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Sammanfattning 
Abstract 
Some word processing programs save information that not all users of the program are aware of. 
This information consists of a number of things. Example of that is who the writer of the document 
is, the time it took to write it and where on the computer the document is saved. Text that has been 
changed or removed can also be saved. This information is not shown in the program and the user 
will therefore not be aware of its existence. If the document is opened in a text editor that only 
reads plain ASCII text, this information will be visible. If this information is confidential and also 
available to people it could become a security risk. 
 
In this thesis I will sort out what kind of information this is and in what way it could be a security 
risk. I will also discuss what measures that can be taken to minimize the risk. This is done partly by 
studying literature combined with some smaller test that I have performed.  
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Sammanfattning 
 
Vissa ordbehandlingsprogram sparar information som inte alla användare 
av programmet är medvetna om. Den informationen kan bestå av lite 
olika saker men kan till exempel avslöja författaren till dokumentet, hur 
lång tid det tog att skriva det och var någonstans dokumentet finns sparat 
på datorn men även text som ändrats eller raderats kan sparas. Det här är 
något som användaren oftast inte märker då informationen inte är synlig i 
programmet. Öppnas däremot dokumentet i ett mindre avancerat 
ordbehandlingsprogram, till exempel en texteditor som läser så kallad ren 
ASCII-text, kommer informationen att bli synlig. Består den här 
informationen av känsliga uppgifter kan den utgöra en säkerhetsrisk om 
den hamnar i fel händer. 
 
Det här examensarbetet kommer reda ut vad det här är för typ av 
information och vilka risker den kan utgöra. Den kommer även att ta upp 
vilka olika typer av åtgärder som kan göras. Det här görs dels genom 
litteraturstudier men även mindre praktiska försök kommer att 
genomföras.   
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1  Syfte och frågeställning 
 
Syftet med det här exjobbet är att ta reda på och reda ut vad 
restinformation i elektroniska textdokument är för något och på vilket sätt 
det kan utgöra en säkerhetsrisk. Jag ska även undersöka vad man kan 
göra för att helt ta bort eller åtminstone begränsa mängden 
restinformation. Det ska göras genom litteraturstudier och mindre 
praktiska försök. Jag har inriktat mitt arbete på Microsoft Word då det 
dels finns mer dokumenterat om det och dels för att det är ett program 
som används av många och där restinformation oftast förekommer. 
 
Relativt tidigt kom jag fram till att jag ville prova själv och se hur svårt 
det är att hitta restinformation i dokument men tog då även beslutet att 
inte göra det genom att konstruera ett eget skript. Ett skript är ett litet 
program eller kommandosekvens som i det här fallet skulle kunna 
användas för att automatiskt få fram restinformation ur dokument. Jag 
insåg att det skulle ta mycket tid att konstruera ett skript då man måste 
veta hur den informationen sparas undan och var den sparas för att få tag 
på den. Det är särskilt svårt att skriva ett skript för att rensa Word-
dokumentet eftersom varken Microsofts källkod eller lagringsformat är 
öppet. Jag nöjde mig med att göra ett enklare test som bara kräver en 
texteditor som läser dokumenten som ren ASCII-text. 
 
Även om jag koncentrerat mitt arbete runt Microsofts programvaror 
gjorde jag samma test på dokument gjorda i två andra program, 
Framemaker och StarOffice. Resultaten från dessa tyder på att 
restinformation inte sparas i de dokumenten. Det verkar vara vanligare i 
Microsofts program. Jag valde då att inte gå vidare och testa fler 
programvaror och istället inrikta arbetet på Microsofts produkter. 
 
För att få reda på så mycket som möjligt om ämnet formulerade jag ett 
antal frågor som jag skulle försöka finna svaret på. 

- Vad är restinformation i elektroniska textdokument? 
- Varför sparar vissa program restinformation? 
- Vad kan man ha för användning av restinformation som sparas? 
- Utgör restinformationen en säkerhetsrisk och i så fall på vilket sätt? 
- Kan man på något sätt undvika att restinformationen sparas och i så 

fall hur? 
- Går det att få bort den här typen av information från sina 

dokument? 

 
 

 
 



2  Inledning 
 
När jag bestämde mig för att ta det här ämnet som exjobb visste jag 
faktiskt inte så mycket om det men jag tyckte det verkade intressant att 
lära mig mer om. En tanke jag hade var också att det jag får reda på under 
exjobbet säkert kommer var något jag kan ha nytta av själv efteråt då jag 
använder ordbehandlingsprogram en del och är något jag med stor 
sannolikhet kommer att fortsätta göra. 
 
Efter att ha fått reda på lite mer av min handledare om vad ämnet handlar 
om förstod jag att mycket av arbetet kommer att kretsa runt Microsofts 
programvaror. Jag befarade även att andra ordbehandlingsprogram skulle 
spara restinformation och att jag på så sätt skulle kunna göra jämförelser 
mellan de olika programmen. De planerna fick jag dock tidigt lägga åt 
sidan då det knappt finns någonting dokumenterat om att andra 
programvaror sparar restinformation. De försök jag gjorde med andra 
programvaror tyder också på att de inte sparar restinformation. 
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3  Vad är restinformation i elektroniska textdokument? 
 
Först kan det nog vara bra att få klart för sig vad ett elektroniskt 
textdokument är för något och vilken typ av information ett sådant 
innehåller. Elektroniska textdokument skapas av olika 
ordbehandlingsprogram och innehåller först och främst den text som 
skrivs in av användaren, men även annan information tillkommer. Alla 
typer av formateringar som görs på texten sparas med dokumentet. Det 
kan till exempel vara storlek och teckensnitt på texten, eventuella 
punktlistor, tabbningar och styckeindelning. Den informationen gör att 
man kan välja hur dokumentet ska utformas. 
 
Det finns vissa program som sparar mer information än det här, det är den 
information som kallas för restinformation. Ordet restinformation kan 
nog ha olika innebörd. Min tolkning av restinformation i elektroniska 
textdokument är att det är information som har lagts till i dokumentet utan 
att användaren är medveten om det. Det vill säga sådan information som 
inte är den exakta text man skrev med de olika formateringar som man 
valt utan information utöver det här som sparas med dokumentet. Efter att 
ha läst på lite mer om ämnet har jag förstått att det är vanligt med 
restinformation i Microsofts program där de förekommer mest i Office-
programmet Word. Microsoft själva kallar den här restinformationen för 
metadata som betyder ungefär ”data om data”. Alla typer av 
restinformation hamnar nog egentligen inte under begreppet metadata om 
man ska se till ordets betydelse. Varken Microsoft eller de flesta källor 
jag använt mig av har dock inte gjort någon skillnad på de olika typerna 
av restinformation och kallat allt för metadata. Även jag valde att 
använda begreppet metadata för alla typer av restinformation som kan 
finnas i ett elektroniskt textdokument. 
 
Vad är då metadata? Det är fler än jag som undrat det. Ett par stycken har 
även gått så långt att de gjort egna undersökningar om hur vanligt det är 
att det publiceras dokument på Internet som innehåller mer information 
än den som enkelt kan läsas på skärmen eller i en utskrift. Den mest 
omfattande undersökningen [2] har Simon Byers, som forskar om 
datorsäkerhet på det amerikanska nätverksföretaget AT & T, gjort. Han 
letade upp cirka 100 000 Microsoft Word-dokument på Internet som han 
undersökte, dels genom att öppna upp vissa av dem i en texteditor som 
läser ren text och som på så sätt visar en del av informationen som sparas 
med dokumenten och dels genom att konstruera ett litet program eller 
skript som plockar ut restinformation ur dokumenten. Byers undersökte 
hur mycket osynlig text det fanns i dokumenten, det vill säga text som 
inte syntes när dokumentet öppnades upp i ett Word-program. Han kom 

 3
 
 
 



fram till att alla dokument innehöll någon form av osynlig text, hälften av 
dem innehöll mellan 10 och 50 osynliga ord och en tredjedel mellan 50 
och 500 ord. Hela tio procent av dokumenten innehöll mer än 500 
osynliga ord. Det finns även andra [6, 14] som har gjort egna 
undersökningar, dock betydligt mindre omfattande än Byers, vilka också 
stöder hans resultat. 
 
Vilken typ av information det rör sig om som kan gömma sig i ett 
dokument tänkte jag gå in på nu. Det är även något som Byers tar upp i 
sin artikel men jag tänker försöka att lite mer ingående förklara vad det är 
för typ av information och var den kommer ifrån. Man kan dela upp 
restinformationen i tre kategorier; personuppgifter, datorsystemuppgifter 
och textinnehålluppgifter. 
 
 
Personuppgifter 
 
Till personuppgifterna hör namnet och initialerna på personen som skrivit 
dokumentet. Uppgifterna hämtas från den information som lämnas när 
programmet installeras och då registreras på användaren. Det gäller även 
om fler än en person har skrivit på dokumentet, det vill säga om fler än en 
dator har använts till att skapa dokumentet. Om datorerna som använts 
haft program som registrerats på olika personer kommer namnuppgifterna 
på de personerna sparas som medförfattare till dokumentet. Om personen 
angivit vilket företag den arbetar på eller om programmet är registrerat på 
ett företag eller en organisation kommer även den informationen sparas 
med dokumenten. Om datorn programmet är installerat på är kopplad till 
ett nätverk har den oftast ett namn, det namnet kommer att sparas. 
 
 
Datorsystemuppgifter 
 
Datorsystemsuppgifterna är relaterade till datorn som använts för att 
skapa dokumentet. En länk med den exakta sökväg till var någonstans på 
datorn som dokumentet finns sparat skapas för varje dokument och sparas 
med dem. En sådan länk kan till exempel se ut så här: 
 
      C:\Mina dokument\textfil.doc. 
 
