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Sammanfattning 
 

Datormoln, även kallat molnet, är teknik baserad på användande av 

applikationer och data över Internet. Molnet erbjuder olika typer av tjänster 

och resurser som t.ex. applikationer och datorkraft. Molntjänster kan 

underlätta för företag då de kan sänka den annars höga kostnaden för saker 

som personal, hårdvara, mjukvara och det utrymme detta kräver. 

 

Denna rapport kommer svara på frågan ”Vad är moln?” och grundläggande 

beskriva molnets struktur och funktion, samt olika typer av moln. Rapporten 

kommer även beskriva ett par olika molntjänster.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

 

Gruppens intresse för moln och molntjänster växte fram under studierna på 

IT-Drifttekniker programmet vid Högskolan Kristianstad. Då utbildningen 

bara ringa beskrev molnen bestämde sig gruppen för att forska vidare i 

ämnet. 

1.2 Målsättning och syfte 

 

Målet med rapporten var att beskriva hur moln fungerar och redogöra för 

vissa av de funktioner som erbjuds, samt beskriva några av de olika typer av 

moln som finns. Utöver tidigare nämnda mål skulle rapporten även beskriva 

ett par molntjänster och deras, enligt gruppens tyckande, för- och nackdelar. 

1.3 Metodik 

 

Insamlandet av data kring molntjänster gjordes genom laborationer samt 

informationssökning på internet. Laborationerna utnyttjade virtuella maskiner 

i en Vmware-miljö
1
 och trial versioner av de molntjänster som studerades. 

1.4 Avgränsningar 

 
Gruppen har valt att avgränsa sig ifrån att beskriva den underliggande 

strukturen för ett moln och har istället valt att fokusera på att övergripande 

beskriva och förklara vad ett moln är och var de så kallade molnen 

förekommer.  

                                                      
1
 Ett program som tillåter användaren att skapa så kallade virtuella maskiner 
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2 Utredning 

2.1 Vad är moln? 

 

Idag vet vi att moln är uppbyggda av tusentals små vattendroppar, som 

tillsammans skapar en stor fluffig och till viss mån formskiftande massa. 

Denna beskrivning stämmer även väldigt bra in på de moln som vi besöker 

online var dag. Många av oss använder tjänster som Facebook och Gmail. 

Facebook uppgick till över 600 miljoner aktiva användare i början av 2011 

och Google annonserade i juni 2012 att Gmail hade 425 miljoner användare. 

Dessa tjänster är båda exempel på molntjänster. 

 

Precis som det för oss “riktiga” molnet så består datormoln också av 

tusentals små vattendroppar, i form av servrar och sladdar. Även dessa 

moln kan byta form till viss grad. Beroende på vad användaren gör i molnet 

så förändras formen på det därefter. [1] [2] [3] 

 

För att kunna driva en verksamhet idag som behöver någon form av IT 

(informationsteknik) komposition finns det anställda, mjukvara och hårdvara. 

För att se till så att mjukvaran och hårdvaran fungerar som den ska finns det 

oftast en IT-avdelning eller anlitade konsulter som underhåller ens system. 

Detta medför inte bara personalkostnader utan även kostnader för 

hårdvaran (servrar, datorer, säkerhet), mjukvaran (program, operativsystem, 

säkerhet) och utrymmet dessa tar upp. 

 

Med molntjänster behövs det färre anställda för att göra samma arbete. 

Detta eftersom många molntjänster tillhandahåller med administrering och 

uppdatering av hårdvara samt mjukvara. Detta medför att det går att spara in 

på kostnaderna för det extra utrymme, i form av lagringsmedia och yta, som 

tidigare krävdes. 

 

Moln är internetbaserade tjänster som antingen erbjuds gratis eller i 

varianter av prenumerationer. Beroende på vilken tjänst det är varierar 

mängden data som får sparas och prenumerationer på tjänsten ökar oftast 

denna mängden. Informationen som sparats i molnet kan nås så länge 

användaren har en internetuppkoppling och en plattform som stödjer 

tjänsten. 
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Ett moln är uppdelat i flertalet lager. Det tvistas en del om vilka lager ett 

moln består av, men en av de vanligaste modellerna för ett moln är följande: 

 

FIGUR1 Molnets Uppbyggnad  [1] 
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2.2 Olika typer av moln 
 

De tre vanligast förekommande molnen är publika, privata och hybrida. Valet 

av moln är inte alltid självklart. Allting beror på vad användaren vill ha ut av 

molnet. Det går att välja allt ifrån hög säkerhet till högsta möjliga prestanda. 

Moln använder ofta virtualisering av hårdvara i någon utsträckning. Detta för 

att kunna effektivisera användningen av hårdvaran. [1] 

 

” För att få klassas som ett moln, publikt eller privat, har 

standardiseringsorganet Nist (National Institute of Standards and 

Technology) fastställt fem nyckelegenskaper som måste finnas: 

 

- Självbetjäning för användarna på begäran 

- Bred nätverksaccess 

- Delade resurspooler 

- Möjlighet att elastiskt skala resurstillgångarna 

- Tjänsterna ska vara mätbara” [4] 

2.2.1 Publikt moln 

De publika molnen är de som finns på Internet och är de vanligast 

förekommande molnen. Dessa kan användas av alla som har en 

internetuppkoppling. Publika moln erbjuder sällan användaren något 

inflytande på var servrarna befnner sig eller hur applikationen är utformad. 

