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Sammanfattning 
IT är i dagsläget en av de mest snabbväxande branscherna som också medför enorma 
utvecklingsmöjligheter världen över. En av drivkrafterna bakom denna utveckling är det 
ständiga behovet av effektivisering för en ökad produktivitet. Ett område som idag kan bidra 
till att IT-företag kan nå sin fulla potential av sina investeringar är skrivbordsvirtualisering. 
Teknologin fokuserar på att frikoppla datorns hårdvara från operativsystemet, applikationerna 
och användardata för att klienten ska ha möjligheter att komma åt sina användardata genom 
vilken enhet som helst, var som helst. 
 
CoreChange, som är ett konsultbolag och arbetar med att leverera IT- och managementjänster 
gav oss i uppdrag att undersöka området skrivbordsvirtualisering. De ville implementera 
teknologin men vilken typ hade de inte bestämt sig för. Alternativen var att distribuera 
skrivbordsvirtualisering från ett eget centralt datacenter (VDI) eller från molnet (DaaS). Syftet 
med studien var att undersöka vilket av alternativen VDI eller DaaS som skulle vara 
lämpligast att implementera för CoreChange. 
 
Studien visade att tekniken för både DaaS och VDI är densamma, där teknologierna bygger på 
samma plattformar, lagringsteknik, använder liknande komponenter osv. Det fanns många 
gemensamma fördelar som bl.a. flexibilitet, mobilitet, underlättad management, minskade 
administrativa kostnader etc. Det som skiljde DaaS från VDI var en större skalbarhet och 
lägre hårdvaruinvestering, medan VDI erbjuder en högre säkerhet och individuell anpassning. 
 
För att svara på syftet om vilket av alternativen VDI eller DaaS som skulle vara lämpligast att 
implementera för CoreChange kom vi fram till att det egentligen inte spelar någon roll vilken 
typ av organisation det är, utan det är en situationsfråga där behoven styr användningen. För 
CoreChanges del kom vi fram till att DaaS skulle vara det bättre alternativet eftersom 
molntjänsten möter måste-kraven låg investeringsrisk och enkelt underhåll av system som 
företaget ställde samt uppnår bör-kraven enkel användning, bra uppkoppling och att företaget 
ska kunna använda de nuvarande applikationerna samtidigt som de har möjlighet att ta in nya. 
 
 
  



  



Abstract 
IT is one of the fastest growing industries on the market and it provides huge development 
opportunities worldwide. The urge of this development is the constant need for streamlining 
for greater productivity. One area that today can help IT companies’ reach their fullest 
potential of the investments are through desktop virtualization. The technology focuses on 
decouple computer hardware from the operating system, applications and user data which 
give the clients the opportunity to access all their user data through any device, anywhere. 
 
CoreChange which is a consulting company that works with delivering IT- and Management 
solutions and gave us the task to investigate the field of desktop virtualization. They wanted 
to implement the technology but which type they should use was still undetermined. The 
options were to deploy desktop virtualization from its own central data center (VDI) or cloud 
(DaaS). The purpose of this study was to investigate which alternative VDI or DaaS that was 
most appropriate to implement for CoreChange. 
 
The study showed that both technologies, DaaS and VDI, are the same where the technologies 
are based on the same platforms, storage, use similar components, and so on. There were 
many common benefits including flexibility, mobility, facilitated management, reduced 
administrative costs etc. What distinguished DaaS from VDI was a greater scalability and 
lower hardware investment, while VDI offers higher security and individual adaptation. 
 
To answer the purpose of which alternative VDI or DaaS was most appropriate to implement 
for CoreChange, we have concluded that it doesn’t really matter what type of organization it 
is, rather a question of situation and its needs that decide the usage. We believed, in the 
current situation, that DaaS would be the better option for CoreChange because the cloud 
service meets the high-prioritized requirements low investment risk and easy maintenance set 
by the company. Furthermore, the cloud service also meets the necessary requirements easy 
usage, good connection and that the company should be able to use their current application 
as well as the possibility to bring in new ones. 
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Ordlista	  
Boot Storms – När ett stort antal virtuella skrivbord startas samtidigt inom en viss 
tidsperiod och orsakar enorm press på nätverk-, lagring- och serverprestandan. 
 
Connection Broker – Ett mjukvarulager som tar hand om hanteringen och 
autentisering av användare för att sedan tilldela rätt virtuell maskin. 
 
Desktop as a Service (DaaS) – Grundar sig på VDI-infrastruktur där informationen 
lagras i molnet och är tillgängligt via en extern leverantör. 
 
Direct Attached Storage (DAS) – Extern lagringsenhet som kopplas till en dator 
eller server. 
 
Gästoperativsystem (gäst-OS) – Operativsystem som installeras och körs på en 
virtuell dator. 
 
Hypervisor – Ett mjukvarulager som frikopplar virtuella maskiner från hårdvaran och 
därmed möjliggör att flera olika operativsystem kan köras på samma fysiska dator. 
 
Local Area Network (LAN) – Ett lokalt nätverk. 
 
Molntjänst – Möjligheten att hantera applikationer, lagring, program, processorkraft 
etc. via en extern leverantör. 
 
Network Attached Storage (NAS) – Enhet som lagrar data vid koppling till nätverk. 
 
Non-persistent VDI – System där varje användare delar virtuella maskiner. 
 
Persistent VDI – System där varje användare har en egen personlig virtuell maskin. 
 
Remote Display Protocol (RDP) – Det är en uppsättning överföringsregler som 
möjliggör att en server kan visa en skärm på användarens enhet. 
 
Storage Area Network (SAN) – En typ av nätverk vars uppgift är att distribuera och 
lagra data. 
 
Swapping - Tillfällig utväxling av minne till en extra lagringsenhet med ledig minne. 
 
Tunn klient – Datoranvändare som arbetar direkt mot ett skrivbord på en server. 
Användarens centralenhet kräver inte lika mycket datorkraft som en stationär dator. 
 
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) - Serverteknologi som går ut på att användare 
kör sitt skrivbord inuti en virtuell maskin som körs på en server i ett datacenter. 
 
Virtuell Maskin (VM) – Genom programvara på en dator/server skapas en virtuell 
datormiljö. 
 
Virtuellt Privat Nätverk (VPN) – En teknik för att skapa en säker förbindelse 
mellan två punkter, oftast, över internet. 