Vilket program dokumentet är skrivit i sparas också (till exempel Word 
eller Excel) men även vilken version av programmet (exempelvis 9.0) 
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Textinnehålluppgifter 
 
Varje dokument som görs i Microsoft Word baseras på en formatmall 
[27]. Mallen styr grundstrukturen och innehåller dokumentinställningar 
som teckensnitt, menyer och sidlayout. Oftast används formatmallen 
”Normal” men man kan göra egna formatmallar och det finns även 
speciella formatmallar för faxmeddelanden och PM. Vilken formatmall 
som används i dokumentet kommer sparas. Även olika statistiska 
uppgifter om dokumentet kommer att sparas. Till exempel: när 
dokumentet skapades, när det har ändrats, vem som sparade det sist, 
antalet gånger det har blivit ändrat, den totala tiden det har tagit att skriva 
det, antal sidor samt antal ord och tecken. Text som har markerats att den 
ska vara dold kommer att sparas, även om den inte syns i dokumentet. 
Ändringar som görs på dokumentet kan också sparas undan som metadata 
beroende på vilka inställningar som är gjorda i programmet. Ändringarna 
kan bestå av text som har raderats eller ändrats. 

 
En del av de här olika typerna av metadata sparas för att användaren har 
en viss inställning inställt i programmet medan andra sparas automatiskt 
av programmet. Dold text och ändringar som görs på dokumentet är 
exempel på metadata som sparas på grund av en inställning som 
användaren kan välja. Dold text för att användaren har valt att markera en 
viss text som dold, den sparas oavsett om den visas eller inte på skärmen. 
Inställningen görs genom att man under formatmenyn väljer ”Tecken” 
och i rutan som då visas väljer att kryssa i rutan ”Dold” under ”Effekter”, 
se figur 1. För att visa den dolda texten på skärmen måste rutan ”Dold 
text” vara markerad under fliken ”Visning” i ”Alternativ” under 
verktygsmenyn. Se figur 2. 
 
Ändringar som görs på dokumentet sparas när inställningen ”Markera 
ändringar” under ”Spåra ändringar” i verktygsmenyn är vald tillsammans 
med ”Markera ändringar under redigering” och ”Visa ändringar på 
skärmen”, se figur 3. 
 
Namnet på författaren, företaget och datorn kommer ifrån uppgifterna 
som lämnas när programmet installeras på datorn. Det är inget som kan 
tas bort inifrån programmet, är uppgifterna lämnade vid installation 
kommer programmet automatiskt spara med dem i varje dokument. Var 
någonstans på datorn dokumentet är sparat, vilket program dokumentet är 
skrivit i, de statistiska uppgifterna och vilken formatmall som använts är 
information som programmet automatiskt sparar. Det finns inga 
inställningar i programmet som gör att den informationen inte sparas med 
i varje dokument som skapas. 
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Figur 1: ”Dold” är vald under ”Tecken” i formatmenyn 
 

 
Figur 2: ”Dold text” är vald att visas på skärmen under ”Alternativ” i 
verktygsmenyn 
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Figur 3: ”Markera ändringar under redigering” och ”Visa ändringar på skärmen” 
är valda under ”Spåra ändringar” i verktygsmenyn 
 
 

3.1 Metadatans funktion 
 
Den här rapporten kommer främst att koncentrera sig på 
säkerhetsriskerna med att metadata sparas. Men det finns faktiskt flera 
fördelar med metadata och det var nog dem man ville utnyttja genom att 
lägga till funktionerna som generar metadata i programmen. De positiva 
egenskaperna handlar i första hand om att vissa funktioner i programmet 
kan vara användbara om det är fler än en person som skriver på ett 
dokument eller att författaren vill kunna ha koll på vad som ändras och 
redigeras i dokumentet. 
 
Information som namnet på den som skrivit dokumentet, när det skrevs, 
vilket program det är skrivit i, eventuella medförfattare och i så fall vem 
som sist ändrade i dokumentet är exempel på information som kan vara 
bra att ha om man bland annat ska försöka sammanställa flera dokument 
till ett enda stort där de olika dokumenten är skrivna av olika personer. 
Då går det lätt att se vem som skrev vad och när det skrevs och det kan 
underlätta i arbetat att omvandla dokumenten till ett enda. 
 
Att låta programmet visa ändringar som är gjorda i dokumentet på 
skärmen underlättar om det är ett dokument som flera personer skriver på. 
Ändringarna blir markerade i olika färger beroende på vem som har gjort 
ändringen. På så sätt kan alla medförfattare både se vad de andra har 
ändrat och vad de tyckte det ska stå i stället. Den här funktionen kan vara 
användbar fast det bara en person som skriver dokumentet då det även går 
att se när ändringen gjordes. Håller man muspekaren över den ändrade 
texten kan man se vem som ändrat det och när det gjordes. 
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Text som är markerad som dold kan också vara användbart i situationer 
som den beskriven ovan. Dold text kan visas på skärmen och då markeras 
den med en punktad linje under texten. För att fortsätta på exemplet ovan 
så kan dold text vara bra för att lämna noteringar eller information till de 
övriga medförfattarna. Eftersom den är markerad som dold är det tydligt 
för alla att det inte är något som ska vara med i slutversionen av 
dokumentet och det blir då inga missförstånd. Dold text kan även vara 
användbart om det bara är en person som skriver på dokumentet. Små 
noteringar om texten eller kom-i-håg-meddelanden som inte ska stå med i 
den egentliga texten vill man kanske markera på ett speciellt sätt och när 
då den dolda texten kan ”klickas” bort blir den smidig att använda sig av. 
Med klickas bort menar jag att man väljer att inte visa den på skärmen. 
 
Dold text syns inte när dokumentet skrivs ut på papper oavsett om den 
visas på skärmen eller inte och det är ytterligare en anledning till varför 
den kan vara enkel att använda för noteringar och liknande. Om man 
glömmer att radera den så gör det inget om dokumentet ska användas i 
pappersformat. Den kommer dock att finnas kvar i det elektroniska 
dokumentet så länge den inte är raderad. 
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4  Säkerhetsrisker 
 
Ett viktigt begrepp inom datorsäkerhet är CIA [1], det vill säga 
Confidentiality, Integrity och Availability eller Sekretess, Integritet och 
Tillgänglighet på svenska. Utgångspunkten är vad användaren har för 
krav på ett system. Användaren vill att rätt data (tillförlitliga uppgifter) 
ska nå rätt person (endast behöriga personer) i rätt tid (uppgifterna ska 
finnas tillgängliga när de behövs). Begreppet behövs då arbetet med 
datorsäkerhet lätt blir spretigt och osammanhängande på grund av man 
oftast inte ser till att något positivt händer utan istället undviker att något 
negativt sker. Ett slutmål är då viktigt. Det här ämnet kommer mestadels 
att fokusera på sekretess men integritet kommer även att beröras något. 
 
Ett annat sätt att se på datorsäkerhet är genom att dela upp det i hot, brist 
och skada. Skada är det man vill undvika. Har en skada skett har något av 
värde för datorsystemets ägare gått förlorad. För att en skada ska ske 
måste ett hot finnas, hot utlöser skadan. Hot kan inte påverkas i sig men 
kan avskärmas från systemet och på så sätt minskas. Det är bristen i ett 
system som gör att en skada kan inträffa på grund av ett hot. En sådan här 
uppdelning är bra när man ska angripa och åtgärda problemet på rätt sätt. 
I det här fallet med metadata kategoriseras problemet som en brist. 
 
Det verkar ha varit svårt att förutspå vilka risker det skulle medföra att ha 
de här funktionerna i programmen. Att lagra personlig information 
tillsammans med dokumenten som användaren inte ser om hon eller han 
inte börjar leta i undermenyer eller öppnar upp dokumentet i ett program 
som läser ren text borde i och för sig göra att det ringer varningsklockor 
hos de flesta människor. Det kan då medföra säkerhetsrisker då personen 
som får informationen kan använda och utnyttja den och på så sätt agera 
på ett sätt som den inte skulle ha gjort om den inte fått informationen. 
Även om informationen personen oavsiktligt fått inte utgör någon 
säkerhetsrisk så kanske personen i fråga får reda på saker som den annars 
inte skulle ha fått. 
 
Den informationen kan bestå av lite olika saker. Som jag tog upp när jag 
diskuterade när den kan vara användbar så utgår jag ifrån att metadatan 
sparas med dokumentet för att den kan vara ett hjälpmedel. Till exempel 
när man är flera författare på ett dokument eller när man vill göra små 
kom-ihåg-noteringar som inte ska finnas med i den slutliga versionen av 
dokumentet kan man ha nytta av den. Det kan, till en början, tyckas som 
en bra funktion men genom att fundera en stund till på det kommer man 
snart fram till att metadata inte enbart har positiva egenskaper. Jag tänker 
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nu gå igenom de olika kategorierna av metadata igen och försöka reda ut 
vad det finns för nackdelar eller risker med dem. 
 

 

4.1 Personuppgifter 
 
Namn på författare och eventuella medförfattare gör att den/de inte är 
anonyma för läsaren. Även om de flesta som skriver dokument anger sitt 
namn någonstans på dokumentet för att tala om att det är hon eller han 
som skrivit det så är det kanske inte alla gånger man vill tala om det. Till 
exempel om dokumentet ska publiceras på Internet eller om man, av 
någon anledning, inte vill att sitt namn ska synas. Att använda någon 
annans dokument som mall för sitt eget dokument gör att personen som 
skrev mallen står med som medförfattare till det nya dokumentet. Även 
om det bara är upplägget på dokumentet som används som mall, man 
kanske man låter rubrikerna stå kvar men tar bort all annan text och 
skriver om den. Det spelar ingen roll, personen som skrev det första 
dokumentet kommer ändå stå med som medförfattare, även om den inte 
har någonting alls att göra med det nya dokumentet. 
 