Exempel på publika moln är Microsoft Office 365, Google Apps. och 

Facebook. Säkerheten för de publika molnen ifrågasätts ofta då servrarna är 

anslutna till Internet. För att höja säkerheten måste applikationen skydda 

viktiga system, så som t.ex. databaser. De publika molnen är de mest 

resurseffektiva, men också de mest sårbara. [5] 

2.2.2 Privat moln 

Privata moln är moln som förekommer inom en enskild miljö. De är för 

tillfället mest attraktiva för stora företag. Principen är nästan densamma som 

för ett publikt moln. Användare av privata moln har en större möjlighet att 

tillämpa högre nivåer av säkerhet. Servrarna i det privata molnet är inte 

direktkopplade till Internet, vilket medför att en brandvägg kan nyttjas. Det är 

inte bara säkerheten som går att höja jämfört med det publika molnet. Det 

går även att optimera designen av molnet och dedikera hårdvara på ett helt 
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annat sätt i ett privat moln gentemot ett publikt. Finns där något i molnet som 

kräver en större mängd resurser går det att installera dedikerade servrar till 

just denna tillämpning/tjänst. Till skillnad från de publika molnen har de 

privata molnen inte en direktkoppling till Internet utan de använder en VPN-

lösning (Virtual Private Network/Virtuellt Privat Nätverk), detta är däremot 

inte ett måste då de privata molnen inte kräver en internetåtkomst för att 

vara funktionsdugliga. 

 

En så kallad MPLS-anslutning (Multiprotocol Label Switching) är inte helt 

ovanligt förekommande för privata moln som behöver en VPN-lösning, då 

denna erbjuder både hög hastighet och hög säkerhet. 

MPLS är en switching-teknik som används vid transport av IP-paket. MPLS-

tekniken används idag främst i operatörers nätverk. MPLS möjliggör 

snabbare beslut i routrar än vid traditionell nivå 3-routing. MPLS går inte att 

placera in helt och hållet i OSI-modellen eftersom den är ett mellanting 

mellan nivå 2 och 3. Detta har medfört att MPLS-protkollet ibland kallas för 

ett lager 2.5 protokoll. MPLS-noden kallas för router men arbetar i själva 

verket mestadels som en switch. 

 

MPLS-tekniken har möjliggjort Quality-of-Service (QoS), vilket är en viktig 

komponent vid IP-TV och IP-telefoni. MPLS-tekniken har även möjliggjort 

VPN-tjänster och trafikstyrning för att utnyttja ett nätverks kapacitet på ett 

optimalt sätt. Ett exempel på var MPLS-anslutningar appliceras är bankers 

inloggningssidor. [1] [5] [6] 

2.2.3 Hybridmoln 

Ett hybridmoln är en blandning av minst ett publikt och ett privat moln. Med 

ett hybridmoln har företag möjligheten att utnyttja leverantörens resurser och 

till exempel enbart spara sin data på hemmaplan istället. Det förekommer 

många olika sorters hybridmoln då olika användare har behov av olika delar 

av molnen. Utsträckningen på varianterna av hybridmoln är stor då 

möjligheterna är många. I följande avsnitt beskrivs ett par varianter av 

hybridmoln. [7] 
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2.3 Olika molntjänster 

 

En studie som CIO Sweden utförde i december år 2012 visade på att 

användarna av molntjänster är många, närmare bestämt 81 procent av 

världens stora globala företag använder i dagsläget någon form av 

molntjänst. [8] 

 

Det erbjuds i dagsläget flertalet olika molnlösningar från leverantörerna. Det 

är allt ifrån publika moln till hybridmoln. Nedanför följer tre av de många 

lösningsmodeller som finns att tillgå. 

2.3.1 Infrastructure as a Service (IaaS) 

Infrastructure as a Service är en typ av moln modell där leverantören enbart 

tillhandahåller med hårdvara, så som processorkraft, RAM och 

lagringsutrymme. Detta förekommer både i form av faktiska datorer och i 

form av virtuella maskiner. Där de virtuella är de vanligast förekommande. 

Den som hyr denna typen av moln tillhandahåller samt underhåller själv all 

mjukvara. Oftast faktureras kunder som använder denna typen av service 

enbart på den kraft som nyttjas. [9] [10] 

2.3.2 Platform as a Service (PaaS) 

Platform as a Service modellen är baserad på att leverantören hyr ut 

molnets infrastruktur samt operativsystem, databaser, webservrar m.m. 

Denna tjänst möjliggör mjukvarutester utan att användaren behöver något 

mer än den faktiska mjukvaran som ska testas. En del leverantörer erbjuder 

en lösning där datorkraften som behövs för att köra mjukvaran anpassas 

automatiskt. Ett exempel på en sådan lösning är Googles App Engine. [9] 

[10]  

2.3.3 Software as a Service (SaaS) 

Software as a Service modellen erbjuder användaren en redan befintlig 

mjukvara samt en hel molninfrastruktur. Användare av SaaS har inga 

möjligheter att påverka moln infrastrukturen eller mjukvaran. Exempel på 

denna typen av service är Google Apps samt Microsoft Office 365. Med 

andra ord är detta ett typiskt exempel på ett publikt moln. Denna typ av 

service har vanligtvis en kostnadsmodell där användaren betalar månadsvis 

eller årsvis. [10] [11] 
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2.4 Hur fungerar molnet? 