	   	  



	   13 

1 Introduktion  

I detta avsnitt introduceras läsaren till bakgrunden och varför ämnesområdet som 
rapporten handlar om är intressant. Sedan tas det konkreta problemet upp som ska 
undersökas. Vidare återges rapportens syfte och berör områden som samhällsnytta, 
etik och hållbar utveckling. Även en sammanfattning av metoden, rapportens risker 
och avgränsningar tas upp. 

1.1 Bakgrund 
Enligt Forbes är IT i dagsläget en av de mest snabbväxande branscherna som också 
ger upphov till enorma utvecklingsmöjligheter världen över (Biery, 2013). En av 
drivkrafterna bakom denna utveckling är det ständiga behovet av effektivisering för 
en ökad produktivitet. IT-branschen skiftar snabbt med ständigt förändrade 
förutsättningar som företagen måste utnyttja (Jones, 2013). Lönsamheten ligger i att 
företagens investeringar måste ge konkurrenskraftiga fördelar gentemot 
konkurrenterna på marknaden samtidigt som de måste satsa på resurseffektiv teknik 
för att uppnå de skärpta samhällsmålen för hållbar utveckling (Teknikföretagen 2011, 
s 12). 
 
Grundaren av företaget Compuverde, Stefan Bambo, anser att ett område som idag 
kan bidra till att IT-företag kan nå sin fulla potential av investeringarna är genom 
virtualisering (Bamba, 2013). Vidare menar han att det inte finns några tecken på att 
den explosionsartade användningsökningen av virtualisering inom IT kommer att avta. 
Utvecklingen har kommit så långt att mjukvaruprogram kan simulera den fysiska 
hårdvaran, vilket leder till flexibilitet och kostnadseffektivitet (ibid.). 
 
Ett av användningsområdena inom virtualisering är skrivbordsvirtualisering. Det går 
ut på att mjukvaruprogram och förvaringen av filer läggs på en centraliserad plats, 
som en lokal server (Lenovo, 2009). Slutanvändaren kan då exempelvis köra via 
tunna klienter som arbetar direkt mot ett centralt nätverk (ibid.). Detta betyder att den 
enskilda användaren endast behöver en minimal centralenhet, bildskärm, mus och 
tangentbord. Användaren kan också använda sig av en stationär dator, laptop, 
läsplatta eller smarttelefon för att skapa en skrivbordsvirtualisering som bidrar till en 
mobilitet hos kunderna (Fowler, 2012). 

1.2 Problem 
I dagsläget har företag behov av en centraliserad bas eftersom ett vanligt 
förekommande problem är att hanteringen av användarnas datorer inte är centraliserad 
(Citrix, 2014). IT-administratörerna är ofta tvungna att besöka många platser för att 
underhålla alla datorer på företaget (ibid.). Datoranvändarna börjar dessutom få ett 
ökat behov av att kunna arbeta från fler platser inom och utanför organisationen med 
tillgång till sina personliga filer, inställningar och program (ibid.). Därför har 
användandet av skrivbordsvirtualisering blivit ett intressant ämne och kan bidra till 
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effektivisering av nuvarande arbetssätt genom ökad flexibilitet för anställda och 
administratörer.  
 
När det kommer till skrivbordsvirtualisering har administratörer olika teknologier att 
välja bland. Ett alternativ är att distribuera skrivbordsvirtualisering från ett centralt 
datacenter genom Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Idag har förtroendet för 
molntjänster ökat, vilket lett till en ökad distribution av skrivborden från molnet 
genom Desktop as a Service (DaaS). Dessa två teknologier har många likheter men 
också skillnader. Intresset för skrivbordsvirtualisering har ökat och företag som ska 
införa teknologin behöver mer kunskap om för- och nackdelar mellan att distribuera 
skrivbordsvirtualisering via eget datacenter eller moln via en tredje part. 

1.2.1 Problemformulering 
CoreChange befinner sig i en expansiv fas vilket har lett till ökade krav på både 
mobilitet och flexibilitet. Företaget arbetar i flera olika projektformer och en 
nödvändighet vid genomförandet av projekten är ett effektivt arbetssätt för att klara av 
tidsramar som har satts upp. De anställda i företaget är utspridda globalt vilket medför 
ett behov av en plattform som underlättar distansarbete och bidrar med en ökad 
mobilitet. 

CoreChange har bestämt sig för att skrivbordsvirtualisering är lösningen på deras 
problem, men bristen på kunskap om ämnet gör att teknologivalet ännu inte är 
bestämt.  

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien var att undersöka vilket av alternativen VDI eller DaaS för 
skrivbordsvirtualisering som är lämpligast att tillämpa för CoreChange. 

1.4 Metod 
För att ta reda på vilka tekniker som finns för skrivbordsvirtualisering använde vi oss 
av intervjuer, vetenskapliga tidskrifter, artiklar, rapporter etc. från olika internetkällor. 
För att få en kunskapsgrund har vi även studerat ämnesspecifik litteratur. 
  
Efter fakta- och datainsamlingen analyserade vi resultaten och diskuterade vilket 
alternativ som skulle kunna vara lämpligast för CoreChange utifrån deras 
företagsstruktur och de krav som hade framförts. 
  
Arbetsprocessen baserades på ett deduktivt förhållningssätt där vi kombinerade både 
kvalitativ och kvantitativ fakta för att kunna dra slutsatser med naturvetenskapliga 
grunder. En empirisk arbetsmodell var därför att föredra och är den metod som 
användes genomgående under litteraturstudien. 
  
En mer utförligare beskrivning av våra metoder finns i kapitel tre. 
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1.5 Mål och samhällsnytta 
Målet var att analysera och lämna förslag på vilken teknologi för 
skrivbordsvirtualisering som bäst motsvarar de krav som CoreChange ställde. 
 
Resultatet från studien borde kunna ligga till grund för val av rätt teknik inom 
skrivbordsvirtualisering. Företag och organisationer som vill genomgå en 
transformation när det kommer till behandling av datorer och information kan 
använda denna rapport för att få kunskap om ämnesområdet. Därmed skulle de kunna 
fatta mer välgrundade beslut om vilken teknologi som är mest lämplig utifrån deras 
specifika behov. Förhoppningsvis kan denna studie bidra till att effektivisera 
arbetssätt och spara tid för administratörer, vilket i sin tur kan bidra till ökad 
lönsamhet för företag. 