I vissa fall kanske man vill att det bara står en person som författare på ett 
dokument även om det har skrivits av flera. Det kan till exempel handla 
om pressinformation från ett företag där den pressansvariga kanske inte 
har de rätta kunskaperna och inte är tillräckligt insatt i 
tillverkningsprocessen och produktens funktioner för att kunna beskriva 
det på ett bra sätt. Hon eller han låter därför någon annan på företaget 
som är mer insatt skriva den, kanske behövs det flera personer för att 
kunna beskriva den nya produkten på ett bra sätt. Företaget vill ändå att 
det är den pressansvariga som undertecknar pressinformationen. Det kan 
ju se konstigt ut för läsaren om de egentliga författarnas namn syns när 
den läser dokumentet. Läsaren är kanske inköpsansvarig på ett annat 
företag som funderar på att köpa in produkten. Om det då är en person 
som undertecknat informationen men helt andra som skrivit den blir nog 
läsaren lite fundersam varför det är så. Hon eller han kanske undrar om 
företaget försöker dölja något och till och med börjar tvivla på om det är 
så bra att göra affärer med det företaget. 
 
Är författaren en student och dokumentet en inlämningsuppgift eller 
liknande och läraren upptäcker att informationen om vem som egentligen 
har skrivit uppgiften inte stämmer överens med studentens namn kan det 
nog göra att studenten blir misstänkt för fusk. Det kan mycket väl vara så 
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att studenten har fuskat och i så fall var det väldigt bra att läraren 
upptäckte det men studenten kan också vara oskyldig. Att ett annat namn 
än studentens dyker upp som någon som har ändrat på dokumentet kan ha 
sin naturliga förklaring i att studenten skickade över inlämningsuppgiften 
till en kompis som läste igenom den och av misstag råkade ändra något 
litet i texten. Det gör att kompisens namn hamnar som den som sist ändrat 
på dokumentet och då även som medförfattare men det kan knappast 
räknas som fusk. 
 

 

4.2 Datorsystemuppgifter 
 
De funktioner jag nämner i det här kapitlet har visserligen flera risker 
men samtidigt går det ändå att se nyttan med dem. Det finns dock en form 
av metadata som det är svårt att se poängen med och det är länkar som 
visar var någonstans i datorn dokumentet finns sparat. Eftersom den 
informationen sparas undan finns det förhoppningsvis tillfällen då den är 
användbar men i mina ögon ser det ut som något man verkligen kan 
ifrågasätta vad det egentligen är för nytta med. Med den informationen 
kan man få ledtrådar till hur författarens dator är uppbyggd med 
hårddiskar och mappar. Den här informationen kan eventuellt användas 
av någon som vill göra illegalt intrång i datorn. 
 

 

4.3 Textinnehålluppgifter 
 
Under ett arbete med ett större textdokument, som till exempel detta, är 
det inte omöjligt att författaren känner ett behov av att göra små 
kommentarer eller kom-i-ihåg-meddelanden till sig själv. Det kan handla 
om allt ifrån att författaren vill påminna sig själv om att kolla upp en 
faktauppgift lite mer till att göra en kommentar om en mening som 
kanske borde formuleras om. Om det är fler än en författare till 
dokumentet så kan kommentarerna vara riktade till medförfattarna. 
Sådana kommentarer och noteringar går det att lämna i dokumentet på 
olika sätt. Ett av de sätten är att lägga dem som så kallad dold text. Det 
som är smidigt med dold text är att det går att välja att visa eller inte visa 
den på skärmen. Det spelar i och för sig ingen roll vilket som väljs om 
dokumentet ska användas i pappersformat då den dolda texten inte syns 
när den skrivs ut på skrivare. Ska dokumentet användas i elektronisk form 
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går det enkelt att ”klicka bort” den, men vad många kanske inte vet om 
eller tänker på är att den dolda texten sparas med dokumentet. För att den 
inte ska sparas med dokumentet måste den raderas. Det som står i de 
dolda kommentarerna och noteringarna är troligtvis inte menat att några 
andra än författaren/författarna ska läsa. 
 
Beroende på vad som står i kommentarerna och vem som läser dem kan 
olika situationer uppstå. Om det som står i kommentarerna inte innehåller 
någon egentlig information utan kanske bara är små noteringar får nog 
hon eller han som läser det sig bara ett gott skratt. Värre blir det nog om 
kommentarerna berör till exempel medarbetarna på företaget och de 
innehåller uppgifter som kan uppfattas negativt. Det skulle också kunna 
vara så att kommentarerna innehåller information som ska hållas inom 
företaget, till exempel försäljningssiffror eller svagheterna med företagets 
produkter. Om sådan information når fel person kan det påverka 
författarna och företaget på ett negativt sätt. Det kan också få en negativ 
effekt på läsaren om hon eller han får tag på ett dokument där 
informationen till exempel innehåller en lista på vilka som ska få sparken 
från företaget och läsaren finns med bland de namnen. 
 
En risk som man kanske kan kalla hypotetisk men samtidigt känns 
realistisk och då är något man borde betänka är risken att någon medvetet 
lägger in information i dokument. Det skulle kunna hända i fall där någon 
vet om att ett dokument ska publiceras i elektronisk form, till exempel på 
en hemsida, och av någon anledning vill den eller de som står bakom 
dokumentet något ont. Information skulle då kunna läggas in som till 
exempel dold text som då väljs att inte visas på skärmen. Den 
informationen skulle kunna bestå av allt ifrån några skämtsamma 
kommentarer till uppgifter som skulle göra stor skada om den kom ut. 
 
Vid tillfällen då flera personer skriver på samma dokument kan nog en 
funktion där de andra kan se vad en i gruppen ändrar underlätta, dels för 
att se att dokumentet har ändrats sen de andra läste det sist och dels för att 
se vem som gjort ändringen. Om det gjorts ändringar kan även alla i 
gruppen se vad som stod där från början och vad det blivit ändrat till. På 
så sätt kan de andra avgöra om ändringen förbättrade eller försämrade 
dokumentet. Den här funktionen har Microsoft lagt till i Word. Om 
funktionen är vald blir den text som raderas markerad både genom färg 
och att den blir genomstruken. Färgen blir olika beroende på vem av 
medförfattarna som ändrar texten. En rätt smart funktion kan man tycka 
som kan vara väldigt användbar vid större projekt som involverar flera 
personer. Det man kanske inte tänker på är att ändringarna på texten 
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sparas undan som metadata och kan därigenom även läsas av personer 
som inte ingår i projektgruppen. 
 
Ändringarna av text kan bestå av olika saker. Till exempel kan det vara 
ord som är felstavade som rättats eller ord som byts mot en synonym. De 
här ändringarna är ganska oskyldiga och ändrar egentligen inte innehållet 
på texten. Att det sparas undan som metadata och kan läsas av andra än 
författaren/författarna tycker nog många med mig inte spelar så stor roll. 
Består ändringarna av andra saker som ändrar på innehållet kan det ha 
större betydelse att det sparas som metadata. En sådan ändring skulle 
kunna vara att man gör om dokumentet från en version till en annan. Den 
första versionen var kanske bara tänkt som intern information till 
exempelvis anställda på ett företag medan den andra versionen är den 
som ska publiceras som pressinformation på företagets hemsida. 
Innehållet i de olika versionerna kan skilja sig rätt mycket och om folk 
utanför företaget får reda på saker som bara anställda ska få veta gör det 
att dels informationen kan misstolkas av till exempel media men även 
information om framtida produkter, satsningar och planer kan läcka ut 
och nå företagets konkurrenter. Det kan till exempel handla om vilka nya 
produkter företaget planerar att tillverka eller framtida affärsuppgörelser. 
Företaget planerar kanske att sluta ett avtal med att annat företag där de 
ska samarbeta vid tillverkningen av en produkt eller de kanske till och 
med planerar att gå ihop med ett annat företag och bilda ett nytt företag. 
Ett konkurrerande företag kan då få nys om vilka satsningar företaget 
planerar göra och kan på så sätt hinna planera om sina egna satsningar 
och göra sina produkter bättre en det första företaget. 
 
Även privatpersoner kan påverkas av de negativa effekter ändringarna i 
ett dokument kan medföra. Till exempel en enkel sak som att söka jobb 
och skriva sin ansökan till flera olika arbetsgivare. Då kanske den 
jobbsökande har skrivit en ansökan som hon eller han modifierar 
beroende på vilken arbetsgivare den ska skickas till. Ansökan kanske är 
utformad så att företagets namn står med i ansökan som skickas till det 
företaget. Det kommer då så klart ändras för varje ansökan som skickas 
iväg. Om arbetsgivaren kan läsa ändringarna i ansökan kan den se vilka 
andra företag personen har sökt jobb på och utnyttja det i 
jobbförhandlingarna, vilket kan påverka den sökande på ett negativt sätt. 
 
Det sparas även olika sorters statistikuppgifter om dokumenten. Det kan 
till exempel vara vilket datum och av vem dokumentet är skapat, när och 
av vem det ändrades sist, hur många gånger det har ändrats, hur lång tid 
det sammanlagt har tagit för att skriva det samt hur många ord och tecken 
dokumentet innehåller. Information som kan vara bra att ha för 
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författaren/författarna under tiden dokumentet skrivs men även när 
dokumentet är klart. Det kan uppstå situationer där den informationen 
behövs och har författaren inte lagt till exempelvis datum och vem som 
skrivit det i dokumentet så kan metadatan i det här fallet vara användbar. 
Det kan dock bidra till en del pinsamma situationer om det visar sig att 
det är någon annan som står som skapare av dokumentet än den som 
utger sig för att vara det. 
 