 

Ett moln är som rapporten redogjort för i avsnitt 2.1 uppdelat i flertalet lager. 

För att underlätta förståelsen för molnet går det att dela upp det enligt 

följande, framsida (front-end) och baksida (back-end).  

Framsidan av molnet är det som syns då molnet används och baksidan är 

hur själva molnet är uppbyggt, med hårdvara och mjukvara. [12] 

2.4.1 Molnets framsida 

Framsidan är som tidigare nämnts vad som syns på skärmen då en 

anslutning till molnet upptas. Det är användargränssnittet för applikationen 

som används. Beroende på vad som utförs på molnets framsida, påverkas 

baksidan olika. Framsidan inkluderar klientens dator och den mjukvara som 

krävs för att ansluta till molnet. [12] 

2.4.2 Molnets baksida 

Baksidan på molnet består av väldigt många “datorer”. Det är i själva verket 

en massa servrar som är sammankopplade i ett så kallat kluster. Detta ger 

skenet av att det är en enda stor server som används. Baksidan av molnet 

innehåller även hela applikationens uppbyggnad. [12] [13] 

2.4.3 Vad händer när molnet används? 

När en användare ansluter till ett molns applikation börjar servrarna arbeta. 

Beroende på vad användaren gör arbetar de olika mycket. Eftersom allting 

är ihopkopplat kan molnet utnyttja sina resurser på ett effektivare sätt. 

Framsidan och baksidan är anslutna genom någon form av nätverk. 

Antingen ett internt nätverk eller Internet. [14] 
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2.5 Google Apps 

 

Google Apps erbjuder kommunikations- samt kollaborationslösningar för 

företag. Google Apps erbjuder verktyg som Gmail, Google Calendar, Google 

Docs och Google Sites såväl som många fler användbara applikationer för 

att underlätta vardagen för företag. Google Apps utnyttjar molntjänster för att 

lagra filer, information och program online. Genom att vara ansluten till 

Internet kan en dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon erbjuda total 

åtkomst av det som sparats i molnet, varthän än i världen användaren 

befinner sig. [15] 

 

Gmail erbjuder professionell e-post anpassad för företag. Var anställd får en 

e-postadress@dittföretag.com. Gmail erbjuder möjligheter att söka igenom 

tidigare mail såväl som att strukturerar upp inkorgen med stjärnmarkeringar 

för viktiga mail. Det går även att utnyttja spamfiltreringsfunktionen för att 

hålla inkorgen välorganiserad. Gmail erbjuder 25GB lagringsutrymme per 

person. Det går att kommunicera via snabbmeddelanden, röstsamtal och, 

videosamtal via gmail. [15] 

 

Google Calendar erbjuder ett enkelt sätt att schemalägga händelser. Med 

delade kalendrar går det att dela, redigera och lägga till event. Kalendern 

går att hålla privat eller delad med antingen individer, hela grupper eller så 

görs den helt publik för enklare kommunikation med eventuella kunder eller 

grupper som berörs av kalendern. [15] 

 

Google Docs ger tillgång till hantering och delning av dokument, 

presentationer, kalkylark, formulär och ritningar. Google Docs tillför 

möjligheten att kunna samarbeta i ett och samma dokument, samtidigt. Det 

går att kommentera enskilda ord eller hela stycken av texten i realtid med 

den inbyggda kommentarfunktionen och det går även att lagra bilder, pdf 

filer och videor i Google Docs. [15] 

 

Google Drive erbjuder möjligheten att enkelt ladda upp och dela dokument i 

molnet. Med en internetanslutning har användaren åtkomst till filerna 

överallt. [15]  
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Google Sites ger företag möjligheten att bygga upp en teamwebbplats för 

att på ett enkelt sätt kunna söka och dela information. Den som bygger 

webbplatsen behöver inte veta det minsta lilla om hur man kodar en sådan, 

det är lika enkelt att göra en webbplats som det är att skriva ett dokument. 

Google Sites erbjuder hundratals färdiga mallar för att förenkla för den som 

har lite knappt om tid. Teamwebbplatsen erbjuder möjligheten att organisera 

allt ifrån kalendrar till dokument, presentationer och videor. [15] 
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2.6 Microsoft Office 365 

 

Microsoft Office 365 ger tillgång till välbekanta Microsoft Office-verktyg var 

användaren än befinner sig. Företag kan välja mellan olika Office 365 

prenumerationer beroende på företagens behov. Microsoft Office 365 

utnyttjar molnbaserade IT-tjänster för bland annat e-post och 

gruppwebbplatser. [16] 

 

Outlook erbjuder e-post- och kalenderfunktioner. Outlook är utformat för att 

ge en tydlig översikt, så att användaren på ett enkelt sätt ska kunna fokusera 

på det som är viktigt. För att skänka en bättre överblick av inkorgen går det 

att granska meddelanden i meddelandelistan, så att användaren på ett 

enklare sätt kan se vilka meddelanden som behöver uppmärksamhet först. 

