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Sammanfattning 
 

System för säkerhetskopiering och återställning är ett ämne som de flesta 

IT-verksamheter idag arbetar med. Tekniken förändras och datan växer med 

tiden vilket gör att en fungerande lösning för säkerhetskopiering och 

återställning blir allt viktigare i takt med vårt växande IT-samhälle. Vad man 

väljer för system beror även på vilka krav en organisation ställer och 

storleken på organisationen. Mindre företag behöver inte lika komplexa 

system som till exempel en datacenter-miljö. Detta betyder att det inte riktigt 

finns en generell lösning för alla. Man behöver alltså tänka igenom och 

skräddarsy lösningar för att möta de specifika krav organisationen ställer. 

 

Denna studie innehåller tre olika huvudavsnitt. Först teorin bakom 

säkerhetskopiering och återställning. Här återfinns bland annat olika 

begrepp, tekniker och programvaror.  

Sedan utfördes intervjuer med tre olika IT-verksamheter samt laborationer 

av olika programvarulösningar. Här besvaras den största delen av de 

frågeställningar som tas upp i studien. 

I det sista skedet återfinns en slutsats för studien.  

 

Studien behandlade främst säkerhetskopiering och återställning i mindre 

skala. Teorin bakom är dock applicerbar på alla organisationsstorlekar.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Organisationer idag bär ofta på väldigt mycket information i sina IT-system. 

Information som kan vara väldigt viktig för organisationens överlevnad.  

Utan säkerhetskopiering riskerar organisationen att gå under, eftersom 

information kan försvinna för alltid [1, p. 152]. Dessutom kan det ligga en 

ofantlig mängd arbetstimmar bakom informationen som nu förlorats. 

 

Säkerhetskopiering och återställning är ett mycket aktuellt ämne då de flesta 

företag och organisationer idag är beroende av IT och databehandling.  

Säkerhetskopiering mot molnet är också just nu högaktuellt och är något 

som kommer att tas upp i examensarbetet [2]. 

1.2 Målsättning och syfte 

Syftet med arbetet är att ge svar på frågeställningar omkring lösningar för 

säkerhetskopiering och återställning samt hur det fungerar i praktiken. Vad 

innebär en säkerhetskopia? Vilka lösningar används idag? Är organisationer 

idag medvetna om vikten av säkerhetskopiering? Hur fungerar det rent 

ekonomiskt? Hur och var lagrar man säkerhetskopior? Vad behöver man 

tänka på i planeringen av en lösning? 

1.3 Metodik 

Examensarbetet utfördes med hjälp av tre olika tillvägagångssätt. 

Först samlades information in från litteratur och diverse artiklar online. Detta 

för att skapa en teoretisk grund. 

Sedan utfördes intervjuer med olika IT-leverantörer och andra verksamheter. 

Detta för att se hur teorin tillämpas i verkligheten. 

Slutligen utfördes laborationer med olika produktlösningar för 

säkerhetskopiering och återställning. Detta för att skapa en egen bild av hur 

det fungerar. 

1.4 Avgränsning 

Examensarbetet fokuserade på olika lösningar för säkerhetskopiering och 

återställning. Det var endast riktat mot Windows-baserade system. 

Lösningarna var inriktade mot företag, alltså inte på gemene mans 

hemdator. Studien var inte heller riktad mot stora organisationer utan var 

mer tänkt för mindre skalor. 
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2 Utredning 

2.1 Säkerhetskopiering 

En säkerhetskopia i ett datasammanhang är en kopia av utvald data från en 

viss tidpunkt. Denna data sparar man sedan på ett valfritt lagringsmedium. 

Med hjälp av en säkerhetskopia kan man återställa hela datorsystemet eller 

enstaka filer och mappar [3, p. 2]. En vanlig missuppfattning är att RAID
1
 är 

säkerhetskopiering. Man kan exempelvis använda RAID 1 om man vill 

skydda sin data från mekaniska hårddiskfel. Det skyddar dock inte mot 

andra typer av dataförlust eller dataförvanskning eftersom båda 

hårddiskarna bär på samma identiska data. Detta gäller även för andra typer 

av redundans och replikering
2
 [4] [5].  

 

Det kan krävas en stor del systemresurser för att utföra säkerhetskopior. 

På grund av detta är det rekommenderat att operationerna för 

säkerhetskopiering och återställning sker på dedikerad hårdvara [3, p. 206]. 

Det finns idag ett stort utbud av kommersiella programvaror tillgängliga. I 

programvarorna schemalägger man sedan vilka tidpunkter vissa typer av 

säkerhetskopior ska börja äga rum.  

 

Säkerhetskopior behöver en viss mängd lagringsutrymme på de lagringsytor 

man väljer att lägga dessa på. Med hjälp av olika tekniker kan man spara på 

lagringsutrymmet och därmed prestandan som krävs för att utföra en 

säkerhetskopia. Prestandan bestäms huvudsakligen av den svagaste 

komponenten som ingår i en säkerhetskopierings eller återställnings-

operation. Huvudkomponenterna handlar främst om vilka lagringsmedium 

man använder och nätverksutrustning [6, pp. 633-635]. 

 

När man tar säkerhetskopior samtidigt som nätverket är under belastning 

kan det ta oväntat lång tid. För att förhindra detta problem kan man skapa ett 

eget nätverk mellan exempelvis en filserver och servern för 

säkerhetskopiering. En vanlig konfiguration är att servern för 

säkerhetskopiering hämtar data från de servrar som man tar säkerhetskopia 

på över natten, för att sedan spendera dagen åt att skriva den nyinhämtade 

datan till bandstationen [6, pp. 633-635]. 

  

                                                      
1
 Redundant Array of Independent Disks – En teknik som möjliggör logisk 

sammankoppling av flera hårddiskar. 
2
 Replikering är automatiskt kopiering av data mellan två eller flera maskiner. 
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2.1.1 Full säkerhetskopia 

I ett första skede så får man definiera vad det är man ska ta en 

säkerhetskopia på. Det kan handla om en mapp, en hårddisk eller hela 

systemet. Detta är något som man får definiera i programvaran man 

använder sig av. En full säkerhetskopia innehåller all denna definierade 

information [3, p. 2]. 

 

Vad man kan uppnå av en full säkerhetskopia är en återställning av hela 

systemet om något kritiskt i servern havererar (till exempel hårddiskar) eller 

om servern skulle bli stulen. Med hjälp av denna säkerhetskopia kan man 

sedan återskapa systemet på en server som inte har något operativsystem 

förinstallerat [1, p. 158].  

 

Figur 1 – Storleksökning för full säkerhetskopia 

 

Figur 1 visar storleksökningen över fem dagar för en full säkerhetskopia. 

Figuren utgår ifrån att man tar en säkerhetskopia varje dag. 

Ursprungsstorleken för datan är 10 GB (gigabyte).  

Varje dag tillkommer 1 GB. Efter den femte säkerhetskopian är klar finns nu 

60 GB data på lagringsmediet. 

2.1.2 Differentiell säkerhetskopia 

Denna typ av säkerhetskopia tar endast en kopia på de filer och mappar 

som har förändrats från den senaste fulla säkerhetskopian. Detta betyder att 

det först måste finnas en full säkerhetskopia tillgänglig för att denna typ av 

kopiering ska kunna äga rum. För att göra en återställning av en differentiell 

säkerhetskopia från ett visst datum behöver man den fulla säkerhetskopian 

samt den differentiella säkerhetskopian från det datum man vill återställa till 

[3, pp. 2-3]. 
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Figur 2 – Storleksökning för differentiell säkerhetskopia 

 

Figur 2 visar storleksökningen över fem dagar för en differentiell 

säkerhetskopia. Figuren utgår ifrån att man tar en säkerhetskopia varje dag. 

Storleken för den fulla säkerhetskopian som först tas ligger på 10 GB.  

Varje dag tillkommer 1 GB. Efter den femte säkerhetskopian är klar finns nu 

20 GB data på lagringsmediet. Med denna teknik har man alltså sparat in 

40 GB jämfört med om man hade tagit fulla säkerhetskopior i fem dagar. 

Man har också sparat in tid, då det handlar om mindre mängder data som 

hanteras i systemen. 

2.1.3 Inkrementell säkerhetskopia 

Denna typ av säkerhetskopia tar endast en kopia på de filer och mappar 

som har förändrats från den fulla eller den senaste inkrementella 

säkerhetskopian.  