Att den totala tid som det tagit att skriva dokumentet också sparas kan 
vålla en del pinsamheter. Om tiden det tagit för att skapa dokumentet inte 
stämmer överens med dokumentets omfattning kan det bidra till att 
läsaren blir misstänksam och förtroendet för författaren minskar. Detta är 
mindre bra om det till exempel gör att ett avtal mellan två företag inte går 
igenom då det ena företaget ifrågasätter det andra företagets trovärdighet 
på grund av detta. Även om det har väldigt naturliga förklaringar då 
kanske dokumentet bara är en ny version av ett gammalt där man kopierat 
över den gamla texten till ett nytt dokument och sedan ändrat i det. 
 

 

4.4 Annat 
 
Makron är något som Microsoft Word använder sig av, det är det nog fler 
ordbehandlingsprogram som gör. Makron kan egentligen inte klassas som 
metadata men kan utgöra en säkerhetsrisk och därför väljer jag att ta upp 
det. Makron [20, 21] är som små program i programmet som antingen 
körs igång automatiskt eller vid givna kommandon. Exempelvis körs ett 
makro igång varje gång man sparar ett dokument eller vill rättstava 
dokumentet. Ett makro kan göra allt som användaren kan göra. Det 
betyder att det även kan göra saker som att radera eller ändra på filer och 
till och med gå så långt att formatera om hårddisken. Här finns 
möjligheter att konstruera egna makron som startas av något kommando i 
programmet och sen ändrar, förstör eller tar bort filer eller till och med 
raderar hårddisken. 

 
 

4.5 Verkliga exempel 
 
Flera av artiklarna jag läst har även tagit upp ett antal exempel där 
metadata i dokument som publicerats i elektronisk form, då antingen på 
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en hemsida eller skickat som e-post, har avslöjat att allt inte alltid är som 
det ser ut. Då det är bra exempel på vad som kan hända om den här typen 
av information kan läsas av andra än författaren tänkte även jag ta upp 
några av dem lite kort. 
 
Det mest kända exemplet brukar kallas för ”The Dodgy dossier” [3, 4, 5, 
12, 15, 16] och var en artikel som skickades ut till journalister av den 
brittiske premiärministerns pressekreterare, Alastair Campbell i februari 
2003. Den handlade om Iraks produktion och användning av 
massförstörelsevapen och användes som argument för att inleda kriget 
mot Irak. Artikeln uppgav ha flera ”intelligenta källor” och hade fått 
beröm av både Tony Blair och Colin Powell för den bra research som 
gjorts. Det visade sig sen att mycket av artikeln var kopierat från en 
doktorsavhandling skriven av en student i Kalifornien, till och med 
stavfel var kopierade. Det var på grund av metadatan som följde med 
dokumentet när det publicerades elektroniskt som det upptäcktes att det 
inte var den brittiska regeringen som stod för källorna till artikeln. Det 
gick att utläsa vilka som egentligen var författare till dokumentet och där 
hittade man bland annat studentens namn. Den brittiska regeringen fick 
sen en ganska knivig och pinsam situation att ta sig ur. 
 
Ett annat exempel är fallet där The SCO Group[3, 13], utvecklare av 
UNIX-system, stämmer bilföretaget Daimler-Chrysler men när 
stämningsansökan studerades närmare visade det sig att SCO egentligen 
hade tänkt stämma Bank of America. Den amerikanska nättidningen 
CNET news.com fick tag på stämningsansökan som var i Microsoft 
Word-format. Genom att studera ändringarna som gjorts i dokumentet 
kunde de se att stämningen från början var tänkt för Bank of America 
men att det sedan hade ändrats till Daimler-Chrysler. Varken 
representanter från SCO eller Bank of America har velat kommentera det 
här. Så frågan varför SCO stämde Daimler-Chrysler när de lagt ner 
mycket tid på att bygga upp en stämningsansökan mot Bank of America 
kommer nog att förbli obesvarad. 
 
Ett exempel på något som också kan kallas för restinformation men som 
jag inte tänkte gå in på så mycket är det så kallade ”the Washington 
Sniper”[3, 17] fallet. Där lämnade krypskyttarna, som sköt ner folk längs 
motorvägarna i Washingtonområdet hösten 2002, ett handskrivet brev 
efter sig på en av brottsplatserna. Brevet som var riktat till polisen 
innehöll krav på att en stor summa pengar skulle sättas in på ett 
bankkonto för att de skulle sluta skjuta folk. Bankkontot hade ett 
tillhörande Visa-kort som var anmält stulet. I brevet fanns konto- och 
kortnumret nerskrivet tillsammans med pinkod och namnet på ägaren till 
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kortet. När brevet sedan publicerades i tidningen valde man att scanna in 
det i en dator och spara det i PDF-format. Sen lades svarta rektanglar över 
informationen om konto-, kortnummer, pinkod och namnet. Det här 
brevet publicerades tidningens på hemsida. Rektanglarna läggs dock som 
ett lager ovanpå texten och kan enkelt plockas bort. Det som händer är att 
bilden av brevet ligger först i filen och sen läggs instruktioner med 
koordinaterna för var rektanglarna ska hamna. För att rektanglarna inte 
ska gå att tas bort måste man ändra om själva bilden. Bilden sparas som 
en matris och man måste då gå in och ändra i bildmatrisen för att 
rektanglarna ska hamna i bilden och inte ovanpå. För att göra det måste 
man använda sig av ett bildbehandlingsprogram. 
 
 

 
Figur 4: Brevet först med de döljande svarta rektanglarna över konto-, kortnummer, 
pinkod och namn och sen när de har tagits bort [18,19] 
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5  Metod 
 
Jag har undersökt ämnet dels genom informationssökning på bibliotek 
och Internet och dels genom att ha utfört egna enklare tester och på så sätt 
försökt bilda mig en uppfattning om problemets omfattning. 
 

5.1 Litteraturstudier 
 
För att få reda på mer om det här ämnet började jag med att söka på 
Internet. Det var lättare sagt än gjort. Att söka på ”restinformation i 
elektroniska textdokument” gav inte speciellt många träffar. Efter flera 
försök att hitta en bra engelsk översättning av ämnet fick jag tillslut klart 
för mig att det jag var ute efter kallas ofta för metadata, det vill säga ”data 
om data”. Då blev informationssökningen på Internet mycket lättare. 
Informationssökningen på biblioteket gav väldigt dåligt resultat. Det finns 
inga böcker som tar upp ämnet. Det kan nog bero på att det är först de 
senaste åren som problemet har uppmärksammats. Den bilden har jag fått 
då de flesta artiklar och sidor på Internet som tar upp ämnet är daterade 
från början av 2003 och framåt. 
 
Antalet sökträffar på ”metadata” blev väldigt många, alla var dock inte 
relevanta för ämnet. De träffar som bedömdes vara intressanta påminde 
mycket om varandra. Ungefär samma saker togs upp och de resonerade 
runt ämnet på ungefär samma sätt. Det gjorde att det gick att anta att det 
som skrivits stämmer när flera personer har skrivit ungefär samma sak 
oberoende av varandra. Samtidigt var det lite frustrerande då jag ville få 
reda på så mycket som möjligt om ämnet men hela tiden stötte på samma 
information om och om igen. 
 
Artiklarna [2, 4, 5, 7, 8, 9, 10] talade alla om vad metadata är för något 
och vilka typer av metadata det kan finnas i ett dokument. Sedan går de in 
på varför det inte är bra att den typen av information kan läsas av andra 
än författaren till dokumentet, det vill säga vilka säkerhetsrisker det finns 
med det. Vissa visar med exempel från verkliga livet där den typen av 
information har kunnat läsas av andra än författaren och vad det i sin tur 
har lett till. 
 
Artiklarna tar även upp olika sätt att läsa metadatan. Enklare metoder som 
att öppna upp dokumentet i ett program som läser ren text kan användas. 
Då visas en del av informationen som inte syns i till exempel Microsoft 
Word. Några har även använt sig av hemmagjorda skript för att ta del av 
informationen. Det ges även vissa förslag på hur problemet ska lösas, från 
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väldigt enkla metoder som att inte publicera eller skicka Microsoft Word-
dokument i elektronisk form till förslag på program som kan ”rengöra” 
dokumenten innan de publiceras/skickas. De flesta artiklar tar endast upp 
säkerhetsriskerna hos den så kallade metadatan men ett par tar även upp 
exempel på hur den kan vara användbar. 
 
Under tiden jag läste artiklarna på Internet och försökte hitta information 
i böcker fick jag mer förståelse för ämnet och fick även insikt om vilka 
problem metadata kan medföra. Även om det i stort sett alla artiklar fanns 
listat vilka typer av metadata det finns så tyckte jag att det var lite svårt 
att få grepp om det helt utan att se det själv. Så när jag hittade ett 
dokument som är ett exempel på hur företag kan visa sina anställda hur 
de kan minska mängden metadata i sina Microsoft Word-dokument 
genom att använda sig av inställningar i Microsoft Word började det falla 
på plats mer. Dokumentet (se bilaga B) består av olika textstycken som 
går igenom inställningar i programmet. I texten står saker som ”om du 
valt den här inställningen så kommer inte den här texten att synas”. 
Klickar man för den inställningen försvinner även texten. Texten är full 
med markeringar som visar att delar av texten till exempel är ändrad eller 
markerad som dold. Efter att ha följt anvisningarna i dokumentet ska 
texten vara ren från sådana markeringar och användaren har då ställt in 
programinställningarna rätt. 
 