Det går att bara med ett klick se vad som finns i kalendern idag, nästa vecka 

eller nästa månad. Med kalenderfunktionen går det att specificera mer än 

bara tidpunkten för ett möte, den lokala väderprognosen och aktuella 

väderföhållanden är saker som användaren kan välja att lägga till. [17] 

 

Word är Microsofts dokumenthanteringsprogram. Word ger användaren 

möjligheten att skapa dokument, infoga onlinevideor i sina dokument och 

öppna PDF-filer, samt redigera PDF-filerna som om det vore Word-filer. 

Word erbjuder funktionen att öppna dokument där användaren slutade att 

läsa senast, oberoende på om det öppnas ifrån en annan dator. Words 

läsläge anpassar automatiskt texten så att det blir enklare att läsa på 

skärmen och läsläget erbjuder enbart verktyg som ger läsningen mervärde. 

Det går att lägga in och svara på kommentarer brevid den text som 

bearbetas. Vill användaren spara tid går det att utnyttja de mallar som Word 

erbjuder. Words livelayout ger användaren möjligheten att se hur texten 

flödar om då bilder och videor flyttas runt i dokumentet. [18] 

 

Excel ger användaren möjligheten att skapa diagram och tabeller. Excel har 

en snabbfyllningsfunktion, som fyller i data åt användaren. Snabbfyllningen 

baseras på de mönster som Excel upptäcker hos användarens ifyllning av 

data. Excel kan även rekommendera diagram som passar den data som 

behandlas. [19] 
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PowerPoint ger användaren möjligheten att skapa presentationer. 

PowerPoint är anpassat för användning på surfplattor. Föredragshållarvyn 

erbjuder möjligheten att se anteckningar samtidigt som publiken enbart ser 

presentationen. Presentationer kan visas antingen genom att användaren 

skickar ut länken till presentationen, men även under ett Lync-möte
2
. [20] 

 

OneNote är en funktion för användarens anteckningar. Användaren kan 

komma åt sina anteckningar på mobiltelefonen med hjälp av OneNote Mobil-

appar, som stödjer operativsystemen Windows, iOS eller Android. OneNote 

går att synkronisera med SkyDrive och SharePoint. Detta medför att 

anteckningarna är uppdaterade på alla enheter. [21] 

 

Publisher ger användaren möjligheten att skapa broschyrer, nyhetsbrev, 

vykort, gratulationskort eller nyhetsbrev för e-post. Det går att ta del av de 

redan förbyggda byggblocken, så som sidpaneler, avsnitt, ramar med mera, 

samt de som publishers användare delar med sig av. Publisher ger även 

användaren möjligheten att infoga bilder från olika onlinealbum utan att 

behöva spara dem på datorn först. Exempel på onlinealbum är Facebook 

och Flickr. [22] 

 

Gruppwebbplatser är SharePoint baserade webbplatser som användaren 

kan skapa. På gruppwebbplatserna kan användarna bland annat dela 

dokument och använda delade kalendrar. [23] 

 

Access erbjuder användaren möjligheten att skapa egna appar. Access ger 

användaren möjligheten att skapa en egen app eller ta del av de redan 

befintliga appmallarna som finns. En Access-webbapp är en ny typ av 

databas som går att dela med andra precis som en SharePoint-webbapp. 

Användaren kan själv välja vilken typ av data appen ska spåra (kontakter, 

aktiviteter, projekt, med mera). Med en SharePoint-server eller Office 365-

webbplats som värd kan användaren skapa en webbläsarbaserad 

databasapp. Access-appar använder SQL Server för att ge bästa möjliga 

prestanda och dataintegritet. Access-apparna som användaren skapar 

sparas i Microsoft SQL Azure/Server. Datan skyddas med hjälp av 

säkerhetskopiering samt olika återställningsfunktioner. 

                                                      
2
 Lync Server är ett av Microsofts serveroperativsystem som möjliggör bl.a. 

chat och videokonferenser 
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Om användarna av Access-appen vill söka i databasen ges sökalternativ, i 

nedrullningsbara menyer, då användaren börjar skriva. [24] 

 

SkyDrive är en onlinelagringstjänst som erbjuder användaren ett enkelt sätt 

att komma åt och dela dokument. [25] 
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3 Laborationer 

3.1 Syfte 

Syftet med laborationerna var att jämföra liknande funktioner hos de båda 

molntjänsterna Microsoft Office 365 och Google Apps. 

3.2 Avgränsningar Laborationer 

Gruppen valde att inte jämföra alla funktionerna i de olika applikationerna 

som de båda molntjänsterna erbjuder, utan avgränsade sig till att enbart 

jämföra ett fåtal funktioner som påminde om varandra i varje applikation. 

3.3 Laborationsmiljö 

Laborationerna utfördes på virtuella maskiner i en VMware miljö. Detta 

alternativet valdes på grund av fördelen att ifall något gick fel så hade det 

varit enkelt att bara installera upp en ny maskin och köra vidare. 

Laborationerna utfördes på två separata virtuella maskiner, med 

internetåtkomst, där den ena körde Microsoft Office 365 och den andra 

körde Google Apps. Detta gjordes för att på ett enklare sätt kunna jämföra 

de två molntjänsterna mot varandra, då det möjliggjorde att de liknande 

funktionerna kunde köras samtidigt på de olika maskinerna. 