 

Figur 3 – Storleksökning för inkrementell säkerhetskopia 

 
Som figur 3 visar sparar man här ännu mer utrymme på lagringsmediet 

jämfört med differentiella säkerhetskopior. Efter den femte säkerhetskopian 

ligger det nu 14 GB data på lagringsmediet. Med denna teknik har man 

alltså sparat in 46 GB jämfört med fulla säkerhetskopior. Man har även här 

sparat in tid, då mindre data används.  
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Dessa inkrementella säkerhetskopior håller nu reda på de förändringar som 

skett sedan gårdagen, istället för vad som har förändrats sedan den senaste 

fulla säkerhetskopian. Det bildas alltså som en kedja. Gör man en ny full 

säkerhetskopia börjar kedjan nu om från denna. Detta betyder att man nu 

kan ta bort eller arkivera den föregående kedjan av säkerhetskopior. [3, pp. 

4-8] 

 

För att kunna göra en lyckad återställning av data från en viss tidpunkt 

måste alla inkrementella säkerhetskopior i kedjan innan denna tidpunkt vara 

intakta samt tillgängliga för att det ska vara genomförbart. Den fulla 

säkerhetskopian måste också vara med [3, pp. 4-8]. 

2.1.4 Blocknivå och filnivå 

Ett filsystem ansvarar för att hålla koll på strukturen av mappar och filer. 

Till hjälp använder sig filsystemet av så kallade block som befinner sig på 

disken som filsystemet ligger i. Dessa block är lika stora. All data sparas 

sedan i dessa olika block. Olika filer befinner sig utspridda mellan block, 

vilket gör att programvaran ämnad för säkerhetskopiering och återställning 

tvingas hoppa fram och tillbaka och leta igenom filsystemet för att hitta de 

filer som eftersöks. Detta är vad som händer när man kopierar ut data på 

filnivå vilket är både tidskrävande och resurskrävande [7] [8]. 

 

Istället kan man säkerhetskopiera på blocknivå vilket endast läser alla block i 

ordning från disken filsystemet ligger på. Med hjälp av denna teknik bryr sig 

inte programvaran om filordningen, utan läser istället blocken i sin ordning 

direkt från disken. Detta är betydligt snabbare och mindre resurskrävande än 

säkerhetskopiering på filnivå [1, p. 160]. Denna teknik är även kallad  

image-baserad säkerhetskopiering eftersom informationen sparas som en 

imagefil (skivavbildning). Med hjälp av denna image kan man (om önskvärt) 

återställa hela sitt datorsystem genom programvaran som från början skapat 

imagen, eftersom hela filsystemet hänger med [9] [10].  
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2.2 Återställning 

En återställning är själva processen att återskapa data som oavsiktligt har 

tagits bort, blivit förlorad eller har förvanskats. För att kunna göra en 

återställning krävs det att man sedan tidigare har gjort en säkerhetskopia på 

det som man vill återställa [11].  

 

Ifall en olycka sker och en återställning krävs är det viktigt att det finns en 

plan för hur det ska hanteras. Planen kallas för en återställningsplan
3
 och 

utformas beroende på vilka krav som organisationen har på sina tjänster [6, 

p. 261]. Kraven brukar delas upp i två begrepp, RTO (Recovery Time 

Objective) och RPO (Recovery Point Objective). RTO symboliserar den tid 

som en organisation klarar av att tjänsten är nere och RPO symboliserar hur 

mycket data som maximalt kan förloras vid en olycka. Detta mäts i tid, till 

exempel om en organisation kan klara av att förlora all data som skapades 

under den senaste timmen [3, p. 13] [1, p. 156]. 

2.3 Lagringsmedia 

När man lagrar säkerhetskopior finns det två primära sätt att göra det på, 

antingen via ett fysiskt media eller ett virtuellt media. Skillnaden mellan 

dessa är att fysiska medier bara visas i sitt ursprungliga format medan 

virtuella medier kan emuleras så att systemet tror att till exempel en hårddisk 

är ett magnetband. De vanligaste formerna av fysisk media är magnetband 

och hårddiskar [3, p. 37]. 

2.3.1 Magnetband 

Ett magnetband är ett lagringsmedia som består av en rulle med böjbar plast 

som innehåller ett material som kan hålla en magnetisk signatur. För att 

använda sig av magnetband krävs det att man har en bandstation som 

skriver och läser till bandet [3, pp. 37-38]. 

 

Magnetbandet var det första media man använde för att lagra 

säkerhetskopior men det används fortfarande idag. Det finns fortfarande 

fördelar med att använda sig av magnetband för lagring, de är lätta att flytta 

mellan platser, man kan utöka sin lagring utan att köpa extra hårdvara. Men 

det finns också nackdelar med att använda magnetband, själva banden är 

väldigt ömtåliga, system kan endast läsa ifrån magnetband en åt gången [3, 

pp. 37-48]. 

  

                                                      
3
 Det engelska begreppet är Disaster Recovery Plan. 
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2.3.2 Hårddisk 

En hårddisk är ett lagringsmedia som består av en eller flera roterande 

magnetiska skivor och har ett skrivhuvud per skiva. De här skivorna kan 

sedan delas upp i ytterligare sektorer som är den minsta delen av 

hårddisken [12]. Hårddiskar har en stor lagringskapacitet och är numera 

förhållandevis billiga [6, p. 648]. 

2.3.3 Virtual Tape Library 

Virtual Tape Library (VTL) är den vanligaste formen av ett virtuellt media och 

gör så att man kan spara data på det som om det vore ett magnetband när 

det egentligen sparas till en hårddisk. Det här gör att ifall man sedan tidigare 

använder en säkerhetskopieringsprocess till magnetband men vill byta till 

hårddiskar så behöver man inte ändra på själva processen alls utan 

systemet kommer tro att den sparar informationen på ett magnetband [3, p. 

67]. 

2.3.4 Molnet 

På senare tid har man kunnat börja använda sig av olika molntjänster för 

säkerhetskopiering och återställning [13, p. 525]. Med hjälp av dessa 

molntjänster kan man slippa att stå för kostnaderna runt egna system och 

egen lagring. Det finns kommersiella molntjänster som riktar sig främst mot 

verksamheter. Detta kräver en fungerande och stabil internetanslutning för 

att det ska vara hållbart [3, p. 203]. 

2.4 Arkiv 

Det finns viktiga skillnader mellan en traditionell säkerhetskopia och en 

säkerhetskopia som är ämnad för arkivering. En säkerhetskopia ämnad för 

arkivering ska först och främst vara en full säkerhetskopia. Den bör också 

befinna sig rent fysiskt på en annan plats än systemet. Här är det också 

väsentligt att välja ett lagringsmedium som är tidsbeständigt, då arkivet kan 

behöva finnas kvar i många år. Det kan finnas flera orsaker varför man 

använder sig av arkivering av data. Man kan exempelvis skydda viktig data 

från förvanskning eller för att få bort oanvänd gammal data från sin 

nuvarande servermiljö för att spara på resurser [3, p. 9]. 

 

Arkiverar man datan på exempelvis ett magnetband med hjälp av en viss 

programvara bör man tänka igenom hur informationen ska kunna återläsas i 

framtiden, då både programvaror och hårdvara förändras med tiden. Detta 

är en tankegång man får ha med sig när man beslutar sig för att ändra 

strategier eller utrustning för säkerhetskopiering och återställning [6, p. 624]. 
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2.5 Programvaror 

Som nämnt i kapitel 2.1 finns det ett stort utbud av kommersiella 

programvaror tillgängliga på marknaden. Den återkommande Gartner-

rapporten har identifierat sexton stycken olika programvarutillverkare som är 

av relevans år 2014 [14]. I denna rapport anses fyra olika 

programvarutillverkare som marknadsledande. Två av dessa fyra, Symantec 

och Commvault återfinns även i boken Pro Data Backup and Recovery av 

Steven Nelson (2011). De programvaror som togs upp av Steven Nelson var 

Symantec NetBackup och CommVault Simpana. 

2.5.1 Symantec Netbackup 

Symantec Netbackup är en programvara som är utvecklad av det 

amerikanska företaget Symantec. Symantec är en globalt ledande 

programvarutillverkare inom en rad olika IT-områden, bland annat Norton 

Antivirus [15]. Netbackup är en avancerad programvara inom 

säkerhetskopiering och återställning med en mängd olika funktioner. Enligt 

Symantec är programvaran centraliserad och kompatibel med flera olika 

system, så som fysiska och virtuella. Programvaran riktar sig mot stora 

företag och datacenter [16]. 

2.5.2 CommVault Simpana 

Simpana är en plattform utvecklad av Commvault Systems som erbjuder en 

centraliserad lösning för säkerhetskopiering. Plattformen innehåller olika 

moduler som man kan köpa beroende på vad man behöver till sin lösning. 

Den klarar av att ta säkerhetskopior på både virtuella och fysiska maskiner, 

men det kräver att man har en agent
4
 installerad på maskinen. Simpana är 

mest ämnad för större verksamheter [17] [18]. 