Det var efter att ha läst det dokumentet och följt anvisningarna i det som 
jag kom fram till att jag ville göra egna tester. Det är rätt enkelt att 
”plantera” metadata i dokument. Vissa typer av metadata sparas alltid i 
dokumentet, som författare och vilken typ av program dokumentet är 
skrivit i bland annat, men andra går det genom olika inställningar i 
Microsoft Word att ”plantera” så att även de sparas med dokumentet. 
Testerna i sig gav i ingen ny kunskap men de gjorde att min förståelse 
ökade och att jag kunde ta del av informationen på ett bättre sätt. 
Resultaten bekräftade egentligen bara vad jag tidigare hade läst men det 
gjorde också att jag kunde godta att artikelförfattarnas övriga resultat 
stämmer. 

 

5.2 Mina tester 
 
Jag valde en av de enklare metoderna för att få fram metadatan ur ett 
dokument. Under mitt informationssamlande förstod jag att mycket av 
metadatan kunde läsas genom att öppna dokumentet i texteditor som visar 
dokumentet som ASCII-text, det vill säga ren text. Ett sådant program är 
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Notepad som finns i Windows. Då inte all metadata syns och kan läsas i 
en texteditor sparas en del i ett annat format än ASCII där andra verktyg 
än en texteditor behövs för att kunna läsa den. 
 
Vissa typer av metadata – som författare, programtyp, företagsnamn, 
namnet på datorn, med flera – är sådana att de automatiskt sparas med 
dokumentet och på så sätt blir metadata. Det beror på att programvaran är 
registrerad på en person och eventuellt arbetar personen på ett företag dit 
programvaran är licensierad. Om företaget har ett lokalt nätverk får varje 
dator ett specifikt namn. 
 
Andra typer av metadata går att ”plantera” själv i dokumentet. Det görs 
med olika inställningar i Microsoft Word. Vilka inställningar man kan 
använda sig av fick jag tips från dokumentet som riktade sig till ett 
företag som jag nämnde ovan. Jag har använt mig av Microsoft Word 
2000 så sättet jag utfört testerna och de resultat jag fick från dem kan 
eventuellt bli annorlunda om en annan version av Word används. 
 
Jag har använt mig att fyra olika inställningar för att plantera metadata i 
dokumenten. 
 

- Spåra ändringar 
De här inställningarna gör att ändringar gjorda på dokumentet 
sparas. Ändringarna kan bestå av text som ersatt annan text, text 
som är raderad eller text som har lagts till. 

o Visa ändringar på skärmen. För att ställa in det går man in 
under verktygsmenyn där man väljer ”Spåra ändringar” och 
sedan ”Markera ändringar”, där låter man ”Visa ändringar på 
skärmen” vara vald (se figur 5). Det som händer då är att 
ändringar som görs i dokumentet blir lagrade. ”Visa 
ändringar på skärmen” är lite missvisande namn på valet då 
inga ändringar som görs egentligen syns på skärmen under 
tiden dokumentet skrivs. 

o Markera ändringar under redigering. För att ändringarna 
ska synas på skärmen måste ”Markera ändringar under 
redigering” också vara vald (se figur 5). Ändringarna 
kommer då att visas genom att texten som tas bort kommer 
färgas i en annan färg och bli genomstruken i samma färg. 
Text som läggs till kommer att bli understruken men även 
den färgas i en annan färg. För att visa att någonting på raden 
har blivit ändrat sätts en markering i marginalen. Om det är 
fler än en person som ändrat i dokumentet kommer 
ändringarna få olika färger för att skilja dem åt. Genom att 
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hålla muspekaren över den ändrade texten visas vem som 
gjort ändringen och när den gjordes. 

 
- Snabbspara. Snabbspara [27] görs genom att välja ”Alternativ” i 

verktygsmenyn och där under fliken ”Spara” klicka i rutan för att 
snabbspara (se figur 6). Det som händer då är att de ändringar som 
gjorts sedan dokumentet senast blev sparat hamnar i en lista som 
sparas separat från dokumentet. Den listan går inte att öppna och 
titta på i Microsoft Word men öppnas dokumentet i exempelvis 
Notepad kommer listan bli synlig. 

 
- Spara information för återskapning var n:te minut Under 

”Alternativ” i verktygsmenyn finns under spara-fliken ett alternativ 
som heter ”Spara information för återskapning var n:te minut” där 
en tid ska fyllas i (se figur 6). Om det till exempel står 10 kommer 
dokumentet sparas för återskapning var 10:e minut. När detta görs 
kommer dokumentet sparas någonstans i datorn och en länk till det 
stället skapas och sparas i dokumentet. Vid ett eventuellt fel 
kommer den informationen användas för att återskapa dokumentet. 

 
Jag undersökte även om det finns fler inställningar i Microsoft Word som 
genererar metadata men det gav inget resultat. 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 5: ”Markera ändringar under redigering” och ”Visa ändringar på skärmen” 
är valda under ”Spåra ändringar” i verktygsmenyn 
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Figur 6: ”Snabbspara” och ”Spara information för återskapning var n:te minut” är 
vald under ”Alternativ” i verktygsmenyn 
 
 
Testerna har gått till så att dokument skapades där olika kombinationer av 
inställningarna jag nämnde ovan valdes. Varje dokument består av tre 
stycken med text som är skrivna i tre olika omgångar (se bilaga A). Varje 
omgång började med att stycket skrevs för att sedan avvakta i ett par 
minuter så att en eventuell snabbsparning eller sparning av information 
för återskapning utfördes. Sedan sparades dokumentet och det stängdes 
ner. I nästa omgång öppnades dokumentet upp igen och nästa stycke text 
skrevs. I omgång två och tre ändrades ett ord i det första stycket. Detta för 
att se hur en ändring av dokumentet kom med när det sedan öppnades i 
Notepad. Alla dokument är gjorda på samma sätt oavsett vilka 
inställningar som är valda. Bland bilagorna finns ett exempel hur jag gjort 
steg för steg. Totalt har jag gjort 16 dokument på det här sättet där alla 
olika kombinationer av inställningarna finns med. Inställningarna för de 
olika dokumenten är som följer: 
 
- Dokument 1: Ingen av inställningarna är gjorda 
- Dokument 2: Endast ”Snabbspara” är valt 
- Dokument 3: ”Spara information för återskapning var n:te minut” är 

valt 
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- Dokument 4: ”Spåra ändringar” valt med ”Visa ändringar på skärmen” 
i-klickat 

- Dokument 5: ”Spåra ändringar” med ”Markera ändringar under 
redigering” är vald 

- Dokument 6: Både ”Snabbspara” och ”Spara information för 
återskapning n:te minut” valda 

- Dokument 7: ”Snabbspara” och ”Spåra ändringar” med ”Visa 
ändringar på skärmen” valt 

- Dokument 8: ”Snabbspara” och ”Spåra ändringar” med ”Markera 
ändringar under redigering” 

- Dokument 9: ”Spara information för återskapning var n:te minut” och 
”Spåra ändringar” med ”Visa ändringar på skärmen” 

- Dokument 10: ”Spara information för återskapning var n:te minut” 
och ”Spåra ändringar” med ”Markera ändringar under redigering” 

- Dokument 11: ”Spåra ändringar” med både ”Visa ändringar på 
skärmen” och ”Markera ändringar under redigering” är valda 

- Dokument 12: ”Snabbspara”, ”Spara information för återskapning var 
n:te minut” och ”Spåra ändringar” med ”Visa ändringar på skärmen” 
är valda 

- Dokument 13: ”Snabbspara”, ”Spara information för återskapning var 
n:te minut” och ”Spåra ändringar” med ”Markera ändringar under 
redigering” 

- Dokument 14: ”Snabbspara”, ”Spåra ändringar” med både ”Visa 
ändringar på skärmen” och ”Markera ändringar under redigering” är 
valda 

- Dokument 15: ”Spara information för återskapning var n:te minut”, 
”Spåra ändringar” med både ”Visa ändringar på skärmen” och 
”Markera ändringar under redigering” är valda 

- Dokument 16: ”Snabbspara”, ”Spara information för återskapning var 
n:te minut”, ”Spåra ändringar” med både ”Visa ändringar på skärmen” 
och ”Markera ändringar under redigering” är valda, det vill säga alla 
alternativ 

 
 
När sedan dokumenten var klara öppnades dem, ett i taget i Notepad för 
att se vilka typer av metadata som visades. Då även många tecken kom 
med som inte bildade något läsligt eller, i mina ögon, något intressant 
kopierades all text som jag bedömde var intressant över till ett nytt 
dokument. Det här gjordes för alla 16 dokument som skapades. Den 
utrensade texten från de olika dokumenten jämfördes sedan för att kunna 
dra slutsatser på hur respektive inställning hänger ihop med förekomsten 
av metadata. 
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Emacs är precis som Notepad en texteditor som läser och skriver ren 
ASCII-text. För att försäkra mig om att Notepad enbart läser ren text tog 
jag ett av dokumenten jag gjort och öppnade det i Emacs. Om Notepad 
inte skulle läsa ren text utan tolkar tecknen på ett annat och mer avancerat 
sätt, på ett liknande sätt som Microsoft Word gör, skulle resultaten från 
Notepad och Emacs vara olika. Även om Emacs också skulle vara mer 
avancerad än vad jag trodde och inte alls bara läser ren text är det rätt 
otroligt att de två programmet tolkar texten lika, så resultatet borde även 
då skilja sig åt. Resultaten från de två programmen blev dock lika och 
därför kunde jag då dra slutsatsen att de båda programmen faktiskt visar 
enbart ren ASCII-text. 
 