1.6 Etik och hållbar utveckling 
Eftersom vi inte har utvecklat någon ny produkt som exempelvis ett system har vi inte 
behövt ta ställning till etiska aspekter vad gäller teknik eller dylikt. De etiska 
aspekterna för undersökningen har mer kretsat kring det ingenjörsmässiga arbetet. 
Enligt American Society of Civil Engineers (ASCE) finns etiska riktlinjer för 
ingenjörer och en sådan riktlinje är att ingenjörer ska vara sanningsenliga och 
objektiva vid publicering av professionella rapporter, uttalanden och vittnesmål 
(ASCE, 2006). Då studien är tänkt att kunna användas som ett hjälpmedel av företag 
inför beslut om övergång till skrivbordsvirtualisering är det mycket viktigt att 
redovisning och analys blir så objektiv och opartisk som möjligt. 
 
När det gäller hållbar utveckling bidrar rapporten i sig inte till en ökad hållbarhet. 
Studien kan däremot få en indirekt påverkan på hållbarhet om CoreChange eller andra 
företag väljer att övergå till att använda sig av skrivbordsvirtualisering. En minskad 
användning av hårdvara hos användarna leder till att efterfrågan på material minskar. 
Det betyder en mindre belastning på miljön som bidrar till ekologisk hållbarhet 
samtidig som företagen kan effektivisera sina arbetsprocesser vilket bidrar till 
ekonomisk tillväxt (Citrix, 2014). Social hållbar utveckling är också en dimension 
som kan påverkas positivt genom ökad flexibilitet för användare där arbetet inte 
behöver ske på en fast arbetsplats, vilket främjar en mobilitet (ibid.). 

1.7 Risker 
Det finns självklart risker för CoreChange med att implementera den föreslagna 
tekniken för skrivbordsvirtualisering DaaS. En risk är att företaget kan påverkas 
negativt om de får ett projekt som kräver en högre säkerhetsgrad än vad den 
nuvarande DaaS-tjänsten erbjuder.   

Vidare är användningen av DaaS internetbaserat vilket gör att det uppstår risker då 
prestandan påverkas av dålig uppkoppling. Försämrad prestanda påverkar 
CoreChanges produktivitet, vilket är mycket viktigt då företagets projekt har fasta 
tidsramar som måste hållas.  
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Eftersom CoreChange befinner sig i ständig utveckling är efterfrågan på nya 
applikationer ständigt aktuell och risken finns att en efterfrågad applikation inte stöds 
av DaaS. Detta påverkar företagets möjligheter att kunna utvecklas i den takt de 
önskar eftersom DaaS inte stödjer alla typer av applikationer. 

Ytterligare en risk är frågan om vem som egentligen äger all data. Vid användning av 
DaaS läggs all data upp på en tredje parts servrar, vilket skapar oklarhet i frågan om 
vem som har äganderätten till det data som lagras, CoreChange, tjänsteleverantören 
eller båda? 

1.8 Avgränsningar 
I rapporten valde vi att fokusera litteraturstudien på de tekniska aspekterna inom 
skrivbordsvirtualisering. Ämnen som säkerhet och ekonomi har berörts till viss del då 
vi ansåg att det var en vital aspekt som kunde avgöra valet mellan teknologierna. För 
att få en djup förståelse och en bred kunskap om skrivbordsvirtualisering var den 
bakomliggande tekniken en viktig faktor. Det hjälpte oss att få ökad förståelse för 
vilken teknologi som CoreChange behövde och därför lades stor vikt på detta område. 
 
Vidare valde vi att avgränsa studien till att innefatta två olika tekniker. Eftersom 
molnlagringstjänster har blivit alltmer populärt ville vi inrikta oss på en 
skrivbordsvisualiseringstjänst som erbjöd just detta. Den molnbaserade tjänsten vi 
valde att undersöka var DaaS eftersom det var den största molntekniken på 
marknaden. Vi valde sedan att jämföra den med VDI som använde sig av ett eget 
centralt datacenter. 
 
För den bakomliggande tekniken valde vi att begränsa oss ytterligare genom att inte 
beröra områden som bl.a. grafik, licensiering, externa kopplade enheter etc. Detta var 
för att området skrivbordsvirtualisering skulle blivit för omfattande med tanke på den 
begränsade tidsramen för denna studie. 

1.9 Disposition 
Kapitel 1 – Introduktion 
I detta avsnitt introduceras läsaren till bakgrunden och varför ämnesområdet som 
rapporten handlar om är intressant. Sedan tas det konkreta problemet upp som ska 
undersökas. Vidare återges rapportens syfte och berör områden som samhällsnytta, 
etik och hållbar utveckling. Även en sammanfattning av metoden, rapportens risker 
och avgränsningar tas upp. 
 
Kapitel 2 – Litteraturstudie 
Här presenteras den teori som vi fann relevant för ämnet som behandlas och den 
information som vi kom att bygga vår undersökning på. Kapitlet börjar med en 
generell överblick om virtualisering för att sedan gå djupare in på 
skrivbordsvirtualisering där vi beskriver de olika teknologier och dess komponenter. 
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Kapitel 3 – Metod 
I detta kapitel redogörs för vilka metoder som har använts under genomförandet av 
arbetsprocessen. Vidare innehåller kapitlet även en beskrivning hur datainsamlingen 
gick till för att sedan behandla källornas trovärdighet och varför vi använde dessa. 
 
Kapitel 4 – CoreChange 
Här presenteras konsultbolaget som gav oss uppdraget att undersöka olika alternativ 
inom skrivbordsvirtualisering. Kapitlet kommer förutom en kort presentation att 
innehålla en definition av alla de krav CoreChange ställde som påverkade vilken 
teknologi vi valde att föreslå. 
 
Kapitel 5 – Resultat 
I detta kapitel redogörs för de resultat vi fått från de olika 
informationssamlingsmetoderna. Först utvärderas resultatet från enkäterna och 
presenteras i cirkeldiagram. Resultatet från intervjuerna och litteraturstudien har 
sammanställts i en lista med vilka för- respektive nackdelar teknologierna har. 
 
Kapitel 6 – Diskussion 
Här diskuteras och analyseras styrkorna och svagheterna med DaaS respektive VDI 
som sedan kopplas till CoreChanges krav för att kunna dra slutsatser om vilken 
teknologi som är lämpligast.  
 