2.5.3 Veeam Backup and Replication 

Veeam Backup and Replication är en programvara utvecklad av Veeam 

Software som erbjuder en centraliserad lösning för säkerhetskopiering. 

Programvaran klarar bara av att ta säkerhetskopior på virtuella maskiner 

som använder sig av VMware eller Hyper-V. Veeam Backup and Replication 

är agentlös vilket betyder att man inte behöver några agenter installerade 

någonstans. Den kan även använda deduplicering och komprimering av 

säkerhetskopiorna så de tar upp mindre lagringsutrymme [19] [20].  

                                                      
4
 En agent är ett program i en dator som utför uppgifter i bakgrunden. 
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2.5.4 Windows Server Backup 

Windows Server Backup är en programvara som medföljer kostnadsfritt i 

senare versioner av Windows server operativsystem. Programvaran måste 

aktiveras och konfigureras på varje enskild server som det ska tas 

säkerhetskopior på. Windows Server Backup är ersättare till föregångaren 

NTBackup. Med hjälp av Powershell-kommandon
5
 kan man få utökad 

funktionalitet i Windows Server Backup. Programvaran kan hantera både 

fysiska och virtuella maskiner [21] [22]. 

2.5.5 Microsoft Azure Backup 

Azure Backup är en del av Microsofts molnplattform Microsoft Azure. Det är 

en tjänst som inte medföljer i Windows server operativsystemen utan man 

får köpa den separat. Den är inte centraliserad utan programmet måste 

installeras på varje maskin man vill ta säkerhetskopior på. Programmet 

klarar bara av att ta säkerhetskopior på filnivå. När man lagrar data i Azure 

Backup replikeras datan som standard mellan två av Azures datacenter [23] 

[24]. 

 

 

  

                                                      
5
 Windows PowerShell är ett kommandorads- och skriptspråk som är avsett 

specifikt för systemadministration. 
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3 Genomförande 

3.1 Introduktion intervjuer 

3.1.1 Intervjuobjekt 

Tre olika personer från tre olika verksamheter intervjuades (Se bilaga 1:A, 

1:B och 1:C). Den första intervjun är namngiven Företag A, vilket är 

företaget LanGate System AB. LanGate är en privatägd IT-leverantör och 

har sin verksamhet i södra delarna av Sverige. Hans Brauer var personen i 

fråga som intervjuades. 

 

Den andra intervjun är namngiven Företag B, vilket är Högskolan 

Kristianstads IT-avdelning. Detta är förstås inget traditionellt företag men för 

enkelhetens skull kännetecknas det som Företag B. Tomas Stanislawski var 

personen i fråga som intervjuades. 

 

Den tredje intervjun är namngiven Företag C, vilka valde att vara anonyma. 

Det anonyma företaget är en mindre privatägd IT-leverantör med många år i 

branschen. Personen i fråga som intervjuades kännetecknas som 

”Personen”. 

3.1.2 Intervjufrågor 

1. Vad använder ni själva för lösning till säkerhetskopiering och 

återställning? 

2. Vad brukar mindre företag använda för lösningar? 

3. Vad brukar större företag använda för lösningar? 

4. Hur har lösningar förändrats under de senaste fem åren? 

5. Tror ni att molnlösningar är framtiden? 

6. Anser ni att många verksamheter inte förstår vikten av en 

fungerande lösning förrän de själva blivit utsatta för dataförlust? 

7. Hur väl förberedda är verksamheter i budgeteringen för kostnaderna 

runt säkerhetskopiering och återställning? Är de flesta redo att 

acceptera kostnaderna? 

 

 

Den första frågan som ställdes var vad de själva använder för lösning till 

säkerhetskopiering och återställning. Detta för att få en insikt i vad för 

lösningar som används idag. De två nästkommande frågorna om vad mindre 

samt större företag brukar använda för lösningar för att kunna se vilka 

skillnader det finns.  
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Därefter ställdes frågan om hur lösningar har förändrats under de senaste 

fem åren. Då kunde man se åt vilket håll lösningar för säkerhetskopiering 

och återställning är på väg mot och få lite insikt i om hur det kommer se ut i 

framtiden. Enligt SCB köper fyra av tio företag i Sverige molntjänster (2014) 

[25]. Av detta uppkom frågan om huruvida molnet är framtiden för 

säkerhetskopiering.  I boken ”Configuring Advanced Windows Server 2012 

Services” så skrev de att företag inte tar säkerhetskopiering på allvar förrän 

de själva har utsatts för dataförlust och då kunde man se ifall detta också 

stämmer på svenska verksamheter [1, p. 153].  

 

Sedan ställdes frågan om hur förberedda verksamheter är i budgeteringen 

för att få en insikt i hur organisationer tänker på säkerhetskopiering ur ett 

ekonomiskt perspektiv. 

3.2 Företag A 

3.2.1 Egen lösning 

Företag A använder själva en lösning där man lagrar säkerhetskopior på ett 

Network Attached Storage
6
 (NAS) samt i molnet för att få redundans. Deras 

egna data ligger främst i molnet då de använder sig av Office 365 medan 

kundernas data ligger på båda ställena. Hans var osäker på vilken mjukvara 

de använde just nu, men de höll på att titta på Arcserve som en ny lösning. 

3.2.2 Lösningar för olika verksamheter 

Enligt företag A så använder sig ofta mindre verksamheter av mindre 

lösningar, där de ofta använder sig av magnetband som lagringsmedia. 

Själva processen för säkerhetskopiering brukar vara att de tar en full 

säkerhetskopia en gång i veckan och inkrementella under de resterande 

dagarna.  

 

Dessa verksamheter brukar heller inte använda någon form av arkivering av 

säkerhetskopior, utan när de magnetband de har tar slut så skriver man över 

de gamla säkerhetskopiorna. Men det finns även mindre verksamheter som 

inte tar säkerhetskopior utan de använder sig istället enbart av replikering. 

  

                                                      
6
 NAS är en typ av lagringsyta som nås via nätverket. 
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Då företag A inte har någon kund som kan räknas som ett större företag 

kunde de inte ge ett definitivt svar på vad stora företag använder för lösning. 

Men Hans berättade att de har ungefär samma lösning som små företag fast 

i en större utsträckning. Så att de möjligtvis har replikering utav servern och 

sedan tar man säkerhetskopieringen på den replikerade servern. För lagring 

använder de sig av Storage Area Network
7
 (SAN) där det finns en bandrobot 

bakom som för över säkerhetskopiorna till magnetband och automatiskt 

roterar mellan magnetbanden. Arkiveringen görs oftast då genom att man 

lägger magnetbandet i ett bankfack eller skickar upp det i molnet.  

3.2.3 Utveckling 

Företag A ansåg att den största förändringen som skett för 

säkerhetskopiering var att magnetbandet försvinner medan hårddisken tar 

över, detta för att hårddiskar numera är väldigt billiga medan de ändå har en 

stor lagringskapacitet. 

 

Hans trodde även att man kommer gå mer och mer mot molnlösningar för att 

lagra säkerhetskopior i takt med att anslutningar uppgraderas. Verksamheter 

som har stora mängder data har inte tillräckligt med bandbredd idag för att 

kunna använda sig av molnet.  

3.2.4 Kunders insikt 

Företag A höll med om att verksamheter inte förstår vikten av 

säkerhetskopiering innan de blivit utsatta för dataförlust. Att motarbeta detta 

beskrev de lite som en bearbetningsprocess där man försöker få 

verksamheten att inse hur mycket pengar de faktiskt förlorar när de har en 

dataförlust. 

 

Små företag brukar inte vara redo att acceptera kostnaderna för en lösning 

medan större företag i princip alltid är det. Hans berättade att det finns 

någon sorts flyttbar gräns för när man som företag börjar inse hur viktig en 

fungerande lösning är, men var den gränsen går är osäkert.  

 

  

                                                      
7
 Ett dedikerat nätverk för lagring. Datorerna som är kopplade till detta 

nätverk ser lagringsmediet som en lokal hårddisk. 
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3.3 Företag B 

3.3.1 Egen lösning 

Företag B använder själva en lösning där man har två olika system, ett för 

fysiska maskiner och ett för virtuella maskiner. För de fysiska maskinerna 

använder de sig av mjukvaran SEP sesam medan de virtuella använder 

Veeam. Vilket i sin tur går till två olika NAS varav ett NAS är 

deduplicerande
8
. Huvudparten av den säkerhetskopiering som sker är på de 

virtuella maskinerna och går emot det NAS som är deduplicerande. 

3.3.2 Lösningar för olika verksamheter 

Tomas berättade att små verksamheter är väldigt priskänsliga och därmed 

väljer billiga lösningar. Mjukvaror som Symantec Backup Exec är de som är 

gjorda för mindre verksamheter, men Tomas anser att Veeam också är en 

billig mjukvara ifall man tittar på funktionaliteten. Tidigare hade Tomas testat 

Windows Server Backup, men funktionaliteten som erbjöds då var så 

begränsad att den inte kunde anses som en seriös lösning. 