3.4 Genomförande 

Windows 7 Enterprise installerades på de båda maskinerna och 

trialversioner för respektive molntjänst införskaffades. Trial- eller 

testversionerna, som det även heter, hämtades ifrån följande siter: 

Microsoft Office 365 

https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp15.aspx?&OfferId=55A

1B852-7BB9-4d78-AE46-

0D1B213D1725&dl=LITEPACK_P2&Country=SE&culture=sv-

se&WT%2Emc_id=PS_Google_O365Comm-

brand_microsoft%20office%20365_text&WT%2Eintid1=ODC_SVSE_FX103

037625_XT103040270&ali=1 

Google Apps 

https://www.google.com/a/signup/?hl=sv&source=gafb-mec_homepage-

canvas-sv#0 

När domäner och användarkonton var införskaffade påbörjades jämförandet 

av de olika funktionerna.  

  

https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp15.aspx?&OfferId=55A1B852-7BB9-4d78-AE46-0D1B213D1725&dl=LITEPACK_P2&Country=SE&culture=sv-se&WT%2Emc_id=PS_Google_O365Comm-brand_microsoft%20office%20365_text&WT%2Eintid1=ODC_SVSE_FX103037625_XT103040270&ali=1
https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp15.aspx?&OfferId=55A1B852-7BB9-4d78-AE46-0D1B213D1725&dl=LITEPACK_P2&Country=SE&culture=sv-se&WT%2Emc_id=PS_Google_O365Comm-brand_microsoft%20office%20365_text&WT%2Eintid1=ODC_SVSE_FX103037625_XT103040270&ali=1
https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp15.aspx?&OfferId=55A1B852-7BB9-4d78-AE46-0D1B213D1725&dl=LITEPACK_P2&Country=SE&culture=sv-se&WT%2Emc_id=PS_Google_O365Comm-brand_microsoft%20office%20365_text&WT%2Eintid1=ODC_SVSE_FX103037625_XT103040270&ali=1
https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp15.aspx?&OfferId=55A1B852-7BB9-4d78-AE46-0D1B213D1725&dl=LITEPACK_P2&Country=SE&culture=sv-se&WT%2Emc_id=PS_Google_O365Comm-brand_microsoft%20office%20365_text&WT%2Eintid1=ODC_SVSE_FX103037625_XT103040270&ali=1
https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp15.aspx?&OfferId=55A1B852-7BB9-4d78-AE46-0D1B213D1725&dl=LITEPACK_P2&Country=SE&culture=sv-se&WT%2Emc_id=PS_Google_O365Comm-brand_microsoft%20office%20365_text&WT%2Eintid1=ODC_SVSE_FX103037625_XT103040270&ali=1
https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp15.aspx?&OfferId=55A1B852-7BB9-4d78-AE46-0D1B213D1725&dl=LITEPACK_P2&Country=SE&culture=sv-se&WT%2Emc_id=PS_Google_O365Comm-brand_microsoft%20office%20365_text&WT%2Eintid1=ODC_SVSE_FX103037625_XT103040270&ali=1
https://www.google.com/a/signup/?hl=sv&source=gafb-mec_homepage-canvas-sv#0
https://www.google.com/a/signup/?hl=sv&source=gafb-mec_homepage-canvas-sv#0
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3.4.1 E-post applikationer 

Gmail och Outlook är e-post funktionerna i de båda molntjänsterna. Både 

Gmail och Outlook erbjuder användaren möjligheten att sortera mailen med 

någon form av markering. Outlooks markeringsfunktion är mer avancerad än 

Gmails. Gmail erbjuder enbart möjligheten att stjärnmarkera mailen medans 

Outlook ger användaren en möjlighet att sortera in mailen i olika kategorier. 

 

FIGUR2 Outlook mailkategorier 

 

Bilden ovan visar hur Outlooks kategoriindelning ser ut. Outlook har 6 olika 

färgkategorier inlagda från början och erbjuder sedan användaren 

möjligheten att redigera bland dessa, samt skapa nya kategorier och 

namnge dessa efter eget behag. 

 

Utöver sökfunktionen som de båda applikationerna erbjuder kan användaren 

applicera filter för att söka igenom mailboxen. Outlook har redan 

fördefinierade filter som användaren kan utnyttja för att söka igenom de mail 

som finns i mailboxen. Exempel på dessa filter i Outlook är bl.a. de 

kategorier som användaren kan märka sina mail med. 
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Det går även att filtrera ut så att enbart mail med bifogade filer visas. Om 

användaren vill kan även flera filter nyttjas samtidigt för att söka igenom 

mailboxen. Bilden nedan visar ett exempel på hur flera filter kan nyttjas i 

Outlook. 

 

FIGUR3 Outlook filter 

 

Gmail i sin tur nyttjar en annan variant av filter. Det finns inga fördefinerade 

filter i Gmail utan användaren måste själv skapa de filter som önskas nyttjas. 

Filterna i sin tur är inte som Outlooks filter, som underlättar sökandet i 

mailboxen, utan de utför olika uppgifter då mailen anländer till mailboxen. 