 
 

5.2.1 Resultat från testerna 
 
De olika inställningarna genererar olika typer av metadata och vissa 
inställningar verkar ”dominera” över andra. Med det menar jag att de 
olika typerna av metadata inte alltid kan visas samtidigt då de är olika 
varianter av samma sak. Till exempel verkar det finnas två olika sätt att 
visa just textstyckena som skrevs in i testdokumenten, resultatet i 
Notepad visar i alla fall bara två. Det ena består av hela texten, som den 
såg ut efter de tre omgångarna medan det andra bara omfattar det första 
textstycket som det såg ut efter första omgången. De här två alternativen 
finns aldrig med i resultatet samtidigt och jag antar därför att det beror på 
att de aldrig kan visas samtidigt för att de är olika alternativ av samma 
sorts metadata. Utifrån resultaten kan slutsatsen att det sista alternativet är 
”starkare” än det första dras när det gäller att visa textstyckena då det är 
det vanligaste, det dominerar alltså över det första. Efter att ha jämfört 
inställningarna med resultaten i Notepad gick det att se att det är 
inställningen ”Snabbspara” som genererar den typen av metadata. 
 
Det gick även att se när resultaten jämfördes med gjorda inställningar att i 
alla dokument där ”Spara information för återskapning var n:te minut” 
var valt fanns en länk till var på datorn informationen för återskapning 
sparas med i metadatan. Detta oavsett vilka andra inställningar som var 
valda. ”Snabbspara” verkar överlag vara en rätt dominerande inställning 
då många resultat i metadatan verkar bero på att just den inställningen är 
vald. I de dokument där ”Snabbspara” är vald finns det ord som ändrades 
i första textstycket andra och tredje omgången med i metadatan och då 
tillsammans med delar av meningen där ordet står i, till exempel så här 
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      ä n d r a r  e t t  o r d ,  d a t o r t i l l v e r k a r e 
 
där datortillverkare är det ord som har ersatt ett annat ord i den meningen. 
Om ”Snabbspara” är valt tillsammans med ”Spåra ändringar – Markera 
ändringar under redigering” står det ändrade ordet ensamt i metadatan, 
det vill säga 
 
      d a t o r t i l l v e r k a r e 
 
om samma ändring som i exemplet ovan ska användas. 
 
Det förekom även något som jag har valt att kalla ”brutna länkar”. Med 
det menas att det i filerna fanns länkar till var i datorn dokumentet är 
sparat, men i vissa filer var de inte hela. De började en bit in på länken 
och sedan fanns början av den sist i Notepad-filen. En bruten länk kan 
börja så här 
 
      a n d   S e t t i n g s \ m a r h a 4 1 2 \ D e s k t o p \ t e x t 6 . d o c 
 
för att sedan avslutas sist i filen med 
 
      C : \ D o c u m e n t s. 
 
Det här har nog ingen betydelse när det kommer till säkerheten eller 
risker med metadatan men det ser lite konstigt ut i mina ögon. Det har 
inte heller gått att se några egentliga samband med vilka inställningar 
som valts i de fall en sådan ”bruten länk” dyker upp i metadatan. Den 
enda inställning som var vald vid alla tillfällen är ”Snabbspara” men inte 
alla gånger ”Snabbspara” var valt. Det dyker upp med alla de andra 
inställningarna gjorda men vid olika tillfällen. 
 
I Notepad förekommer all metadata som visas flera gånger. Till exempel 
kan författarnamnet upprepas tio gånger. 
 
Även om testerna jag gjort har varit i betydligt mindre skala och väldigt 
mycket enklare i jämförelse med till exempel Simon Byers tester så kan 
jag ändå dra slutsatsen att resultaten som Byers och fler med honom har 
fått måste stämma då mina resultat talar för samma sak. Testerna gav 
självklart inte lika mycket men resultaten verkar stämma överens med de 
mer avancerade testerna. Av det kan jag anta att även övriga resultat och 
slutsatser de har gjort är rimliga och kan tas som riktiga. 
 
Liknande tester gjordes även i Excel och Power Point för att se om de 
också sparar undan metadata. Det gjorde de, dock inte på samma sätt som 
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Word. I Excel gjordes en tabell där några siffror ändrades. Det gick dock 
inte att hitta några siffror alls när filen öppnades upp i Notepad så det är 
svårt att avgöra om ändringarna sparades undan. Inställningarna 
”Snabbspara” och ”Spara information för återskapning var n:te minut” 
fanns inte att välja så riktigt all metadata som kom med i Word borde inte 
komma med i Excel. Faktiskt fanns det inte så mycket intressant 
information när filen öppnades upp i Notepad. Metadata som författare 
och vilket program dokumentet är skrivit i hittades men inga ändringar 
eller länkar till var på datorn dokumentet är sparat. I Power Point gick det 
att göra samma inställningar som i Word men resultatet blev ungefär som 
i Excel. Dokumentet jag gjorde bestod av tre stycken ”bilder” med text 
på. Även här gjordes ändringar och har alla fyra inställningar valda ändå 
verkar bara metadata som författare och vilket program dokumentet är 
skrivit sparas här med. Varken ändringar eller länkar för var information 
för återskapning och dokumentet finns sparat. 
 
För att se om fler program än Microsofts sparar metadata gjorde jag även 
likadana tester med Framemaker och StarOffice. Precis som i Word 
skapade jag dokument med tre textstycken där jag ändrade ett ord i det 
första textstycket två gånger. Jag kunde dock inte hitta liknande 
inställningar i programmen som jag använt för att plantera metadata i 
Word. När dokumenten sedan öppnades upp i Notepad innehöll de inget 
som tydde på att programmen sparar metadata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25
 
 
 



6  Åtgärder 
 
Efter att ha gått igenom vad metadata är för något och vilka risker det 
finns med det är det på sin plats att även tala om vad man kan göra för att 
undvika att den typen av information sparas med sina dokument. 
 

6.1 Egna åtgärder 
 
Det allra enklaste sättet att undvika det här är att inte använda program 
som sparar metadata med dokumenten som skrivs. Exempel på program 
som inte sparar metadata är de som endast läser och sparar ren text, 
ASCII-text. Notepad i Windows och Emacs i UNIX är två sådana 
program. Nackdelen med dem är att det inte finns så många formaterings-
möjligheter i programmen så dokumenten kanske inte blir så estiskt 
tilltalande. Dock är man helt säker på att den enda information som följer 
med dokumentet är den som syns på skärmen. 
 
Tycker man att till exempel Microsoft Word är så bra att man vill 
fortsätta att använda det men inte vill ha metadatan som kommer på köpet 
går det att använda sig av två olika versioner av dokumentet. Ett där man 
skriver dokumentet och lägger till text och gör alla ändringar tills man är 
helt nöjd med det, sen kopierar man över all text till ett helt nytt 
dokument som sen blir det som man använder om det ska publiceras 
elektroniskt. Den metadatan som har med textinnehållet att göra följer 
nämligen inte med när text kopieras till ett nytt dokument. Det går dock 
inte att komma ifrån att personuppgifter och datorsystemsuppgifter sparas 
med om man gör på det här sättet. 
 
Information som namn på författare och företag/organisation, när 
dokumentet skrevs, vilket program som används och var någonstans på 
datorn det finns sparat kommer ändå att sparas med dokumentet men man 
undviker i alla fall på det här sättet att ändringarna på dokumentet kan 
läsas av andra. 
 
Microsoft själva har gjort ett försök att hjälpa sina användare att minska 
mängden metadata i sina dokument. De har tagit fram ett dokument [22] 
där de steg för steg beskriver hur vissa typer av metadata kan plockas 
bort. Efter att ha följt den kunde jag konstatera att det dokumentet inte var 
mycket att ha. Visserligen försvinner metadatan som har med 
textinnehållet att göra som ändringar som är gjorda i dokumentet men det 
mesta är tyvärr kvar. Eftersom jag oftast suttit på universitetet och gjort 
mina tester och då använt mig av ett applikationsprogram för Windows 
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som bland annat finns på ISYs datorer har deras registeringsuppgifter 
lagrats som författare och signatur för de dokument jag gjort. När jag 
följde instruktionerna i Microsofts dokument för att ta bort just författare 
att sparas med dokumentet ersattes ISYs registeringsuppgifter med mitt 
inloggningsnamn. Det här gick dock inte att ta bort. Andra typer av 
metadata är också kvar i dokumentet. Både information om var 
dokumentet sparas och var information för återskapning av dokumentet 
finns är fortfarande kvar. Mängden metadata minskas i och för sig en 
aning efter att ha följt instruktionerna men då finns det andra alternativ 
som ger ett bättre resultat. 
 
 

6.2 Program som rensar 
 
Ett annat alternativ är att använda sig av ett program som rensar sina 
dokument från den oönskade informationen som sparas med dem. Det här 
är inga program som Microsoft själva har konstruerat utan det är andra 
aktörer som försökt få fram program som ska minska mängden metadata i 
dokumenten, de utger sig för att till och med helt ta bort metadatan. Att 
göra ett sådant program är nog inte helt lätt då källkoden till Microsofts 
produkter inte är offentlig så det är svårt att veta exakt hur man ska gå 
tillväga för att få tag på metadatan och då även ta bort den. När jag har 
testat programmen har jag utgått från vad tillverkarna själva har sagt att 
programmen ska göra. Ska programmet ta bort all metadata från 
dokumenten så anser jag att de löftena även ska uppfyllas. När 
tillverkarna till två av programmen som jag provat och som kunnat testas 
i fullständig version använder ord som ”eliminera metadata” och ”rengöra 
dokumenten från metadata” när de beskriver programmens egenskaper 
borde man som användaren ha rätt att förvänta sig att dokumenten blir 
helt rena från metadata. 
 