 

Däremot hade Tomas inte särskilt mycket erfarenhet av större verksamheter, 

men han påpekade att IBMs Tivoli lösning är väldigt känd för större miljöer. 

Det är en mjukvara som är anpassad för stora miljöer, lite som Veeam i en 

större skala. Men Tivoli har inget grafiskt gränssnitt som standard, utan man 

får köpa det till ifrån tredje part. Tivoli är inte heller särskilt modern jämfört 

med andra mjukvaror idag. 

3.3.3 Utveckling 

Den största förändringen som säkerhetskopiering har gått igenom anser 

Tomas vara att man numera tar säkerhetskopior på virtuella maskiner och 

inte längre behöver ha agenter på sina maskiner. Vilket egentligen inte 

handlar om att lösningarna har utvecklats utan det är mer för att server 

infrastrukturen har gått ifrån fysisk till virtuell. 

 

Tomas tror att molnlösningar framförallt är för mindre verksamheter som är 

på en budget, att lagra data i molnet är otroligt billigt. De sparar även in lite 

pengar då de inte behöver spendera pengar på extra hårdvara för att ta sina 

säkerhetskopior. Större verksamheter har däremot högre krav på 

återställningstider så det kommer ta ett tag innan anslutningarna kan 

leverera den bandbredd som krävs för dem.  

                                                      
8
 Deduplicering är en teknologi som endast behåller en kopia av data som är 

likadan. 
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3.3.4 Kunders insikt 

Enligt Tomas erfarenhet så brukar verksamheter förstå hur viktigt det är att 

ha en fungerande säkerhetskopieringslösning. Vilket ofta har berott på att 

det har funnits egen IT-avdelning på verksamheten, men även de 

verksamheter som inte har någon IT-avdelning som hanterar värdefull data 

har förstått vikten av det. Tomas tror att det beror på att de verksamheter 

som inte har hand om sin egna IT har fått den insikten genom den leverantör 

de hyr sin IT av. 

 

Tomas anser även att verksamheter brukar vara redo att acceptera 

kostnaderna för en säkerhetskopieringslösning. Men det gäller att man har 

gjort ett ordentligt arbete med prisjämförelser, underlag och presenterar det 

på ett bra sätt. Ifall det sedan är vad verksamheten behöver så brukar det 

inte vara något problem. 

3.4 Företag C 

3.4.1 Egen Lösning 

Företag C använder själva imagebaserade
9
 säkerhetskopior från deras 

virtuella servrar. Säkerhetskopiorna lagras på NAS. En dag i veckan tas 

informationen ut till magnetband och en gång i månaden arkiveras även 

magnetband till ett bankfack. 

3.4.2 Lösningar för olika verksamheter 

Personen från Företag C berättade att mindre företag kan använda liknande 

lösningar som Företag C själva använder. Speciellt om de mindre företagen 

använder sig av virtuella servermiljöer. Personen berättade också att de är 

väldigt angelägna om att skapa imagebaserade säkerhetskopior på grund av 

att möjliggöra återläsning till annan hårdvara eller annan virtuell miljö. 

Säkerhetskopiering på filnivå är inte lika vanligt längre men det finns 

fortfarande några som använder det. Detta genom att till exempel bara ta ut 

den information som ligger i olika mappar på en filserver. 

  

                                                      
9
 Data som är samlad i en så kallad skivavbildning. 
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Personen berättade att många större företag använder sig av en speciell 

programvara som heter Tivoli, från IBM. Där kan man till exempel göra 

speciella typer av säkerhetskopior av SQL-databaser, Exchange-databaser 

och Active Directory. Programvaran är också kompatibel med olika typer av 

servermiljöer, så som fysiska och virtuella. Personen förklarade även att de 

större företagen ofta skickade vidare säkerhetskopiorna till ett SAN eller 

stora NAS-anläggningar, kanske i en annan serverhall. Lite som ett privat 

moln.  

 

Stora företag med väldigt mycket data brukar sällan ta ut informationen till 

ett offline-media (så som magnetband), utan skickar istället vidare 

förändringarna i datat till de olika lagrings-siterna. Det är också här vanligt 

att enskilda användare ges möjlighet att återställa egna filer vid behov. 

3.4.3 Utveckling 

Personen berättade om hur lösningar för säkerhetskopiering och 

återställning förändrats över de senaste fem åren. Man har slutat mer och 

mer med de traditionella säkerhetskopiorna som sker på filnivå. Med detta 

menas att man till exempel kör programvaran Symantec Backup Exec och 

installerar agenter på fysiska eller virtuella servrar, för att ta ut mappar och 

filer på magnetband. Om man ville återställa en fil, fick man läsa in bandet 

igen för att på så sätt få tag på filen. 

 

Personen menade också på att lösningar har förändrats i takt med att 

virtualisering har blivit mer vanligt. I till exempel plattformen VMware kan 

man ta agentlösa säkerhetskopior av virtuella servrar. Då används VMwares 

inbyggda snapshot-funktion för att ta säkerhetskopior. Detta för att backup-

programvaran ska av detta snapshot skapa en imagebaserad 

säkerhetskopia. Personen menade på att det är mycket smidigare att kunna 

göra så. Det är också blivit vanligt att man hellre använder hårddiskar än 

band då priser för hårddiskar har sjunkit. 

 

Molnlösningar blir också allt mer vanligt, menade Personen. Mycket på 

grund av att bandbredden på internetanslutningar blir både bättre och 

billigare. Personen ansåg dock att molnlösningar inte passade alla typer av 

verksamheter, då vissa verksamheter kan besitta väldigt känslig information. 

Exempel på sådana verksamheter är advokatfirmor eller tillverkande företag 

som har patent. Någon måste ansvara för vart datat tar vägen. Problemet är 

att man inte helt och hållet kan veta vem som kan ha tillgång till 

informationen. 
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3.4.4 Kunders insikt 

Personen svarade på frågan om det stämmer att många verksamheter inte 

riktigt förstår vikten av en fungerande säkerhetskopierings-lösning förrän de 

själva har blivit utsatta för dataförlust. Personen kunde hålla med till en viss 

mån men förklarade att en del verksamheter kan från början vara väldigt 

medvetna där vissa inte är det. 

 

När det gäller acceptans av kostnader runt säkerhetskopiering och 

återställning menade Personen att det kan finnas vissa som tycker att det är 

för dyrt. Det beror mycket på en själv också som IT-leverantör att “sälja in” 

lösningar. Det är också bra att tillsammans med kunden göra en 

konsekvensanalys. 
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3.5 Introduktion laborationer 

Laborationerna planerades utifrån avgränsningarna som examensarbetet 

innefattade samt de litteraturstudier som ägde rum. Syftet med 

laborationerna var att redogöra för hur det faktiskt ser ut när man jobbar i 

systemen. Det kunde även redogöras för hur det fungerar rent praktiskt i 

installation och administration av lösningar för säkerhetskopiering och 

återställning. Speciellt då många lösningar bygger på samma teknik [3, pp. 

1-2]. 

3.5.1 Laborationsmiljö  

I laborationerna användes två fysiska servrar av samma modell, Dell 

Poweredge R710. Dessa fysiska servrar var egentligen överdimensionerade 

kapacitetsmässigt för syftet. Den ena namngavs Backup01 och den andra 

namngavs HV01. HV är en förkortning till Hyper-V, eftersom det var på 

denna server de tre virtuella servrar drevs på. På samtliga servrar användes 

Windows Server 2012 R2 (Datacenter Edition) som operativsystem. 

 

Figur 4 – Servermiljö. Uppifrån och ner: Internet, brandvägg, switch, servrar. 

 
Backup01 var den fysiska server som valdes som dedikerad hårdvara för 

säkerhetskopiering och återställning. Anledningen till varför dedikerad 

hårdvara valdes för detta syfte är på grund av den information som återfanns 

under litteraturstudien. Operationer för säkerhetskopiering och återställning 

kan vara mycket resurskrävande. Har man då dedikerad hårdvara som man 

istället förlägger en stor del av arbete på, kan man på så sätt minska 

störningar i andra delar av nätverket [3, p. 206] [6, pp. 633-634].  
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Lagringsmediet som användes för säkerhetskopiorna var en extern USB-

hårddisk över USB 2.0. Skrivhastigheten för disken uppmättes till mellan 25-

30 megabyte per sekund över USB 2.0. Läshastigheten uppmättes till 

ungefär det dubbla. Det var lagringsmediet som var flaskhalsen i lösningen, 

då de övriga komponenterna klarade av att leverera högre hastigheter. 