Filterna skapas i två steg. Bilderna nedanför visar de olika stegen som 

användaren måste gå igenom  för att skapa ett filter.  

 

Första steget är att användaren får välja ett kriterie för filtret, som t.ex. att det 

väljer alla mail ifrån en viss e-postadress. 

 

FIGUR4 Gmail filter steg ett 
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Steg två för att skapa filtret är att välja vilken åtgärd som Gmail ska utföra då 

kriteriet i steg ett uppfylls. 

 

FIGUR5 Gmail filter steg två 
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3.4.2 Kalendrar 

Google Calendar och Outlook står för kalenderfunktionerna i de båda 

molntjänsterna. De båda kalendrarna har liknande funktioner för 

visningslägen. Den största skillnaden på möjligheterna för överblickar är 

Googles Agenda vy. Agenda vyn listar enbart de dagar där det händer 

något. Bilden nedan visar en liten bit av agenda vyn. 

 

FIGUR6 Google Calendar agenda vy 

 

En annan del som särskiljer kalendrarna är hur aktiviteter läggs till. För att 

lägga till en aktivitet i Outlook kan användaren välja att antingen 

dubbelklicka i kalendern eller gå in under ”Nytt” och välja alternativet 

”Avtalad tid” i menyn (se Bilaga 1:F Outlook Kalender användargränssnitt för 

att se var menyn ”Nytt” finns). I google kan användaren lägga till en ny 

aktivitet genom att vänsterklicka i kalendern. Gränssnittet då en ny aktivitet 

läggs till i kalendern skiljer sig i de båda applikationerna. Nedan visas de 

olika gränssnitten och de möjliga inställningarna som användaren kan göra 

då en ny aktivitet ska läggas till. 
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När användaren vänsterklickar i Google Calendar visas rutan nedanför. 

Användaren har två alternativ då en ny aktivitet ska skapas. Antingen kan 

användaren välja att skapa en aktivitet direkt genom att ge den ett namn och 

sedan välja ”Create event” eller trycka på ”Edit event” för att få tillgång till 

ytterliggare inställningar. 

 

FIGUR7 Google Calendar lägg till aktivitet 

 

Väljer användaren ”Edit event” går det att specificera flera saker för 

aktiviteten (se bilden nedan). 

 

FIGUR8 Google Calendar lägg till aktivitet med ytterliggare inställningar 
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Då en användare av Outlook har valt att lägga till en ny aktivitet i kalendern 

kan följande inställningar göras (se bilderna nedanför). 

 

FIGUR9 Outlook kalender lägg till ny aktivitet ”Avtalad tid” 

 

FIGUR10 Outlook kalender lägg till ny aktivitet ”Schemaassistenten” 

 

Till skillnad ifrån Google Calendar så kan inte användare av Outlook lägga 

till ett event genom att bara namnge det (jämför med FIGUR7 Google 

Calendar lägg till aktivitet). Outlook erbjuder däremot flera 

inställningsmöjligheter för en aktivitet än vad Google Calendar gör. 
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3.4.3 Dokumenthantering 

Både Google Apps och Microsoft Office 365 erbjuder någon form av online 

dokumenthantering. Dessa är Google Docs och Office web apps. För att 

skapa ett dokument i Office web apps krävs det att dokumentet namnges 

först. Till skillnad från Office web apps så kräver Google Docs inte att 

dokumentet som ska skapas namnges först. Alla dokument som skapas i 

Google Docs har standardnamnet ”Namnlöst dokument”. Om ett dokument 

skapas och inga ändringar görs så försvinner dokumentet igen. Så fort den 

första ändringen har gjorts i dokumentet så sparas det i användarens 

Google Drive, vilket är Googles lagringsapplikation. Filer som skapas i Office 

web apps sparas i SkyDrive, vilket är Microsofts applikation för lagring. De 

båda applikationerna ger användaren möjligheten att skapa mappar att dela 

upp dokumenten i. 

 

Bilderna nedanför visar ett par exempel på hur det kan se ut då mappar och 

dokument lagras i Google Drive. 

 

FIGUR11 Google Drive användargränssnitt med listvy 

 

FIGUR12 Google Drive användargränssnitt med rutnätsvy 

 

Google Drive erbjuder användaren två olika vyer, listvy och rutnätsvy. 

Listvyn innehåller detaljer om vem som skapade mappen/dokumentet, när 

det senast ändrades och vem som ändrade det. Rutnätsvyn däremot ger 

användaren möjligheten att överblicka första sidan i dokumenten som finns 

lagrade på Google Drive. 
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Precis som Google Drive så erbjuder SkyDrive användaren en överblick av 

sina lagrade dokument och mappar. Bilderna nedan visar de två vyer som 

användaren kan välja mellan i SkyDrive. 

 

FIGUR13 SkyDrive användargränssnitt med ”details view” 

 

FIGUR14 SkyDrive användargränssnitt med ”thumbnails view” 

 

De två vyerna som SkyDrive erbjuder visar olika data. ”Details view” 

påminner om Google Docs listvy och visar information om när 

mappen/dokumentet senast ändrades, ifall det är delat och vilken storlek det 

har. SkyDrive’s ”Thumbnails view” är snarlik Google Docs rutnätsvy. 