Fyra olika program har provats med lite varierade resultat. Tips om 
programmen fick jag från en av artiklarna jag läst [10]. Jag gjorde även 
försök att hitta fler program utan resultat. Programmen är iScrub från 
Esquire Innovation, ezClean från Kraft Kennedy & Lesser, Metadata 
Assistant från Payne Consulting Group och Out-of-Sight från SoftWise. 
ezClean och Out-of-Sight får man prova gratis i 45 respektive 30 dagar. 
iScrub och  Metadata Assistant gick det inte att gratis prova fullt ut då det 
enda som var avgiftsfritt var att installera en version som bara analyserar 
dokumenten och ger en rapport på vilken metadata som finns i 
dokumentet. Vill man kunna ta bort metadatan måste man dock köpa 
programmet. 
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Av analysrapporten från Metadata Assistant [25] går det att se att 
programmet verkar hitta mycket av metadatan och om det även kan ta 
bort allt som finns med i rapporten är dokumentet så gott som helt fritt 
från metadata. Programmet hittar författare, var det finns sparat och var 
informationen för återskapning sparas, vilken formatmall som används, 
ändringar gjorda i dokumentet och vem som gjort ändringarna. Det är 
ungefär den typen av information som jag hittar när jag öppnar upp 
textfilerna jag gjort när jag testat i Notepad. Den hittar även statistik över 
dokumentet som när det gjordes, hur många gånger det har ändrats och 
vem som ändrade det sist. Något som den inte får med i rapporten är 
vilken programversion som använts av Microsoft Word. Den 
informationen klassar inte jag som speciellt känslig och den kan nog inte 
vålla speciellt stor skada om den når andra än den eller de som skrivit 
dokumentet. När programmet hittar så mycket annan sparad information 
om dokumentet är det dock lite konstigt att den inte hittar det här. Det 
skulle i och för sig kunna vara så att de som tagit fram programmet inte 
räknade det som metadata som behövs tas bort. 
 
Programmet iScrub [23] liknar Metadata Assistant på så sätt att det inte 
går att prova den fullständiga versionen av programmet. Företaget är 
dock väldigt otydliga i sin information om att det inte är det fullständiga 
programmet man får prova. Ingenstans på deras hemsida står det 
någonting om vad programmet kostar så jag trodde från början att det var 
helt gratis. Det som går att ladda hem från hemsidan är dock bara en del 
av programmet som analyserar dokumenten och lämnar en rapport över 
vilken metadata som finns i dem. Då jag trodde att det var den 
fullständiga versionen av programmet som jag laddat hem så blev det lite 
förvirrat när det inte någonstans gick att välja någon funktion som skulle 
ta bort metadatan som programmet hittat. Det visar sig att det inte var den 
fullständiga versionen som jag fått tag på. Lite märkligt kan tyckas att det 
inte fanns några instruktioner om hur man ska få tag på hela programmet. 
Det enda som står är att om man vill veta mer ska man antingen maila 
eller ringa till företaget. Den rapport som levererades av den del av 
programmet som provades verkade hitta i stort sett all metadata i 
dokumentet. Men precis som med Metadata Assistant är det svårt att 
avgöra hur bra programmet är utan att prova ”ta bort”-funktionen. 
 
ezClean [24] var ett av de två program där man kunde prova den 
fullständiga versionen av programmet i en begränsad tidsperiod. Efter en 
installation av programmet dyker en knapp upp i verktygsfältet i Word 
som aktiverar programmet och söker igenom det dokument som för 
tillfället är öppet efter metadata. När det är gjort visas rapporten av hittad 
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metadata i ett fönster. Där kan man välja att ta bort den funna metadatan 
och antingen ersätta originalet med det rensade dokumentet eller spara det 
som ett nytt dokument. Jag valde att spara det som ett nytt dokument och 
öppnade sedan upp de båda i Notepad för att jämföra resultatet. 
Skillnaden i mängd metadata mellan de två dokumenten var väldigt stor 
även om en del fanns kvar i det rensade dokumentet. All information om 
de ändringar som gjorts i dokumentet var borttagna och även var 
informationen för återskapning är sparat på datorn. Dock finns 
informationen om var på datorn dokumentet finns sparat och även 
författare och vilket program och formatmall som använts kvar. Den här 
informationen finns i och för sig inte med lika många gånger som den 
gjorde innan rensningen men om programmet klarade av att ta bort det på 
några ställen så kan man fråga sig varför det inte klarade av att radera det 
på alla ställen där det förekom. Även om det blev en klar förbättring så 
förväntar i alla fall jag mig mer av ett program som utger sig för att kunna 
rensa mina dokument från metadata. 
 
Det andra programmet där man under en testperiod kan prova den 
fullständiga versionen är Out-of-Sight [26]. Precis som med ezClean och 
Metadata Assistant får man efter installationen en knapp i verktygsfältet i 
Word varifrån programmet startas. Jag följde samma procedur som när 
jag provade de andra programmen. Ett dokument skapades där alla 
inställning som jag tidigare använt mig av under mina tester var valda, 
det vill säga ”Snabbspara”, ”Spara information för återskapning var n:te 
minut” samt ”Spåra ändringar” med både ”Visa ändringar på skärmen” 
och ”Markera ändringar under redigering”. När det var klart kördes 
programmet igång genom att trycka på den tillagda knappen. Efter att 
programmet gjort sin genomsökning av dokumentet gick det att välja 
mellan att ta bort metadatan från dokumentet, dock gick det aldrig att se 
exakt vad programmet hade hittat för något. Jag valde att ta bort allt och 
spara det rensade dokumentet som ett nytt dokument och öppnade upp de 
båda versionerna av det i Notepad för att jämföra resultatet. Resultatet 
påminde rätt mycket om det man fick med ezClean, det vill säga att 
mängden metadata kraftigt minskade men att det fortfarande fanns kvar 
viss information som man hade önskat försvunnit. Till exempel så fanns 
länkar kvar till var någonstans på datorn dokumentet finns sparat. Vad 
som i mina ögon kanske är mindre intressant information fanns också 
kvar som vilken formatmall som använts och vilken programversion 
dokumentet var skrivit i. En sak som skiljde sig mot ezClean var att 
informationen om dokumentets författare inte längre fanns med. Det är 
faktiskt det enda av de fyra programmen som jag provat som lyckats ta 
bort den informationen. 
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7  Slutsatser 
 
Det jag kommit fram till efter mina veckors arbetande med den här 
uppgiften är att det här är ett problem som inte så många är medvetna om 
att det finns. Om jag bara utgår från mig själv kan jag konstatera att jag 
endast hade vaga aningar om att en del program sparar mer information 
än den som syns på skärmen. Jag gick dock i tron om att den 
informationen endast bestod av olika formateringar som gjorts på till 
exempel textdokumentet och eventuellt att uppgifter om vem författaren 
till dokumentet är och vilket program det är skrivet i sparades. Att 
uppgifter som hur lång tid det har tagit att skriva dokumentet också sparas 
tänkte jag att det inte var helt omöjligt. Men att ändringar gjorda på 
dokumentet och saker som medförfattare och var någonstans på datorn 
dokumentet finns sparat trodde jag verkligen inte kunde sparas med. När 
jag pratat med folk om det här så verkar det som om de flesta har varit 
ungefär lika ovetandes som jag. Så det har varit det första jag kunnat 
konstatera, att det här är ett problem som inte så många är medvetna om. 
Ur ett säkerhetsperspektiv så är problemet oftast inte så stort för 
privatpersoner då de vanligtvis inte hanterar känslig information i samma 
utsträckning som en del företag gör. För företag kan det bli väldigt stor 
skada om känslig information når fel personer. Även bland företag verkar 
det som om det här inte är något som är allmänt känt då program som 
sparar den här typen av information används väldigt mycket och det även 
finns många exempel på när den nått andra personer än vad som var 
menat. 
 
Den första artikeln jag har hittat som över huvudtaget nämner det här är 
daterad till år 2001 [11]. Med tanke på vilka program som genererar den 
här typen av information och hur länge de har funnits på marknaden är 
det lite märkligt att det uppmärksammats så pass sent. Jag har inriktat 
mitt arbete runt Microsofts produkter vilka utgör en väldigt stor del av 
marknaden och så har det varit under lång tid. Att det här då först 
uppmärksammades för cirka fyra år sedan tycker jag är förvånande. Mina 
undersökningar och efterforskningar i ämnet är nog i och för sig inte 
hundraprocentiga men om det hade skrivits mycket om det innan år 2001 
är det rätt osannolikt att jag skulle ha missat det helt. Någonting som 
också tyder på att det här är någonting relativt nytt för de flesta är att jag 
inte kunnat hitta några böcker som tagit upp ämnet. 
 