Kapitel 7 – Slutsats 
I detta slutkapitel belyser vi det mest väsentliga i undersökningen och redovisar våra 
egna synpunkter och slutsatser för att besvara studiens syfte/frågeställning. Här 
framförs även förslag på framtida användningsområden för skrivbordsvirtualisering. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenteras relevant fakta och underlag så att läsaren ska få en 
översiktlig bild av ämnet virtualisering och en fördjupande kunskap inom området 
skrivbordsvirtualisering där de olika teknologierna VDI och DaaS används.  

2.1 Virtualisering 
Termen virtualisering inom IT definieras som möjligheten att köra mer än en 
applikation eller operativsystem i en isolerad och säker omgivning på ett enskilt 
fysiskt system (Thomas, 2015). Virtualisering kan ske genom att frikoppla beroendet 
mellan hårdvara och mjukvara för att kunna utnyttja den befintliga hårdvaran mycket 
effektivare (Yan 2011, s. 326). 
 
Ett virtuellt minne fungerar på det sättet att mjukvaran får tillgång till mer minne än 
vad som primärt är installerat genom swapping. På liknande sätt kan denna typ av 
virtualiseringsteknik tillämpas på andra typer av IT-infrastrukturer så som nätverk, 
lagring, operativsystem och applikationer (VMware 2006, s. 3). 
 
För att kunna virtualisera en applikation från den underliggande fysiska hårdvaran 
(CPU, nätverk, minne etc.) används virtuella maskiner. Dessa är isolerade 
mjukvarubehållare som innehåller ett operativsystem (gäst-OS) och en applikation 
(VMware, 2015). Var och en av dessa virtuella maskiner är helt separata och 
oberoende av varandra där de beter sig som separata datorer och har sina egna 
virtuella CPU, RAM, I/O-enheter, nätverkskort etc. (ibid.).  
 
Innan virtualiseringen kan en dator beskrivas med i huvudsak tre lager: hårdvara, 
operativsystem och applikationer (Bauer, Adams 2012, s. 18). Vid virtualisering 
tillkommer ett extra lager som kallas för hypervisor. Hypervisorernas uppgift är att 
frikoppla virtuella maskiner från hårdvaran och dynamiskt allokera resurser i form av 
CPU, minne etc. vid behov (ibid.). Det är hypervisorernas ansvar att stödja denna 
isolering och hantera att flera virtuella maskiner körs samtidigt på samma värddator 
(ibid.). 

2.2 Skrivbordsvirtualisering 
Traditionellt är hårdvara, operativsystem och applikationer i en dator integrerade. 
Detta får till följd att om en dator går sönder eller tappas bort förloras 
operativsystemet med all dess programvara och applikationer (Shen et al. 2013, s. 72). 
Därför har skrivbordsvirtualisering blivit en allt mer attraktiv lösning på denna typ av 
problem där teknologin fokuserar på att frikoppla datorns hårdvara från 
operativsystemet, applikationerna och användardata utan att äventyra 
skrivbordsupplevelsen (Snellgrove, 2010).  
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Grundidén med skrivbordsvirtualisering är att en klient ska kunna komma åt sin 
användardata med samma skrivbordsmiljö genom vilken enhet som helst, var som 
helst (Shen et al. 2013, s. 72).  

2.3 VDI 
Vitual Desktop Infrastructure är en nätverksbaserad serverteknologi som ger 
användare tillgång till serverns skrivbord (Hess, 2011). VDI bevarar 
skrivbordsmiljöerna i virtuella maskiner som körs på en centraliserad server 
(Pfützner, 2013). Den virtuella maskinen på servern lagrar operativsystemets 
inställningar, mjukvaruapplikationer, dokument och annan skräddarsydd data 
(Janssen, 2015). Det är alltså en användning av virtualisering för att köra skrivbord 
från ett datacenter. Enligt Dave Sobel hanteras administrationen centralt och 
skrivbordet levereras på begäran till användaren med samma upplevelse som en 
standard PC. Vidare menar Sobel att VDI ger upphov till en familjär 
skrivbordsupplevelse för användaren, samtidigt som den fysiska hårdvaran separeras 
från omgivningen (Sobel, 2009). Teorin bakom VDI är att separera operativsystemet 
mm. från den lokala datorn och placera den i en delad omgivning hos värden (Hess, 
2011). 

På klientsidan krävs ingen kraftfull enhet utifrån ett datorperspektiv eftersom VDI 
tillhandahåller en VM som körs på en server och detta sker genom en webbläsare eller 
klientapplikationer som körs på användarens dator (Rouse, 2007). Istället för att 
använda en stationär dator kan slutanvändaren med hjälp av en tunn klient etablera en 
fjärråtkomst till den centraliserade servern (El-Qasem, 2007). Virtuella maskiner kan 
distribueras antingen genom att varje användare har en egen gäst-VM med tillhörande 
skrivbord eller genom en hop som delas mellan användarna (Shen et al. 2013, s. 70). 
Fastän det kan finnas flertalet virtuella maskiner på en server är det bara en användare 
åt gången på en given VM, därför tilldelas en användare generellt en egen (ibid., s. 
73). 

Klienter får tillgång att interagera med skrivborden genom protokoll (remote display 
protocol), där användarnas presentationer av skrivborden möjliggörs över nätverket 
(Chou, 2010). Vilken VM som klienterna får använda sig av styrs helt och hållet av 
administratörerna via en connection broker (El-Qasem, 2007). Det är dessa tekniker 
som möjliggör att användarna kan få tillgång till servrarnas skrivbord från vilken plats 
och enhet som helst. 

2.3.1 Persistent VDI 
Om ett system bygger på persistent VDI har varje användare en egen personlig VM 
(Shen et al. 2013, s. 24). Likt en stationär dator får användaren kontroll över 
skrivbordet och kan skräddarsy ett personligt sådant där inställningarna är kvar vid 
varje inloggning (ibid.). 
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2.3.2 Non-persistent VDI 
Tvärtemot persistent VDI går non-persistent ut på att inga personliga inställningar 
sparas och virtuella maskiner går tillbaka till ursprungsinställningarna vid utloggning 
(Wood, 2013). Detta betyder att en användare ansluter till en slumpartad VM vid 
varje inloggning (Shen et al. 2013, s. 24). För administratörer underlättar detta 
tillvägagångssätt uppdateringar och installationer av program mm. (Wood, 2013). 