3.5.2 Noteringar 

Det första som noterades var i Veeam-programvaran de olika val man fick 

för att bestämma hur säkerhetskopior skulle fungera. Detta var något som 

återfanns i skapandet av jobb. Det fanns ett val som definierades som 

syntetisk full säkerhetskopia. En konventionell full säkerhetskopia 

definierades istället som en aktiv full säkerhetskopia.  

 

Som förklarat i avsnitt 2.1.3 börjar kedjan för inkrementella alltid med en full 

säkerhetskopia. Vill man börja en ny kedja får man skapa en ny full 

säkerhetskopia. Har man till exempel i jobbet definierat att högst 14 

generationer får befinna sig på lagringsmediet skapar man traditionellt sett 

en ny aktiv full säkerhetskopia och slopar den äldre datan.  

En syntetisk full säkerhetskopia fungerar på annat vis. Den äldsta 

inkrementella säkerhetskopian injiceras istället in i den fulla säkerhetskopian 

och på så sätt ”fyller på” med data [26] [27].  

 

Det andra som noterades och även testades var manuell verifiering av 

säkerhetskopiorna. För att absolut säkerställa att en säkerhetskopia fungerar 

behöver den verifieras [3, p. 201] [6, p. 651]. Verifikation kan vara en 

inbyggd funktion i en programvara men för att vara på den säkra sidan kan 

man manuellt utföra en verifikation. Detta genom att antingen återställa 

enstaka filer eller hela skivavbildningar för att kontrollera att datan är 

fullständig. [6, pp. 643-644]. 

 

Det tredje som noterades var en begränsning i Windows Server Backup. 

Vill man ta säkerhetskopior mot en nätverksresurs får det bara finnas en (1) 

generation säkerhetskopia där. Detta betyder att varje gång man utför en 

säkerhetskopia mot nätverksresursen så raderas den föregående kopian [1, 

p. 162]. 
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3.6 Resultat laborationer 

3.6.1 Fysisk Server 

Det som utfördes i detta test var en full säkerhetskopia av den fysiska 

servern HV01 under drift. De tre virtuella maskinerna inkluderades och även 

dessa var i drift. Detta utfördes med hjälp av Windows Server Backup som 

var installerat på HV01 (Se bilaga 2:A). Säkerhetskopian skrevs som en 

imagefil till den externa USB-hårddisken. Detta tog 3 timmar och 31 minuter 

och total filstorlek uppmättes till 136 GB. Efter operationen slutfördes, 

stängdes systemet ner för att förbereda återställningen.  

 

För att återställa systemet från säkerhetskopian, startar man först upp 

systemet på installationsskivan för Windows Server istället för den ordinarie 

hårddisken. Istället för att göra en traditionell installation kan man i 

gränssnittet välja att reparera systemet. Här väljer man vilken 

säkerhetskopia man vill återställa ifrån (om man har flera olika). Efter detta 

stod det nu och laddade och återställde systemet från den fil som fanns på 

USB-hårddisken. 

Detta tog 1 timme och 15 minuter vilket är ungefär dubbla hastigheten 

jämfört med säkerhetskopieringen. Detta är till stor del på grund av att det 

var ungefär dubbla hastigheten att läsa från USB-hårddisken än att skriva till 

den. 

3.6.2 Virtuell Server 

Det som utfördes i detta test var en full respektive inkrementell 

säkerhetskopia av den virtuella servern SRV01. Detta utfördes med hjälp av 

Veeam. I gränssnittet fick man här lägga in HV01. Då skapades en operation 

som automatiskt skickade programvaror och inställningar från Veeam till 

HV01. Efter operationen var klar kunde man här i gränssnittet se de tre 

virtuella servrarna som låg på HV01. Detta betyder att alla operationer inom 

säkerhetskopiering och återställning för de virtuella servrarna på HV01 nu 

hanterades ifrån den fysiska servern Backup01 (Se bilaga 2:B).  

För att definiera vad som ska säkerhetskopieras skapar man i gränssnittet 

ett ”jobb”. I jobbet kan man definiera följande: 

 Vilken/vilka servrar som man ska säkerhetskopiera. 

 På vilka tider säkerhetskopian ska köras. 

 Typ av säkerhetskopia (full/inkrementell). 

 På vilken lagringsyta säkerhetskopian ska sparas. 

 Hur många generationer säkerhetskopior som ska finnas på 

lagringsytan. 
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Första gången man kör jobbet i Veeam skapas det alltid en full 

säkerhetskopia. Efter denna första gång följer nu de inkrementella som 

skapas. I studien testades detta. Veeam komprimerar samtidigt också datan 

när den sparas som en skivavbildning till lagringsmediet, vilket både sparar 

på tidsåtgång och lagringsyta. Den fulla säkerhetskopian tog strax under 22 

minuter och en inkrementell tog strax under 2 minuter att utföra. Storlek på 

den fulla säkerhetskopian innan komprimering var ~45 GB och ~37 GB efter. 

Den inkrementella låg på ~1,8 GB innan komprimering och ~1,6 GB efter 

komprimering. 

 

Nu till återställningen av denna säkerhetskopia som Veeam skapat på USB-

hårddisken. Detta kunde man göra genom att markera den virtuella server 

som skulle återställas och gå igenom vilken typ av återställning som önskas. 

Det går direkt att återställa enskilda filer och mappar istället för hela 

maskinen, om så önskas. I detta test valdes återställning av hela virtuella 

maskinen (Se bilaga 2:B). Man kunde följa förloppet både i gränssnittet och 

på HV01 då man kunde se att SRV01 faktiskt togs bort och kom tillbaka och 

startades upp efter en stund. 

Total tidsåtgång för detta var ungefär 9 minuter. 

3.6.3 Filnivå 

Det som utfördes i detta test var säkerhetskopiering av mappar. Detta sker 

alltså på filnivå (se 2.1.4). I Veeam återfanns under studien ingen funktion 

som tog säkerhetskopia på enskilda filer och mappar så till detta användes 

Windows Server Backup. Processen var densamma som i det första testet 

men istället valdes de mappar som skulle sparas. Det som hamnade på 

USB-hårddisken var ändå en skivavbildning. Tidsåtgången för detta 

hamnade på ungefär 12 minuter där datan låg på 20 GB. Efter operationen 

var klar raderades mapparna manuellt från den virtuella server som var i 

drift. Detta för att se hur de dyker upp när de återställs från säkerhetskopian. 

 

I Windows Server Backup fick man här gå in i återställningsfunktionen och 

välja ut det som ska återställas. De tre mapparna valdes och återställdes 

med tillhörande filer utan problem till den plats som de först låg i på SRV01. 

Filerna återställdes alltså från USB-hårddisken till den virtuella servern. 

Tidsåtgången hamnade här på 10 minuter. 
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3.6.4 Molnlösning 

Det som utfördes i detta test var säkerhetskopiering till molnet. Detta gjordes 

med programvaran Microsoft Azure Backup (Se bilaga 2:C). Programvaran 

stödjer bara säkerhetskopiering och återställning på filnivå. Detta betyder att 

om man önskar att ladda upp säkerhetskopior av system i molnet, behöver 

man använda sig av någon annan programvara som skapar dessa 

säkerhetskopior innan.  

 

Detta löstes genom att man använde Windows Server Backup. Mappen som 

Windows Server Backup sparade säkerhetskopior i, var den mappen som 

Azure Backup använde som källa. Mappen var vid tillfället 21 GB i storlek. 

Tidsåtgången för att skicka upp mappen till molnet hamnade på 1 timme och 

10 minuter. Begränsningen i bandbredden låg vid tillfället i 

internetanslutningen. Efter operationen var klar raderades mapparna 

manuellt från den virtuella server som var i drift. Detta för att se hur de dyker 

upp när de återställs från säkerhetskopian. 

 

Nu till återställning av filerna från molnet genom programvaran Windows 

Azure Backup. Detta gjorde man genom att välja återställningsfunktionen i 

programvaran (Se bilaga 2:C). Mappen valdes och återställdes med 

tillhörande filer utan problem till den plats som de först låg i. Tidsåtgången 

för detta hamnade på 1 timme och 1 minut, där begränsningen fortfarande 

låg i internetanslutningen. 
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4 Diskussion 

4.1 Slutsats 

4.1.1 Val av lösning 

Olika sorters verksamheter kräver olika sorters lösningar för 

säkerhetskopiering och återställning. Även olika storlekar på verksamheter 

skiljer sig ifrån varandra.  

 

 Ska IT-systemet vara fritt från störningar alla tider på dygnet, eller är 

det endast viktigt att det är störningsfritt på kontorstid?  

 Hur ofta vi behöver ta säkerhetskopior översätter till hur mycket data 

vi har råd att förlora. Tar vi endast en säkerhetskopia varje kväll 

betyder det i värsta fall att en hel arbetsdag kan gå förlorad.  