Skillnaden på de båda applikationerna är att ingen förhandsgranskning av 

första sidan på dokumenten erbjuds, men istället så visar SkyDrive 

dokumentens filtyp, vilket Google Drive inte gör, och det sammanlagda 

antalet mappar/dokument som var mapp innehåller. 

 

Båda applikationerna har en funktion så att användaren kan ångra 

borttagning av mappar eller dokument som gjordes av misstag. 
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3.4.4 Gruppwebbplatser 

Applikationerna för gruppwebbplatser för respektive molntjänst är Google 

Sites och Microsofts SharePoint baserade gruppwebbplatser. Google Sites 

erbjuder användaren möjligheterna att skapa en webbplats ifrån en befintlig 

mall eller att börja helt från början med en blank sida, medans Office 365 

automatiskt skapar en grundwebbplats som användaren sedan får bygga på. 

En Office 365 gruppwebbplats skiljer sig en del ifrån en gruppwebbplats på 

en SharePoint server. För att få en detaljerad beskrivning på skillnaderna se 

länken nedan: 

http://nikspatel.wordpress.com/2012/04/09/office-365-and-sharepoint-online-

guide-and-resources-for-sharepoint-on-premise-architects/ 

 

Skapandet av webbplatser i de båda applikationerna, samt strukturen av vart 

inställningar görs skiljer sig. Bilderna nedan visar hur vissa menyer och 

inställningsmöjligheter ser ut i de båda applikationerna. 

 

FIGUR15 Google Sites ”Infoga” menyn 

http://nikspatel.wordpress.com/2012/04/09/office-365-and-sharepoint-online-guide-and-resources-for-sharepoint-on-premise-architects/
http://nikspatel.wordpress.com/2012/04/09/office-365-and-sharepoint-online-guide-and-resources-for-sharepoint-on-premise-architects/
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FIGUR16 Google Sites ”Layout” menyn 

 

FIGUR17 Google Sites överblick av redigeringsmenyn 

 

FIGUR18 Office 365 gruppwebbplats ”Webbplatsåtgärder” menyn 

 

FIGUR19 Office 365 gruppwebbplats överblick av redigeringsmenyn 

 

Applikationerna för gruppwebbplatser utnyttjar menyer som påminner om de 

som finns i dokumenthanteringsprogrammen. Likheterna för att skapa en 

webbplats är få och som bilderna ovan har visat så är strukturen på 

användargränssnittet i de båda applikationerna inte särskilt likt vartannat.  
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3.4.5 Resultat/Slutsats Laborationer 

Alla de olika applikationerna i de båda molntjänsterna, förutom 

applikationerna för gruppwebbplatser, var väldigt lika varandra. Gruppens 

åsikter angående mail-, kalender- och dokumenthanteringsfunktionerna är 

att de är väldigt användarvänliga och enkla att sätta sig in i. Efter att ha satt 

sig in i den ena applikationen, för respektive molntjänst, kändes många 

inslag igen i de övriga. Google Apps menyer och användargränssnitt liknade 

varandra genomgående, medans Microsoft Office 365 hade vissa grafiska 

skillnader. Den mest iögonfallande skillnaden enligt gruppen var SkyDrive’s 

användargränssnitt i jämförelse med de andra Office 365 

användargränssnitten. 

 

Applikationerna för gruppwebbplatser var i jämförelse som natt och dag. 

Google Sites gav intrycket av att det var ett dokument som redigerades, 

medans SharePoint hade väldigt strikta redigeringssätt i jämförelse. 

Gruppen har sedan tidigare kurser erfarenhet ifrån SharePoint baserade 

webbplatser och kände därför till en del om hur dessa redigeras och byggs 

upp. Även med denna tidigare erfarenhet av SharePoint så var gruppens 

intryck att Google Sites var enklare att hantera och lära sig. Microsofts 

SharePoint-baserade webbplatser hade däremot ett enkelt sätt att infoga 

dokumentbibliotek. Vilket gruppen inte kunde hitta något motsvarande av i 

Google Sites. Google Sites erbjuder däremot användaren enkla sätt att 

infoga t.ex. dokument, kalendrar och videor som ska visas på webbplatsen. 

Överlag så var Google Sites en favorit i gruppen, men de SharePoint-

baserade webbplatserna är säkerligen minst lika funktionsdugliga, om inte 

mer då det kändes enklare att hantera rättigheter och liknande 

säkerhetsfrågor i SharePoint.  
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4 Diskussion 

4.1 Slutsats 

4.1.1 Tankar om moln 

Under studierna av molntjänster kom vi fram till att dessa har funnits längre 

än vad vi trodde och att vi har använt dem utan att veta om det. Vi har båda 

dagligen använt tjänster som Hotmail, Facebook och Google Apps utan att 

ens tänka på att det har varit molntjänster. 

När vi började arbetet hade vi inte föreställt oss att ämnet vi valt skulle vara 

så komplext och brett som det faktiskt var. Molntjänster täcker i princip det 

mesta som har med dagens teknik att göra. Det innefattar allt ifrån lagrings- 

och säkerhetsproblem till vitruella miljöer och klustring. 

Arbetet har stundom varit väldigt förvirrande men har även varit väldigt 

lärorikt då vi hela tiden har hittat nya områden som vi inte har utforskat 

tidigare. 