2.4 VDIs komponenter 
Det finns flera olika komponenter i ett VDI som möjliggör en full 
skrivbordupplevelse. De mest essentiella delarna för att infrastrukturen ska fungera är 
följande element. 

2.4.1 Klienten 
VDI-arkitekturen innehåller slutanvändare som uppfattas annorlunda beroende på 
vilket användarinterface som vill ha åtkomst till servern (Shen et al. 2013, s. 73).  Det 
kan vara en tunn klient, stationär dator, läsplatta eller till och med en smarttelefon. 
Dessa enheter kan köra olika operativsystem som Windows, Linux, iOS etc. men ska 
ändå kunna tilldelas en VM från servern (Savill, 2008). 

2.4.2 Connection broker 
Vid användning av VDI i ett större system är det nödvändigt att ha ett lager av 
hantering för att etablera säkra fjärranslutningar mellan slutanvändaren och alla de 
virtuella maskiner som finns på servern (El-Qasem, 2007). Detta hanteringslager 
utgörs av en connection broker. Från början fanns ingen lösning för hanteringen, 
vilket ledde till att företagen själva försökte utveckla modeller (ibid.). Innovativa 
mjukvaruförsäljare utvecklade en lösning som idag är konceptet för det som kallas 
connection broker (ibid.). 

Lagret tar i huvudsak hand om hanteringen och autentisering av användare, tilldelning 
av virtuella maskiner, förser en säker fjärranslutning samt administrativa verktyg och 
tjänster (Oracle 2011, s. 5). Det leder till att connection brokern är en 
förbindelsepunkt för klienter som vill ansluta till servern och har ansvar för att 
lastutjämna trafiken (Raqi Shabaitah 2014, s. 24). De flesta connection brokers 
autentiserar först användaren för att avgöra dess behörighet och uppkoppling. På så 
sätt används informationen för att dirigera vidare användaren till rätt VM (El-Qasem, 
2007). Ett exempel är att systemadministratören kan programmera direktiv till 
connection brokern att en person som arbetar med IT ska hänvisas till en VM som 
tillhör den avdelningen. 

Om varje användare har tillägnats en egen VM, så kallad persistent VDI, ansluter 
connection brokern bara användarens tilldelade VM på servern (Raqi Shabaitah 2014, 
s. 26). Om VDI är uppbyggd på det sättet att användare inte har en tillägnad VM, non-
persistent VDI, söker connection brokern efter en ledig VM på servern och initierar 
en anslutning till användaren. Finns det ingen ledig VM att distribuera skapas en ny 
på servern (ibid.). 
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2.4.3 Hypervisor 
En hypervisor är en av många huvudsakliga komponenter inom VDI.  Det är ett 
mjukvarulager som möjliggör att flera olika operativsystem kan köras på en och 
samma fysiska dator (Thomas, 2015). En av hypervisorernas viktigaste funktion är att 
skapa isolerade exekveringsmiljöer för virtuella maskiner (ibid.). Detta innebär att om 
ett gäst-OS i en VM skulle krascha ska det inte påverka värden eller de andra virtuella 
maskinerna. Vidare har hypervisoren även ansvar för hanteringen av 
resursfördelningen mellan gäst-OS och den underliggande hårdvaran (Bauer, Adams 
2012, s. 18). 
 
När det kommer till hypervisorer finns det i huvudsak två olika arkitekturer som 
används vid virtualisering: typ 1 och typ 2 (Bligh, 2014). Typ 1 hypervisorer körs 
direkt på den underliggande fysiska hårdvaran och fungerar som ett styrprogram (Se 
figur 1). Gästoperativsystemen i de virtuella maskinerna körs sedan på en nivå över 
detta mjukvarulager och två nivåer över hårdvaran. Det karaktäristiska med typ 1 
hypervisor är att mjukvaran har direkt kontroll över hårdvaran vilket bland annat 
förbättrar prestanda och säkerhet (Kleyman, 2012).  

  Figur 1: Typ 1 hypervisor (Bligh, 2014) 
 
Hypervisor typ 2 körs däremot på en redan befintlig OS (värd-OS) för att hantera och 
kontrollera gästoperativsystemen som nu ligger på den tredje nivån ovanför hårdvaran 
(Se Figur 2) (Bauer, Adams 2012, s. 18). Eftersom det finns ett extra lager mellan 
operativsystemet och de virtuella maskinerna i denna arkitektur påverkas prestandan 
där hypervisoren är beroende av värdoperativsystemets systemdrivrutiner för att 
kunna komma åt resurser (Thomas, 2015).  

                                                                      Figur 1: Typ 2 hypervisor (Bligh, 2014) 

	  
	  



	   23 

2.4.4 Remote Display Protocol 
I en VDI-omgivning är protokollets uppgift att sända data från de serverbaserade 
skrivborden till slutanvändaren (Wood, 2013). RDP i kombination med connection 
brokern förser användaren med åtkomst till virtuella maskiner på servern över nätverk 
(VMware, 2014). RDP är en uppsättning överföringsregler som möjliggör att en 
server på ett ställe kan uppvisa en skärm på användarens enhet på en helt annan plats 
(Rouse, 2012). De populäraste protokollen idag erbjuder hög bildupplösning, 
multimediaströmning, flerskärmsstöd mm. (Wood, 2013). Varje RDP fungerar 
annorlunda beroende på nätverket och vilka applikationer som körs (ibid.).	  

2.4.5 Förvaring 
Lagring är en kritisk del för användarupplevelsen i VDI. Efterfrågan på minnet är inte 
alltid jämnt fördelat under dagen. Det finns perioder där många olika virtuella 
skrivbord vill komma åt minnet samtidigt (boot storms) och orsakar därmed en 
mycket långsam skrivbordsupplevelse (Cooke, 2012). Därför är det av central 
betydelse att använda sig av rätt storts lagringsinfrastruktur när VDI ska 
implementeras i en organisation. Idag finns det i huvudsak två primära val när det 
kommer till lagring inom VDI, antingen Direct Attached Storage (DAS) eller delad 
lagring (Posey, 2012). 
 
DAS är en lagringsenhet som är direkt ansluten till en dator eller en server. 
Anslutningen kräver ingen särskild mjukvara och varje lagringsenhet är lokal vilket 
innebär att ingen annan server kan komma åt den (Posey, 2012). Vid användning av 
DAS inom VDI är varje server direkt ansluten till organisationens LAN och sedan till 
sin egen lagringsenhet (Se figur 3). Inom DAS hanteras all överföring av data i form 
av block. Det är sedan serverns operativsystem som har uppgiften att montera ihop 
dessa block till filer för användning (Fowler, 2011). 
 