 Hur snabbt ska det gå att återställa, översätter till vilken hastighet vi 

kan få av infrastrukturen. Hastigheten bestäms av den svagaste 

länken i kedjan. Detta betyder att man kan behöva bygga en snabb 

lagringslösning med ett snabbt nätverk.  

 Hur stor mängd data handlar det om? 

 Vad för slags data handlar det om? Finns det speciella system eller 

databaser som vi behöver hantera annorlunda? 

 Hur stor budget har vi? Man får tänka på att ju högre krav man 

ställer, desto mer kommer det att kosta. 

 

Dessa huvudfrågor är de vi identifierat som viktiga när man väljer en lösning 

för säkerhetskopiering och återställning. Detta med stöd både från litteratur 

och den praktiska delen i studien. 

4.1.2 Våra rekommendationer 

Våra rekommendationer gäller för mindre företag. 

Det som vi har upplevt under studien är styrkan i kommersiella programvaror 

som Veeam Backup and Replication. Problemet i Veeam-programvaran just 

nu är att den bara hanterar virtuella maskiner. Det är dock vanligt idag att 

företag kör många eller till och med alla servertjänster virtuellt. Om man har 

många virtuella servrar kan man här räkna hem kostnaden för licensen men 

det blir svårare när om man endast har ett fåtal. Det finns många styrkor i en 

centraliserad lösning. Ytan för felsökning blir mindre eftersom man hanterar 

allt i samma gränssnitt. Man sparar även tid och får mer kontroll eftersom 

man lättare kan se lösningen som en helhet. 
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Veeam innehåller också en hel del återställningsfunktioner som kan vara 

mycket fördelaktiga för olika företag. Detta förutsätter dock att det faktiskt 

finns ett behov för dessa funktioner. Som exempel kan man direkt köra en 

virtuell server från själva backupfilen, vilket eliminerar en stor del av 

tidsåtgången för en återställning. Det finns också funktioner som granulär 

återställning av enstaka objekt i databaser så som Exchange, SQL och 

Active Directory, under drift. 

 

Är man ett mycket mindre företag på till exempel tio anställda och inte är 

beredd att ta kostnaderna för en kommersiell programvara kan man faktiskt 

vända sig till den inbyggda programvaran Windows Server Backup. Sedan 

kan man betala för tjänsten Azure Backup för att skydda sig från fysisk 

påverkan och för att arkivera datan. Att använda en molntjänst passar dock 

inte alla. Om det mindre företaget behöver skicka upp stora mängder data 

kanske inte detta kan göras inom en lämplig tidsram på grund av begränsad 

bandbredd. Det kan också vara att säkerhetspolicyn för företaget inte tillåter 

en molntjänst för lagring. 

 

För mindre företag som inte kan eller vill använda en molntjänst kan man ta 

ut informationen på ett offline-media som magnetband eller hårddisk, så 

länge dessa förvaras på en annan plats. 

4.2 Förslag till fortsatt arbete 

Tekniken utvecklas ständigt vilket också gör att det kommer upp fler 

produktlösningar. Detta gör att det kan vara intressant att prova andra 

aktuella programvaror. Vi har heller inte tagit upp andra operativsystem än 

Windows Server. Det hade varit intressant att testa lösningar som involverar 

andra operativsystem så som Linux. Vad det gäller intervjuer hade det varit 

intressant att intervjua större organisationer för att se hur det fungerar hos 

dessa. 
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6 Bilagor 
 

6.1 Intervjuer 

1:A Intervju företag A: Langate System AB 

1:B Intervju företag B: Högskolan Kristianstad 

1:C Intervju företag C: Anonym IT-leverantör 

 

 

6.2 Skärmurklipp 

2:A Windows Server Backup 

2:B Veeam Backup and Replication v8 

2:C Microsoft Azure Backup
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Bilaga 1:A Intervju företag A: Langate System AB 

 

Intervju företag A 

Vad använder ni själva för lösning till säkerhetskopiering och återställning? 

Jag vet faktiskt inte vilken mjukvara vi använder, men vi använder en blandad för vi också hostar 

backup själva. Men vi håller på att titta på ArcServe som mjukvara. Sen är det Windows 2012 servrar 

med hårddiskar och sen köper vi molnlagring som vi lagrar backuper på. Då både image och själva 

filerna. Vi har inte så mycket saker själva utan det mesta är våras kunders maskiner och deras 

hårdvara samt mjukvara. Så att själva har vi inte så mycket, för allt vi har ligger redan i molnet. Vi är 

extremt molnbaserade när det gäller våra egna dokument och sådana saker. Vi kör ju då på office 

365 med sharepoint i och med att vi är silver partner hos microsoft. Sen har vi ju en viss hårdvara 

d.v.s. vi har en egen deployment lösning.  

 

De flesta servrar vi har är virtuella, det är ett antal hostar som har ett antal virtuella maskiner som 

snurrar. Vi driftar bara våra egna servrar i vårt eget nät. Vårt främsta sätt är att lagra backuper på är 

via molnet och ett NAS som står och snurrar så det finns en viss redudans ifall något skulle hända.  

 

Vad brukar mindre företag använda för lösningar? 

De flesta företag som vi har varit i kontakt med ligger fortfarande kvar i små lösningar, d.v.s. de har 

fortfarande band backup. Alltså tape backuper så dom tar sin backup och stoppar in bandet, sen byter 

dom bandet en gång per dag och en gång i veckan tar dom en fullständig backup och om ifall dom är 

duktiga, stort om här. Så tar dom ett band i månaden som dom sparar i ett bankfack någonstans, men 

det hör till ovanligheterna. Man har alltså en inkrementell backup på ett enda band, men det beror helt 

på storleken på bandet. Vissa kanske byter bandet en gång i veckan och på det här bandet kopierar 

en fullständig kopia och sedan alla inkrementella på ett band. Om man inte lägger banden i ett 

bankfack så brukar man bara lägga det precis bredvid servern i samma rum.  

 

Det vi försöker göra är att dom då ska köpa molnbackup för det absolut väsentligaste. Man kopplar då 

azure tillsammans med windows server backup så man kan skicka upp en backup till molnet vilken 

dag som helst. Problematiken med det här är att organisationer är osäkra på molnet och ofta tänker 

”ja, men var hamnar den här datan då egentligen?”.  Men molnlösningar för backup använder sig 

oftast av kryptografi i själva linan och är certifikatsbaserade. Plus att datan som ligger i molnet också 

är krypterad. Med molnlösningar så brukar det också vara högre säkerhet än vad de själva har på sin 

egen miljö. Men de brukar ändå tycka att det känns farligt, vilket är fascinerande. (Man kör sina 

backups via ett service konto och kommer åt molnet genom att verifiera sin server). Men har du inte 

azure som en integrerad lösning får du ha separata mjukvaror som har sin egen inloggning och 

sådana saker, vilket gör att man har en lösenordshantering som man måste ha koll på också. Genom 

att använda sig av ett service konto så även ifall ett lösenord kommer på villovägar så kan inte någon 

ta sig in i systemet (jämfört med att använda administratör konto). 
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Däremot så använder de sig av andra typer som egentligen inte är backup, fast det är backup ändå. 

Använder man sig av Hyper-V som virtualiseringslösning så man har en host med en DC, 

applikationsserver etc. så kan man ha en ytterligare server som står på ett annat ställe, i samma 

byggnad kanske och köra en Hyper-V replika så att det är replikering konstant. Tillsammans med en 

online backup är det här väldigt säkert. Och det funkar även på mindre företag. I den tjänsten som vi 

erbjuder så hyr vi då ut en maskin till dem och sätter en server hos dom som dom inte har koll på 

överhuvudtaget.  Sen erbjuder vi själva tjänsten, det är då ett alternativ. Som dom då själva hade 

kunnat göra, har man då en kund som är kunnig så hade de ju självklart kunna göra det här själva. 

Det är inte helt enkelt att få igång och inte helt enkelt att få snurr på men det är en bra lösning.  

 

Vad brukar större företag använda för lösningar? 

Det har jag faktiskt inget bra svar på då vi inte har något företag som räknas som större kund på det 

sättet, för de driver ofta sin IT själva. Men det jag kan säga om större företag är samma lösning fast 

bara uppskalad. För det är ju så att en hyper-v replika kan vara mycket större än online backup 

lösning för den är skalbar, så det är bara att skala. Men de kanske har en SAN system istället så 

backupen ligger till SANet där det ligger en tape robot bakom SANet. Så du kör all lagring på SANet 

och tar backup på SANet antingen genom hårddiskar eller någon typ av tape backup. Och så har man 

en eller ett antal backup server som styr den backupen. Så då sker den här rotationen med banden 

automatiskt sen åker man till banken för att lagra bandet i ett bankfack eller eventuellt skickar upp det 

till molnet. Stora organisationer brukar däremot inte ha tillräckligt mycket bandbredd för att skyffla det. 

