns den största marknaden som finns. Säkerheten 

faller på servarna då och man får hoppas på att leverantören har ett bra anti-virus program. 

Frågan är om man kan få några virus program på din egen dator då. Det återstår och ser, det är 

inte så många som kör. 

6. Vad ser du för nackdelar och begränsningar med internetbaserade operativsystem? 

Johan: Nackdelar är att man inte har sakerna hemma man vet inte om hur säkert det är. Är det 

så att du är själv ägaren till dina dokument eller någon annan. Kan vem som helst oss 

operatören kan gå in och läsa alla mina dokument. Chansen finns att någon annan kan läsa 

det. 

7. Skulle du vilja använda ett internetbaserade operativsystem som primärt operativsystem på 

din arbetsplats (ja/nej)? 

Johan: Nej. Inte just nu, i framtiden kanske. Dels på grund utav man inte har kontroll på vem 

som kan titta på mina program. 
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8. Hur ser du på möjligheten för ditt företag att flytta hela sin verksamhet till molnet (ja/nej)? 

Johan: Det är klart det går. 

Björn: Om ni sätter upp egna serverar? 

Johan: Ja, det kan man göra. Det är helt möjligt, vi erbjuder hela moln tjänster. Så absolute 

det skulle man kunna göra. 

Kristoffer: Hur blir det med utvecklingsmiljöer?  

Johan: Ingen aning. Det borde inte vara ett problem om man har dedikerad server så det ser 

jag inga problem med. 

9. Tror du att internetbaserade operativsystem kommer att kunna konkurrera mot de 

traditionella operativsystemen (ja/nej)? 

Johan: Ja, det tror jag, för hemma användare. De är lättare att övertala till att byta. Men tittar 

vi på de som Ericsson, är det inte så snabba med att byta saker. På deras kontorsmiljö har det 

sin ISOE som är testat och fungerar innan man får användas, det är därför de fortfarande kör 

med Windows Vista på Ericsson, det är inte så snabbt. 
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Bilaga 5: Transkribering av intervju med Fredrik, Teknikansvarig på mjukvaruföretag 

1. Vad är din erfarenhet av olika molnet- och internetbaserade lösningar? 

Fredrik: Det är lite svårt att definiera moln-lösningar. Min personliga uppfattning är att 

molnlösningar är där flera användare delar på en stor mängd servrar och där inte en specifik 

kund blir tilldelad specifika fysiska servrar. Om man använder den definitionen så använder 

vi bland annat Google Apps och DropBox vilka båda fungerar mycket bra. Vi har även två 

egna molnlösningar (med andra ord för att lägga till en ny användare lägger vi in en rad i en 

databas, behöver vi mer kraft startar vi en server till). Vi har Crystal Alarm som är en 

personlarmslösning med tillhörande larmcentral och Enterprise App Central som våra kunder 

använder för att distribuera sina enterprise appar. 

2. Hur är ditt företags syn på säkerhet och Internet? 

Fredrik: Svårt att svara på. Det viktigaste vi har är all källkod och det är dels viktigt att inte 

anställda springer iväg med den hur som helst och dels att den skyddas så att inte 

överskrivning, virus eller dylikt kan nå den. Vi använder molntjänster för backup här. 

3. Vilka internetbaserade programvaror arbetar du med på ditt företag? 

Fredrik: Balsamiq, Google Apps, Amazon AWS, DropBox, Redmine, cPassman bland annat 

4. Vad är din erfarenhet av internetbaserade operativsystem? 

Fredrik: Har testat någon gång men aldrig använt för något produktivt 

5. Vad ser du för fördelar med internetbaserade operativsystem? 

Fredrik: kan ta med sig allt vart man än är 

6. Vad ser du för nackdelar och begränsningar med internetbaserade operativsystem? 

Fredrik: Ingen kontroll på datan. 

7. Skulle du vilja använda ett internetbaserade operativsystem som primärt operativsystem på 

din arbetsplats (ja/nej)? 

Fredrik: Svårt att svara på såhär direkt, något som skulle kräva en större utredning. Men 

eftersom vi mest jobbar med utveckling så finns det vad jag vet idag inga webbaserade OS 

som kan köra Eclipse o Xcode. 

8. Hur ser du på möjligheten för ditt företag att flytta hela sin verksamhet till molnet (ja/nej)? 

Fredrik: Delvis flyttar vi gärna saker till molnet. Nackdelarna är att det ofta är dyrt om man 

skall ha allt där. Det finns även ett behov att ha egen kontroll på vissa verksamhetskritiska 

saker. Dock är ju frågan väldigt olika beroende på hur man definierar "molnet" 

9. Tror du att internetbaserade operativsystem kommer att kunna konkurrera mot de 

traditionella operativsystemen (ja/nej)? 
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Fredrik: Ja inom vissa områden. Generellt, Nej, eftersom utbudet av program är så pass 

begränsat. 

Björn: Vilka områden är det du tror att internetbaserade operativsystem kommer att kunna 

konkurrera mot de traditionella operativsystemen? 

Fredrik: Tror mycket på skolor, bibliotek, flygplatser eller övriga publika ställen där man 

behöver ha info-pc. Även på arbetsplatser där man gör enkelt registreringsarbete. 