 
 
 
 

 	  	  

	  	  	  Figur 2: DAS 

 
Enligt Simon Fowler går delad lagring till skillnad från DAS ut på att varje 
virtualiseringsvärd ansluter sig till en centraliserad lagringsenhet innehållande av 
virtuella hårddiskfiler. Denna anslutning från servrarna till den delade lagringen kan 
ske på två olika sätt, antingen genom Network Attached Storage (NAS) eller Storage 
Area Network (SAN) (Fowler, 2011). 
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Vidare menar Fowler att med SAN skapas ett nätverk mellan servrarna och 
lagringsenheten. Detta nätverk är helt oberoende av organisationens LAN och är till 
för att optimera datablocköverföringen (Se figur 4). Förbindelsen mellan den 
centraliserade lagringsenheten och servrarna är simulerade efter hur det ser ut inom 
DAS. Servrarna ser hårddiskarna som ”fysiska” och hanterar filer genom att bryta ned 
dem till datablock precis som det görs i DAS. Vid delningen och överföring av 
datablock mellan servarna och lagringsenheten används i huvudsak två olika protokoll 
inom SAN: fiberkanal eller ISCSI (Fowler, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figur 3: SAN 
 

Fortsättningsvis beskriver Fowler att NAS går ut på att ansluta både den 
centraliserade lagringsenheten och servrarna till LAN (Se figur 5). I detta fall skapas 
inte ett nytt nätverk utan LAN används för överföring av data. Till skillnad från SAN 
och DAS hanteras inte längre data i form av block, utan protokollen som används 
inom NAS (CIFS och NFS) hanterar endast data i form av filer (Fowler, 2011).  
	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur 4: NAS 

2.5 Moln 
Molnet och all dess service syftar på de tjänster som levereras via applikationer över 
internet såväl som de tjänster hårdvaran och systemets mjukvara i datacentret kan 
tillhandahålla (Armbrust et al. 2010, s. 50). Datacentrets hård- och mjukvara är det 
som kallas molnet. Skillnaden mellan ett molns datacenter och ett vanligt kontors är 
att molnet har mer än 10 000 servrar som är konstruerade för ändamål i större skala 
(Hurwitz et al., 2014). Olika lager av molntjänster använder sig av varierande 
servicemodeller och erbjuder unika urval av förmågor (Meersman et al. 2012, s. 477). 
Ett exempel kan vara att tjänsten som erbjuds till kunden är dataresurser och lagring i 
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form av hyrning av virtuella maskiner istället för att köpa hård- och 
mjukvaruprodukter till det egna datacentret (ibid.). Vidare sträcker sig tjänsterna från 
att behandla alltifrån infrastruktur till plattformar och skrivbord. 

Hur molnet används skiljer sig åt när det kommer till olika organisationer. Varje 
organisation har förutbestämda krav och behov huruvida kontrollen över 
molnomgivningen ska se ut samt vilken typ av service företaget vill erhålla. För att 
anpassa dessa skilda behov finns det olika distributionsmodeller med unika fördelar 
(Rountree, Castrillo 2013, s. 6). Institutet NIST (National Institute of Standards and 
Technology) definierar molntjänsters grunddrag för distributionsmodeller till att 
innefatta privat, publik, semi-publik och hybrid (ibid.). 

2.5.1 Privat 
En molninfrastruktur som är privat används enbart av en enskild organisation, vilket 
betyder att tillgängligheten inte sträcker sig utanför det privata nätverket (Meersman 
et al. 2012, s. 481). Detta medför även att ansvaret för management och 
administration av systemet ligger hos organisationen och inte hos företaget som 
tillhandahåller tjänsten (Rountree, Castrillo 2013, s. 6). Vidare resulterar det även i all 
typ av mjukvaru- och applikationsinstallation hos slutanvändarens system ansvaras av 
organisationen. Användningen av privata moln leder å ena sidan till en större 
avskildhet som är en nödvändighet för vissa data eller applikationer, men å andra 
sidan tappar privata moln i flexibilitet och skalbarhet gentemot den publika varianten 
(Meersman et al. 2012, s. 481). 
 
När det kommer till uppkoppling sker åtkomsten till privata moln oftast genom 
företagets LAN (Rountree, Castrillo 2013, s. 6). I fallet med en avlägsen användare 
sker åtkomsten generellt via internet men ibland genom användningen av VPN (ibid.). 

2.5.2 Publik 
Molnservicen för den publika distributionsmodellen avser de tjänster och resurser 
som förses av en extern leverantör och är den mest vanligt förekommande (Rountree, 
Castrillo 2013, s. 6). Till skillnad från det privata molnet är leverantörerna ansvariga 
för såväl management och administration av systemets infrastruktur som de tjänster 
som tillhandahålls. Klienten ansvarar endast för mjukvaru- och 
applikationsinstallationer på slutanvändarens system och uppkopplingen till molnet 
sker över internet (ibid.). Stora leverantörer inom publika molntjänster är företag som 
Amazon, Google, Microsoft etc. (Panettieri, 2013). 

2.5.3 Semi-publik 
En distributionsmodell som är till fördel när organisationer har liknande uppdrag och 
arbetar inom samma område är semi-publika moln (Rountree, Castrillo 2013, s. 6). 
Molnet delas mellan medlemmarna inom de organisationer som är en del av samma 
infrastruktur. För dessa organisationer kan ett publikt moln innebära för mycket 
exponering och privata moln till ett för stort individuellt ansvar för administration 
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mm. Genom det semi-publika molnet kan då organisationerna dela ansvaret för 
administrationen och slippa exponering av filer utanför organisationernas nätverk. 

2.5.4 Hybrid 
Hybridmolnet är en kombination av två eller fler distributionsmodeller, t.ex. ett privat 
och publikt moln, där molnen är separerade med länkar mellan dem (Rountree, 
Castrillo 2013, s. 6). Kunderna har då möjlighet att bestämma vilken del av 
hybridmolnet som passar bäst för en viss applikation eller arbetsuppgift (Meersman et 
al. 2012, s. 481). Ett exempel kan vara att den privata delen av hybridmolnet används 
till kritiska applikationer som inte får exponeras medan den publika delen kan 
användas för tester och utveckling. Detta medför att hybridmolnet är någorlunda mer 
komplext för organisationen men möjliggör en flexibilitet som kan främja en 
effektivitet i arbetet (Rountree, Castrillo 2013, s. 6). 