Jag har hittills kunnat konstatera att det här är någonting som 
uppmärksammats ganska nyligen och som många har dåliga kunskaper 
om. Under arbetets gång har jag även insett att det här även är något som 
verkar vara svårt att åtgärda. Microsoft själva, men även andra aktörer, 
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har försökt sig på att på olika sätt lösa problemet men ingen av de 
lösningar jag tittat på har lyckats helt. Microsofts källkod är inte 
tillgänglig för allmänheten. Det är något de externa aktörerna har haft 
svårigheter med när de försökt konstruera program som rensar 
dokumenten från den här typen av information. Det har då varit svårt att 
lokalisera var någonstans informationen sparas, vilket är något man måste 
veta för att kunna ta bort den. Microsoft som har den kunskapen verkar 
inte hittills själva ha konstruera ett sådant program. De har i och för sig 
lagt till funktioner i de nyare versionerna av Office-programmen som ska 
minska mängden av metadata som sparas. De är dock gjorda så att 
användaren måste gå in på flera olika ställen i menysystemet för att välja 
dem vilket gör det onödigt krångligt för användaren och ger dålig 
översikt över vilka åtgärder användaren måste ta för att få sitt dokument 
rent från metadata. 
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8  Begränsningar med mina resultat 
 
Då testerna jag utfört har varit i mycket mindre skala och mycket enklare 
än de tester jag läst att andra utfört har resultaten inte heller varit lika 
utförliga som deras. Jag började med att läsa vad andra gjort och fått för 
resultat och utifrån det gjorde jag ett eget test där jag kunde se delar av 
det jag läst att andra kommit fram till. Mitt test var så pass enkelt att det 
inte gick att hitta all metadata som jag läst att andra hittat men då de 
resultat jag fick helt stämde överens med det jag läst har jag utgått från att 
även deras andra resultat stämmer. 
 
Jag har utgått från samma textstycken i alla dokument jag gjort för testet. 
Oavsett vilka inställningar jag har gjort i programmet så har jag alltid 
väntat minst två minuter innan jag sparat dokumentet. Sedan har jag 
stängt ner det för att sedan eventuellt öppnat upp det igen för att fortsätta 
med nästa textstycke, om inte det sista jag skrev var tredje omgången på 
dokumentet för då var det klart. Men tiden utöver de två minuterna jag 
väntat har varierat. Den tiden har jag oftast spenderat med att läsa eller 
söka runt på Internet efter mer information och därför kan nog den tiden 
variera rätt kraftigt. Jag tror dock att det inte har så stor betydelse i det här 
fallet utan att det vikiga har varit att de två minuterna har gått eftersom 
jag i de dokument där inställningen ”spara information för återskapning 
var…” varit valt så har jag fyllt i att det ska ske varannan minut. Jag har 
nämligen inte märkt några större avvikelser i de resultat jag fått och jag 
har även kunnat se samband och dra slutsatser med hjälp av dem då den 
metadata som de olika inställningarna genererar har följts åt i alla de 
dokument som inställningarna har varit valda. 
 
Jag har inte gjort någon noggrannare undersökning av vilka program som 
finns på marknaden som tar bort metadata från dokument. Så även om 
programmen jag provade inte riktigt höll vad de lovade så finns det 
kanske andra program som är mycket bättre. Då jag ändå provade fyra 
olika program tycker jag att mitt underlag är relativt bra för att kunna dra 
några slutsatser kring den här typen av program. 
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9  Kvar att göra 
 
Då jag i stort sett bara tagit upp Microsofts program och då främst Word 
återstår det att göra en liknande undersökning gjordes för andra 
ordbehandlingsprogram för att se om det verkligen är så att det här är ett 
problem som är specifikt för Microsoft. I artikeln ”Metadata: the Good, 
the Bad and the Ugly” [9] står det att ordbehandlingsprogrammet 
WordPerfect från Corel också sparar metadata med dokumenten. Jag 
valde dock att inte undersöka saken närmare då jag inte har tillgång till 
den programvaran. 
 
Inom ämnet generellt finns en hel del att göra. De flesta, till och med 
Microsoft själva, verkar vara överens om att det här är ett problem och då 
borde det finnas ett intresse för att lösa det här en gång för alla. Flera av 
funktionerna i Microsofts program som gör att metadatan lagras är 
användbara och ska därför inte tas bort men det måste finnas sätt att 
kunna ta bort informationen från dokumentet om man inte vill att den ska 
sparas. Det jag menar med det är att funktionerna är användbara och bör 
därför vara kvar i programmen men det ska finnas ett enkelt sätta att 
plocka bort all metadata som sparas med dokumentet. Antingen en 
lösning som tillverkarna själva, i det här fallet Microsoft, gör eller att 
andra aktörer skapar program som rensar dokumenten liknande de som 
redan finns på marknaden med den skillnaden att de här verkligen tar bort 
all metadata så att den enda informationen som sparas med dokumentet är 
den som syns på skärmen. 
 
Användarna av de här programmen som sparar metadata måste också få 
tydligare information om att programmet de använder sparar mer 
information än den som syns på skärmen. Metadatan i sig kan vara 
väldigt användbar, vilket jag har gått igenom tidigare i den här rapporten. 
De stora problemen är just att användarna oftast är helt ovetande om att 
den här typen av information sparas och att det inte går att få bort den helt 
från dokumenten. Vissa åtgärder minskar ner mängden metadata som att 
välja bort vissa inställningar i programmen, kopiera över texten till ett 
helt nytt dokument när man är klar med det eller att använda sig av något 
av de rensningsprogram som finns på marknaden men inget av 
alternativen tar bort all metadata. Sedan kvarstår dock fortfarande att 
alltför många är helt ovetande om problemet. 
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Bilagor 
 

A  Text som användes i testerna 
 
Här försöker jag visa hur jag gått tillväga när jag skapat dokumenten som 
användes vid testerna. Genom att visa hur dokumenten ser ut efter varje 
omgång hoppas jag att det blir tydligt hur jag gått tillväga. Jag började 
omgång ett i varje dokument med att skriva ett stycke text för att sedan 
spara och stänga ner det. I omgång två öppnade jag upp dokumentet igen 
och skrev ett andra stycke text. Ett ord i det första stycket ändrade jag till 
ett annat. Även denna gång sparades dokumentet och stängdes ner. Ett 
tredje stycke text skrevs i omgång tre där ordet som ändrades i omgång 
två ändras ytterligare en gång innan dokumentet sparades och stängdes 
ner. Samma text användes i alla dokument. 
 
 
Omgång ett: 

Första omgången: Här skriver jag lite text. Inte för att jag vet 
vad jag ska skriva men jag skriver lite ändå. Ska försöka testa 
hur Microsoft Word fungerar med metadata. Här kommer en 
mening där jag ändrar ett ord, uppsatsskrivning. Det ändrar 
jag i de andra omgångarna. 

 
 
Omgång två: 

Första omgången: Här skriver jag lite text. Inte för att jag vet 
vad jag ska skriva men jag skriver lite ändå. Ska försöka testa 
hur Microsoft Word fungerar med metadata. Här kommer en 
mening där jag ändrar ett ord, datortillverkare. Det ändrar jag 
i de andra omgångarna. 

 
Andra omgången: Här skriver jag lite mer text. Ändrar även 
uppsatsskrivning till datortillverkare i texten ovan. 

 
 
Omgång tre: 

Första omgången: Här skriver jag lite text. Inte för att jag vet 
vad jag ska skriva men jag skriver lite ändå. Ska försöka testa 
hur Microsoft Word fungerar med metadata. Här kommer en 
mening där jag ändrar ett ord, regnväder. Det ändrar jag i de 
andra omgångarna. 
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Andra omgången: Här skriver jag lite mer text. Ändrar även 
uppsatsskrivning till datortillverkare i texten ovan. 

 
Tredje omgången: Ännu mera text. Ändrar datortillverkare till 
regnväder i texten ovan. 
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B  Mall för minskning av metadata 
 
Mallen är riktad till anställda på ett företag och vill visa hur de ska gå 
tillväga för att minska mängden metadata i deras elektroniska dokument 
genom olika inställningar i Microsoft Word 
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C  Checklista 
 
Med checklistan vill jag på ett lättöverskådligt sätt visa hur man kan 
minska mängden metadata i sina dokument. 
 

- Vid installation av nya program undvik att uppge personliga 
uppgifter som namn, vilket företag du jobbar på och så vidare. 
Vissa program kräver dock att man gör det men prova om det går 
att ange ”oriktiga” uppgifter. Med det menar jag att istället för att 
fylla i ditt namn så skriv något opersonligt som ”användare”. 

- Använder du dig av funktioner som ”Dold text” se till att de alltid 
är markerade att visas på skärmen så att du kan ta bort dem när du 
är klar med dokumentet. Dold text väljer du att visas på skärmen 
genom att gå in under verktygsmenyn och välja alternativ. Där, 
under fliken ”Visning”, klickar du i rutan för dold text under 
formatmarkeringar. Se figur 6 nedan. 

- Välj att ta bort ”Snabbspara” och ”Spara information för 
återskapning var n:te minut” genom att gå in under verktygsmenyn 
och välja ”Alternativ”. Där, under fliken ”Spara”, klickar du bort 
rutorna för ”Snabbspara” och ”Spara information för återskapning 
var n:te minut”. Se figur 7 nedan. 

- För att ändringar du gör på ditt dokument inte ska sparas som 
metadata ser du till att rutorna ”Markera ändringar under 
redigering” och ”Visa ändringar på skärmen” inte är i-klickade 
under ”Spåra ändringar” i verktygsmenyn. Se figur 8 nedan. 

 
 

Figur 7: ”Dold text” är vald att visas på skärmen under ”Alternativ” i 
verktygsmenyn 
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Figur 8: ”Snabbspara” och ”Spara information för återskapning var n:te minut” är 
vald under ”Alternativ” i verktygsmenyn 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 9: ”Markera ändringar under redigering” och ”Visa ändringar på skärmen” 
är valda under ”Spåra ändringar” i verktygsmenyn 
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens 
litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/
 
 
In English 
 
The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 
replacement - for a considerable time from the date of publication barring 
exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for 
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to 
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. 
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses 
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The 
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 
security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be 
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 
against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press 
and its procedures for publication and for assurance of document integrity, 
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/ 
 
© Maria Hagel 
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