4.1.2 Laborationer 

Vi har under skrivandets gång tittat på de två tjänsterna Google Apps och 

Microsoft Office 365 för att få en uppfattning om dessa. Spontant så var 

Google Apps den av de två tjänsterna som vi gillade mest, då vår åsikt är att 

den var enklare att överskåda än Microsoft Office 365. Vi stötte däremot på 

några små problem med Drive funktionen i Google Apps. När vi ville markera 

ett nytt skrivställe med musen så var det ibland precis som att dokumentet 

inte befann sig där det visades på skärmen. Om vi tryckte ute i högerkanten 

kunde skrivstället ibland bli mitt i en text och dylikt. Vi hade även en del 

problem med PDF-konverteraren i Google Apps, då våra PDF-filer fick 

mystiska delningar lite här och var och bilder befann sig på lite udda ställen 

där de inte skulle finnas. Något som var avsevärt bättre med Google Docs 

än Office web apps var att dokumenten sparades av sig själv hela tiden då 

ändringar gjordes, vilket de inte gjorde i Office web apps. När vi använde 

Office web apps så kändes det även långsamt och det tog ibland lång tid att 

spara dokument och navigera i SkyDrive. 

 

Det som var ett stort plus med Google Apps var Google Sites. Google Sites 

av vår uppfattning att döma var ett väldigt enkelt sätt att skapa 

gruppwebbplatser på, medans Microsofts Sharepoint-baserade 

gruppwebbplatser inte var fullt så medgörliga som vi ville.  
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Generellt sett så var det enklare att navigera i Office 365 då vi kände oss 

mer hemma med det gränssnittet, men eftersom vi båda är användare av 

både Google Drive och Gmail så gick det snabbt att komma in i de övriga 

funktionerna också. Mail funktionerna skilde sig inte avsevärt ifrån varandra 

och båda var enkla att navigera i. Outlook hade ett något renare 

användargränssnitt än vad Gmail hade. 

4.1.3 Vilka fördelar har molnet? 

Kostnadseffektivt - det går att spara in pengar på att inte köpa all den 

hårdvara samt mjukvara/licenser som krävs för att använda den tjänst som 

ska köras och det går även att spara pengar på att inte anställa den 

personal som hade behövts för att underhålla systemet. 

Betala för vad du använder - många molntjänster erbjuder någon form av 

grundpaket, som sedan går att utöka. 

Underlättar för små företag - även små företag får tillgång till mycket av den 

senaste teknologin genom molnet. 

Underlättar samarbete - en del moln underlättar samarbetet mellan kollegor. 

Detta berör speciellt dokumenthanterings molnen, så som Google Apps. och 

Microsoft Office 365. 

4.1.4 Vilka nackdelar har molnet? 

Ägandeskap - vem äger datan vid avbrutet samarbete? 

3
 Nertid - vad händer om servern går ner? Går det att få tillgång till delar av 

molnet även offline? Om molnet går ner kan det medföra konsekvenser för 

företag/privatpersoner som är väldigt beroende av just den tjänsten. 

Säkerhet - vad händer med datan som sparas i molnet? Hur mycket av den 

delas egentligen på andra ställen också? Det går aldrig att vara helt säker 

på var ens data sparas och vem som har tillgång till den. 

4.1.5 Sammanfattning av för/nackdelar 

Att flytta delar av sin verksamhet till molnet är ett stort steg. Fördelarna 

måste vägas mot nackdelarna och slutligen måste ett beslut tas om hur klokt 

det faktiskt är att antingen ha allting på hemmaplan eller låta det sväva bland 

molnen.   

                                                      
3
 Tid som tjänsten ej är tillgänglig 
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4.2 Förslag till fortsatt arbete 

 

Under studiernas gång hittade vi flertalet intressanta områden som i allra 

högsta grad berör moln, men som inte var inom avgränsningarna, då dessa 

är en del av molnets infrastruktur. 

Förslag till fortsatta arbeten kring moln som ej har behandlats i denna 

rapport är Virtualisering, Nätverk, Säkerheten i molnet, Klustring och 

Lagringsmedia.  
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5 Bilagor 
 

5.1 Användargränssnitt 

1:A Google Apps användargränssnitt 

1:B Microsoft Office 365 användargränssnitt 

1:C Gmail användargränssnitt 

1:D Outlook Mail användargränssnitt 

1:E Google Kalender användargränssnitt 

1:F Outlook Kalender användargränssnitt 

1:G Google Sites användargränssnitt 

1:H Sharepoint Gruppwebbplats   



Bilaga 1:A 

Google Apps 

användargränssnitt 
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Bilaga 1:B 

Microsoft Office 365 

användargränssnitt 
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Inloggningssida: 

 

Startsida: 

 

 

  



Bilaga 1:C 

Gmail användargränssnitt 
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Bilaga 1:D 

Outlook Mail användargränssnitt 
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Bilaga 1:E 

Google Kalender användargränssnitt 
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Bilaga 1:F 

Outlook Kalender användargränssnitt 
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Bilaga 1:G 

Google Sites användargränssnitt 
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Google Site från grunden: 

 

Google Site från mall: 

 

  



Bilaga 1:H 

Sharepoint Gruppwebbplats användargränssnitt 
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