Själva kostnaden för att lagra datan i molnet är inte egentligen något problem, utan problemet liggar i 

bandbredden. Hur ska man hinna skyffla de här GB backup innan dagen tar slut? Om man annars har 

microsoft system så kanske man använder VSS som en del av den här backuplösningen och den tar 

ju 14 generationer innan den tar en full backup. Så då får man jobba på det sättet, då kanske man 

måste köpa lagringssystem med inbyggd backup eller alltså det är en helt annan diskussion men 

principen är densamma. Principen att du har en virtuell lösning som har en replikering konstant och 

du har backup på den upp till molnet.  

 

Hur har lösningar förändrats under de senaste fem åren? 

Band försvinner och det blir mer disk baserad backup. Största anledningen till detta är att diskar har 

blivit så pass stora och billiga så det är lite därför man tar det här steget och band försvinner. Sen är 

det också så att ifall du lagrar på saker på SD-kort så kan du i princip köra över dem med en truck 

eller dumpa dom i havet sen plocka upp dom och fortsätta använda dom. Sen är det inte riktigt någon 

som vet hur länge de håller datan längre, ifall det är 10 år, 100 år eller 100 år det vet man inte. Men 

man lutar åt 100 eller 1000 år, betydligt längre än en hårddisk håller. Sen är de platseffektiva, och 

även ifall de skulle bli lite större typ som en diskett så är det fortfarande mindre än en hårddisk.  
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Tror ni att molnlösningar är framtiden? 

Ja, just nu har vi bandbreddsproblem men det finns ingenting som säger att vi inte kommer att ha 

redundanta 10 Gbit/s länkar överallt. Och det går väldigt fort, nu kan till och med privatpersoner som 

bor i villa ha inte bara 1Gbit/s ner utan även upp. Och om privatpersoner kommer upp i den typen av 

bandbredd så finns det kapacitet i nätet och eftersom vi har det så kommer den typen av tjänst att 

blomma.  

 

Anser ni att många verksamheter inte förstår vikten av en fungerande lösning förrän 

de själva blivit utsatta för dataförlust? 

Ja, tveklöst. Att motarbeta det är en bearbetningsprocess, man får på något sätt tala om för kunden 

att ifall du förlorar din data kommer du förlora så här mycket pengar, är du beredd att betala det? Blir 

svaret då ”ja, jag tror inte att det kommer kosta så mycket pengar”. Så fine, du kan tala om fakta, 

undersökningar om andra företag som gjort misstaget men så länge de själva inte har gjort 

dataförlusten så nej.  

 

Hur väl förberedda är verksamheter i budgeteringen för kostnaderna runt 

säkerhetskopiering och återställning? Är de flesta redo att acceptera kostnaderna? 

Nej, men det beror på storleken på företaget. Små företag så nej medan större företag självklart. 

Alltså det finns, och jag vet inte var den här gränsen går, ifall det är antal anställda, omsättning, 

verksamhetsområde men det finns någon slags flyttbar gräns när man helt plötsligt börjar att inse att 

det är rätt viktigt. Utan vissa säger det gör ingenting för jag har USB minnen liggandes hemma i villan.  
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Intervju företag B 

Vad använder ni själva för lösning till säkerhetskopiering och återställning? 

Idag har vi två olika backupsystem och det gamla vi fortfarande har kvar är backup av fysiska 

maskiner, det är då SEP sesam som då är en produkt från novell och UNIX tiden som är relativt 

kompetent, tycker att gränssnittet är något man det klyddigaste man kan hitta. Så det är inte något 

roligt att arbeta med, men det fungerar. Programmet är då agent baserat och går emot en icke 

deduplicerande NAS så att den går emot rå diskyta. Så att där ligger egentligen bara de gamla 

fysiska servrarna så det är ganska lite data. Så det är inte riktigt något ”real world case” längre, 

tidigare har det varit det.  

 

Huvudparten av all backup vi kör idag kör vi genom Veeam backup and replication. Programmet 

klarar av väldigt mycket och vi nyttjar i princip bara backup delen, den går för ändamålet avsedd 

deduplicerande lagringsyta som har 15 TB rå diskyta. Där ligger ungefär 50TB på den just nu och den 

är inte ens full, ungefär halv full. Deduplicerande system är ganska dyra men de är också väldigt bra 

också. När det gäller virtuella backuper så tar du alltid backup på hela VM:en och då får du alltid 

samma backup på själva Windows installationen på alla maskiner du har, och där har du enorma 

mängder data som sparas eftersom det är nästan samma data på alla servrar. Sen kan du göra fulla 

backuper också ganska ofta eftersom det enda som lagras är differentialen, medan programmet ser 

de som fulla. 

 

Men vi har ingen molntjänst när det gäller backup idag, när vi gick över till exchange online i office365 

så fanns det ett intresse från verksamheten att det skulle finnas någon slags backup på det. Vi 

underströk möjligheterna att ta backup på molnet, men vi hittade inget bra. Det handlade om så stora 

mängder data och programmen läste så långsamt. Det hade tagit ungefär 180 dagar att göra en full 

backup på detta sätt.  

 

Vad brukar mindre företag använda för lösningar? 

Mindre företag så som jag vet är väldigt priskänsliga så det blir ofta en billig lösning. Det blir inga 

avancerade saker, nu är ju Veeam ganska billig jämfört med vad den kan men Symantec Backup 

Exec och liknande är ju small business lösningar.  

 

Jag testade WSB för länge sedan och blev väldigt besviken då man inte kunde backa upp 

systemdisken då. Så att hade du en server med bara en C disk så kunde du inte backa upp den. Så 

den kan fungera men jag ser inte den som en seriös lösning. Det hade varit bra ifall Microsoft hade 

någon eget som var hyffsat, men jag har inte kollat vad det finns i 2012 t.ex.   
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Vad brukar större företag använda för lösningar? 

Det har jag lite dålig koll på, men Tivoli från IBM är ju väldigt känt bland större miljöer. Man kan säga 

att den är anpassad för stora Enterprise miljöer. Lite grann om man skulle säga Veeam i en större 

skala, du har flera backup servrar med replikering hit och dit. Du har mycket av den funktionalitet, 

men tivoli är en ganska gammal produkt. Jag säger inte att den inte är uppdaterad, men den bygger 

också på agenter och sådant. Även om den har fått imagebackup i de senaste versionerna, och om 

jag minns rätt så finns det inte heller något grafiskt gränssnitt med utan det får man köpa separat från 

tredje part.  

 

Tröskeln är högre än med Veeam. Men Tivoli har traditionellt körts på många miljöer, jag tror den 

klarar att ta backup på många olika typer av maskiner.  

 

Hur har lösningar förändrats under de senaste fem åren? 

Det stora som jag tycker är att man nu tar backup på virtuella maskiner och inte längre har agenter på 

maskinerna. Tidigare har det ju alltid varit en mer eller mindre klyddig agent installation på maskinen 

du ska ta backup på. Sen har det blivit en mer eller mindre bra bare metal recovery grej av det. Idag 

tar man liksom snapshoten eller imagen från din virtuella miljö, sen är det klart. Så kan man återställa 

det hur lätt som helst. Det är ju det stora, det handlar inte så jätte mycket om att backup lösningar har 

utvecklats utan det är server infrastrukturen bakom har gått ifrån fysisk till virtuell som har gjort det 

möjligt.  

 

Tror ni att molnlösningar är framtiden? 

Ja, det kan vara det. Det är nog olika för olika företag, jag kan tro för mindre företag som är på en 

budget. Att dom kan ta nytta av det, för molnet har storleksfördel rent prismässigt. Man behöver ju 

inte ha någon backup server, eller någon backup admin om man tänker sig i framtiden hur mycket 

lättare det blir. Sen kan ju företag redan ha några av sina servrar i molnet så att det finns någon 

backup tjänst knuten till det. Men för större företag som har högre krav på återställningstider så ser 

jag inte att det kommer hända än. Vi har exceptionellt hög anslutningshastighet här på skolan med 

kopplingen till SUNET, 1Gbit lina som kommer uppgraderas till 10 Gbit nu. Så att där kan man ju 

pressa data, men de flesta företag ligger långt bakom. Sen tror jag att de flesta molnbackuplösningar, 

nu har jag ju bara tittat lite grann ungefär för ett år sen. De flesta hade ändå någon sorts lokal lagring 

först, så du har den senaste backupen lokalt och resten i molnet, lite som ett arkiv.  
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Anser ni att många verksamheter inte förstår vikten av en fungerande lösning förrän 

de själva blivit utsatta för dataförlust? 