2.6 DaaS 
Desktop as a Service (DaaS) kan definieras som en internetbaserad molntjänst av VDI 
(Madden, Knuth 2014, s. 9). Kunderna betalar för virtuella skrivbord som körs i 
någon tjänsteleverantörs datacenter. Detta innebär att tjänsteleverantören tar över 
ansvaret för VDIs uppbyggnad (all hårdvara, säkerhet, backup etc.) och konstruerar 
stora egna VDI-miljöer i sina datacenter (ibid.). Kunden betalar en hyra månadsvis till 
leverantören och får tillgång till ett virtuellt skrivbord (oftast genom URL eller 
klientprogram). Detta innebär att DaaS inte är någon teknologi utan snarare ett 
affärsbeslut kring hur kunden vill anskaffa och betala för VDI.  

Idag finns ett flertal olika DaaS-leverantörer ute på marknaden (Leostream, 2014). En 
avgörande skillnad mellan många av dem är just vilken typ av molnstruktur de 
använder sig av. Majoriteten av alla leverantörer erbjuder DaaS byggd på hybridmoln 
(ibid.). Detta betyder att de bygger sina egna datacentra och använder vanligtvis 
väletablerade virtualiseringsplattformar såsom VMware och Citrix (ibid.). Sedan finns 
det andra leverantörer som valt att använda sig av det publika molnet. Dessa hanteras 
av stora företag som t.ex. Amazon. Amazon erbjuder sin egna DaaS-tjänst kallad för 
Amazon Workspace (ibid.).  
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3 Metod 

I detta kapitel redogörs för vilka metoder som har använts under genomförandet av 
arbetsprocessen. Vidare innehåller kapitlet även en beskrivning av hur 
datainsamlingen gick till för att sedan behandla källornas trovärdighet och varför vi 
använde dessa. 

3.1 Arbetsmetoder 

3.1.1 Förstudie 
Vi genomförde först en förstudie för att skaffa kunskap om ämnet 
skrivbordsvirtualisering. Under förstudien samlade vi därför in information från bl.a. 
vetenskapliga artiklar och olika hemsidor på internet. Vår ambition var från början att 
skräddarsy en teknik för skrivbordsvirtualisering utifrån CoreChanges krav, dvs. 
utveckla en ny teknisk lösning. Förhållningssättet vi då avsåg att använda för vår 
studie var av en induktiv karaktär eftersom vi ville skapa ny teknik utifrån redan 
befintlig forskning. Det induktiva förhållningssättet innebär att ett fenomen 
observeras, information samlas in, data analyseras för att sedan dra slutsatser 
(Saunders et al. 2009, s. 126).  
 
Under förstudien märkte vi emellertid att det redan fanns teknologier för 
skrivbordsvirtualisering som skulle passa för CoreChange och därför valde vi bort 
alternativet med egen teknisk utveckling. Teknologierna som finns inom 
skrivbordsvirtualisering kretsar kring två olika lösningar, dels distribution via eget 
datacenter och dels via molntjänster. Vi valde då att fortsättningsvis fokusera studien 
på dessa tekniska lösningar. 

3.1.2 Litteraturstudie 
För att få en djupare kunskap och förståelse för teknologierna som används inom 
skrivbordsvirtualisering använde vi oss av en kvalitativ metod. Den ger en mer 
djupgående kunskap där slutsatser dras om det generella genom att studera det 
specifika (Kumar 2011, s. 403). 
 
Vi samlade in kunskap om ämnet genom systematiskt arbete med kontinuerlig 
datainsamling från litteratur, vetenskapliga tidskrifter, olika internetkällor etc. 
Eftersom vi hade bestämt att fokusera vår studie på två befintliga teknologier inom 
skrivbordsvirtualisering och sedan pröva dessa mot CoreChanges krav, ledde det till 
att vårt förhållningsätt ändrades från en induktiv karaktär till en deduktiv karaktär. Ett 
deduktivt förhållningssätt innebär att redan förutbestämda teorier användes inom ett 
ämnesområde och appliceras på det aktuella fallet (Saunders et al. 2009, s. 124-125). 
  
Genom litteraturstudien fick vi kontext och sammanhang för att beskriva hur, var och 
varför saker och ting sker. 



	   28 

3.1.3 Intervju och enkätundersökning 
Vi valde även att arbeta med kvantitativa metoder för att ta reda på hur andra företag 
förhåller sig till skrivbordsvisualisering. För att bredda studien använde vi oss av 
strukturerade intervjuer och en enkätundersökning. 
 
Den kvantitativa metoden var tänkt att hjälpa oss att dra slutsatser om det specifika 
genom det generella. Kvantitativa ansatser är specifika och väl strukturerade studier 
vars resultat är i form av faktorer som enkelt kan kvantifieras (Kumar 2011, s. 312). 
Genom att mäta hur många av de företag som ingår i undersökningen använder sig av 
skrivbordsvisualisering samt hur dessa distribueras kunde vi ta reda på vilken teknik 
som är vanligast. Vanligtvis används den kvantitativa metoden för att mäta företeelser 
i verkligheten och omvandla den informationen till begrepp och teori. Vid 
kvantitativa studier har forskaren redan en klar bild av vad som ska undersökas och 
därför är enkäter, frågeformulär och strikt utformade intervjuer vanliga redskap inom 
kvantitativa metoder (ibid., s. 313). I vår studie användes även den kvantitativa 
metoden för att få reda på vilken av teknologierna VDI och DaaS som användes mest 
frekvent i vårt specifika fall. 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Internet 
Vid informationssökandet till litteraturstudien användes internet som primär källa. 
Google, KTH Primo och IEEE Xplore kom att bli de huvudsakliga sökningsområdena 
som användes för att finna litteratur, forskning, vetenskapliga tidskrifter och artiklar. 

3.2.2 Böcker 
För att komplettera internetkällorna valde vi att använda oss av tryckt litteratur i form 
av publicerade böcker. Litteraturen användes framför allt vid skrivandet av 
molntjänster eftersom det var enklare att hitta böcker som behandlade det området. I 
första hand letade vi efter publicerad litteratur men vände oss efterhand till 
internetkällor eftersom det var svårt att hitta böcker som berörde VDI. 