Ja, det stämmer inte riktigt på en organisationsnivå utan det gäller snarare användare. Användare är 

inte alltid medvetna om vad en backup betyder förrän deras egen dator har kraschat. Eller blir av med 

alla sina filer, så blir dem ledsna och förstår inte varför de inte hade någon backup. Men alla 

organisationer jag har arbetat med har förstått vikten av att ha en backup, ofta är det för man har 

någon sorts IT-chef och chefen är då medveten om att det är chefsrollen som blir hängd ifall man inte 

kan garantera data säkerhet. Det finns alltså ofta en bra medvetenhet om det. Sen har jag varit på lite 

mindre ställen också, och även ifall där inte finns någon IT-chef så kanske man hanterar data som är 

väldigt värdefull som kan kosta flera miljoner att återskapa om det ens går. Och då förstår de själva 

utan att behöva råka ut för en data förlust att det här behöver lagras på ett säkert sätt. Så att det 

tycker jag inte är något bekymmer att vinna förståelse för det. Men sen kan det vara att en del backup 

lösningar kostar ganska mycket pengar så dom vill liksom inte köpa det för disk var ju dyrare tidigare, 

alltså själva hårdvaran.  

 

Jag tror att organisationer som inte IT-avdelningen inte heller har en egen IT utan de hyr kapacitet 

från en total entreprenör och det finns ju en hel del små och medelstora leverantörer av dator 

lösningar där man får allt man behöver. Och då ingår det ju säkert ofta backup. Så att man köper en 

hel driftslösning, och det tror jag är ganska billigt egentligen. Företag har ofta egentligen ganska enkla 

behov jämfört med när man tittar på kommuner där man kan ha hundra olika små system som ska 

fungera tillsammans. Det har man nästan aldrig på ett företag, du har ett internt 

kommunikationssystem med mail, sammarbetsplattform och några verksamhets specifika system och 

that’s it. Men kommuner och landsting har ju ofta väldigt mycket mer komplicera system. 

Verksamheterna i kommunen är ju komplicerad med alla olika typer. Sen kan högskolor vara lite 

samma sak, även fast vi egentligen bara sysslar med en sak, utbildning och forskning så är det ju 

utbildning inom många områden där varje utbildning kanske har ett krav på ett system så det i helhet 

generarar väldigt många system. Så det är svårare för en sådan här verksamhet att klara sig utan en 

egen IT avdelning.  

 

Hur väl förberedda är verksamheter i budgeteringen för kostnaderna runt 

säkerhetskopiering och återställning? Är de flesta redo att acceptera kostnaderna? 

Ja, det är dom. Med min erfarenhet så ska man göra ett gediget arbete med prisjämförelser och 

underlag. Har man det och kan tala väl för sig och skriva underlag för varför man ska köpa det så 

brukar det inte vara något problem. Sen kan det ju inte vara vilka fantasi summor som helst men man 

presenterar med den här lösningen så får vi trettio dagar på den här typen av data och 180 dagar på 

den här tiden av data. Är det här bra för er så säger man då kör vi. Men det här kräver ju att man 

känner till sin miljö ganska väl så man kan reda ut hur många TB man kommer lagra och skapa. Men 

det brukar inte vara något problem, man kan bara tanka ner något backup program och testa i en 

vecka och se vad det genererar .
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Intervju företag C 

Vad använder ni själva för lösning till säkerhetskopiering och återställning? 

Vi själva använder imagebaserade backuper från våran VMware host för våra virtuella servrar. 

Primärlagringen går till disk. En dag i veckan tas informationen ut till magnetband. En gång i månaden 

arkiveras även informationen till bankfack. 

 

Vad brukar mindre företag använda för lösningar? 

Mindre företag kan använda en liknande lösning som vi själva använder. Speciellt om de använder en 

virtuell servermiljö. Vi är väldigt angelägna om att skapa imagebaserade backuper för att man ska 

kunna läsa tillbaka dessa till en annan hårdvara, eller annan virtuell miljö. Den traditionella fil-

backupen är inte lika vanlig hos våra kunder, men det finns fortfarande några som använder det. 

Detta genom att använda programmet “Symantec backup exec” eller det inbyggda programmet för 

säkerhetskopiering i Windows. Till exempel för att ta backup av mappar på en filserver. Det finns 

vissa små företag som använder sig av säkerhetskopiering på filnivå men det blir mindre och mindre 

av detta.  

 

Vad brukar större företag använda för lösningar? 

Det beror lite på vad man menar med större företag. En del företag använder en annan speciell 

programvara som heter Tivoli, från IBM. Där man till exempel kan göra speciella typer av backuper så 

som av SQL-databaser, Exchange-databaser och AD, och så vidare. Det är också kompatibelt med 

olika typer av miljöer. Dom kör ofta över backuperna till ett SAN eller stora NAS-anläggningar, kanske 

i en annan serverhall. Lite som ett privat moln. Stora företag med väldigt mycket data brukar sällan ta 

ut datan till en offline-kopia. Man kanske istället skriver och replikerar förändringar i datat till de olika 

lagrings-siterna. 

Det är också här vanligt att enskilda användare ges möjlighet att återställa egna filer vid behov. 

 

Hur har lösningar förändrats under de senaste fem åren? 

Jag tror att under de här fem åren, kanske lite mer än fem år så har man slutat med de traditionella 

backuperna. Detta att man till exempel kör “Symantec backup exec” och installerar agenter på fysiska 

eller virtuella maskiner som sedan tar backup på filer, alltså filnivå. Sedan att datat skrivs på band. 

Om man ville återställa en fil, fick man läsa in bandet igen för att återställa.  

Lösningarna har också förändrats i takt med att virtualisering har blivit mer vanligt. I till exempel 

VMware kan man ta agentlösa backuper av virtuella servrar. Oavsett av vilken typ av server man har. 

Då använder man VMwares snapshot funktion för att skapa en imagebaserad backup. Det är mycket 

smidigare att kunna göra så. Molnlösningar är också något som kommer mer och mer, mycket på 

grund av att bandbredden på internetanslutningar blir bättre och dessutom billigare. Band försvinner 

mer och mer. Det är också vanligt att man hellre använder hårddiskar än band då priset för hårddiskar 

har sjunkit. Först ska man ha en bandstation för kanske 25000:- sen ska man ha band till den med. 
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Tror ni att molnlösningar för säkerhetskopiering och återställning är framtiden? 

Delvis. Dock inte till hundra procent. Det kan passa vissa verksamheter men vissa verksamheter 

passar det inte för. Vissa verksamheter kan ha väldigt känslig information som inte kan läggas i 

molnet. Till exempel advokatfirmor eller tillverkande företag som har patent. Detta på grund av att 

någon måste kunna ta ansvar för hela kedjan vart datan tar vägen. Problemet är att man inte helt och 

håller kan veta vem som kan ha tillgång till datan. 

 

Anser ni att många verksamheter inte förstår vikten av en fungerande lösning förrän 

de själva blivit utsatta för dataförlust? 

Så kan det vara. En del kan vara väldigt medvetna från början där vissa inte är det. 

 

Hur väl förberedda är verksamheter i budgeteringen för kostnaderna runt 

säkerhetskopiering och återställning? Är de flesta redo att acceptera kostnaderna? 

Om man väl tar upp frågan och diskuterar den kan det finnas vissa som tycker att det är för dyrt. 

Det beror mycket på en själv också som IT-leverantör att “sälja in” lösningar. Mycket handlar om att 

göra en konsekvensanalys tillsammans med kunden.
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Bilaga 2:A Windows Server Backup 

 

 

 

Så här ser gränsnittet ut när man öppnar upp Windows Server Backup. Lägg märke till den 

högra spalten då det är där man gör inställningar. I mitten återfinns en informationsruta. 
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Så här ser gränssnittet ut när man definierar vad som skall säkerhetskopieras. Här kan man se 

att alla checkrutor är markerade, vilket betyder att vi tar en full säkerhetskopia på hela systemet 

för en fysisk server som kör Hyper-V.  De virtuella Hyper-V maskinerna är också inkluderade. 

Detta kan göras även när alla system är i drift, både fysiska servern och virtuella servrar. 
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Bilaga 2:B Veeam Backup and Replication v8 

 

 
 
Så här ser gränssnittet ut i Veeam. Här har man valt ”Virtual Machines” för att hantera de 
virtuella maskiner som man lagt till i gränssnittet. Här återfinns konfiguration av 
huvudfunktionerna vilka är säkerhetskopiering, återställning och replikering. 
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Detta är gränssnittet för Microsoft Azure Backup. I den högra spalten återfinns alla inställningar. 
I huvudrutan återfinns information om status och hur föregående jobb har gått. 
 