3.2.3 Intervju 
Vi genomförde två strukturerade intervjuer (Se Appendix C) för att få enhetlig 
information som skulle göra det möjligt att jämföra den med annan insamlad data. En 
strukturerad intervju går ut på att intervjuaren ställer förutbestämda frågor där samma 
frågor och ordningsföljd används för varje respondent (Kumar 2011, s. 370). 
Intervjuerna gjordes med två kunniga personer inom området skrivbordsvirtualisering 
och i kombination med de fasta frågorna förväntade vi oss att få jämförbara svar som 
kunde analyseras tillsammans med övriga resultat. 

Respondenterna för den strukturerade intervjun hittade vi på olika sätt. Den ena kom 
vi i kontakt med genom att besöka Citrix kontor i Kista Science Tower. Medan vi 
kontaktade den andra respondenten efter att ha läst en artikel av denne på nätet. Båda 
dessa respondenter kontaktades via våra KTH-mail och intervjun skedde i mailform.  
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Intervjufrågorna utformades i ett dokument som skickades ut till respondenterna där 
de fick besvara frågorna i samma fil. Detta underlättade registreringen av svaren som 
dokumenterades i separata filer. Efter intervjun ställdes det inga uppföljningsfrågor. 

3.2.4 Enkät 
Vi valde att använda oss av en enkät (Se Appendix A) för att få en bild av hur 
liknande företag som CoreChange tänker angående skrivbordsvirtualisering. Syftet 
var att få en uppfattning om företags användning av skrivbordsvirtualisering snarare 
än ett vetenskapligt resultat. Enkäten skickades ut till personer som arbetade på 
företag med liknande anställningsstyrka och arbetsmiljö som CoreChange för att 
framställa ett resultat som skulle kunna vara till hjälp vid ett beslutsfattande av vilken 
teknologi som passar bäst. 
 
Frågorna formulerades så att vi skulle få en förståelse för hur företag som liknar 
CoreChange förhåller sig till skrivbordsvirtualisering för att på så sätt få hjälp att 
identifiera vilken teknologi som passar CoreChange bäst. Vi ville även få en överblick 
kring vilken av teknologierna VDI och DaaS som är vanligast. 
 
Enkäten gjordes online på en hemsida kallad för Webbenkäter.com. Webbenkäter är 
ett enkelt och professionellt enkätverktyg online som användes för att skapa och 
skicka ut enkäter på ett flexibelt sätt. Enkätens inleddes med en kort presentation om 
vilka vi är och vårt syfte tillsammans med en kort introduktion till ämnet. Vi valde att 
hålla enkäten kort för att den inte skulle uppfattas som tidskrävande och därmed öka 
sannolikheten för att personer skulle svara. Orsaken till att vi valde det online-
baserade alternativet var att svaren kunde erhållas snabbare och datamängden kunde 
sammanställas enklare. 
 
När det kommer till vilka respondenter som valdes och hur de hittades var hemsidan 
Allabolag.se ett lämpligt användarverktyg för oss. Genom denna hemsida söktes 
bolag ut som hade liknande företagsbeskrivningar som CoreChange. Resultatet av 
sökningen blev 100 företag utspridda över hela Sverige. Företagen nåddes sedan via 
ett massmailsutskick genom hemsidan Webbenkäter.  

3.3 Validitet 

3.3.1 Internet 
Stora delar av den insamlade fakta i litteraturstudien kom från internet från hemsidan 
techtarget.com. TechTarget är ett globalt ledande medieföretag som arbetar med att 
förse teknikköpare med expertkunskap genom att publicera information inom olika 
tekniska områden på hemsidan. Företaget består av över 150 redaktörer och ca 700 
IT-experter vilket gjorde att vi ansåg att informationen som publicerats var 
tillförlitlig. 
 
Vidare grundades även litteraturstudien på information inhämtad från stora ledande 
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Enterprise-företag inom virtualisering som: Citrix, VMware, Oracle och Microsoft. 
Informationen var till största delen i form av vitpapper (sammanfattande teknisk 
översiktsartikel) som var skrivna av anställda på företagen. Att informationen i dessa 
vitpapper är skrivna och publicerade av företagen innebär det att det kan förekomma 
egenintresse i form att de vinklar information till deras fördel. Informationen som 
tagits därifrån har kontrollerats mot andra mer objektiva källor. 

Fortsättningsvis användes information från en konferens som vi hittatade i databasen 
IEEE Xplore. Konferensen ägde rum i Convention Center of Xidian Unitversity i 
Kina och hölls av ICCSN. ICCSN är ett att världens ledande internationella 
konferenser för presentation av nya grundläggande framsteg inom områdena 
kommunikation och nätverk. Då ICCSN är en varaktig konferens och har publicerats 
av IEEE ansåg vi att den var en tillförlitlig källa. 

Dessutom grundades en mindre del av litteraturstudien på artiklar huvudsakligen 
tagna från tidningsskrifterna Forbes och The Telegraph. Den tagna informationen 
användes i huvudsak för att styrka påståenden med statistik. När det gällde frågan om 
artiklarnas tillförlitlighet är det svårt att få uppgifterna bekräftade. Därför har vi vid 
användning av artiklar försökt stämma av den använda statistiken med mer trovärdiga 
källor. 

Vi har även kompletterande information från oberoende hemsidor som 
överensstämmer med det vi läst från mer tillförlitliga alternativ. Informationen som 
angivits stämmer dock överens med övrig kunskap som vi fått om ämnet vilket ledde 
till att vi fann dem tillförlitliga.  

3.3.2 Böcker 
Publicerade böcker anses generellt vara tillförlitliga då de ofta författats av 
specialister som är kunniga inom ämnet och som allmänt betraktas som auktoriteter. 
De böcker vi valt att använda är skrivna av auktoriteter inom ämnet och vi bedömer 
därför att trovärdigheten är hög. 

3.3.3 Intervju 
Kvalitén och tillförlitligheten i informationen som samlades in under intervjuerna 
ligger i kunskapen hos intervjuobjekten. För att försöka säkerhetsställa kvalitén i 
svaren valde vi ut personer som hade spetskompetens inom det undersökta området. 
Vidare kontrollerade vi även informationen mot den kunskap vi fått genom 
litteraturstudien. Följande personer intervjuades: 

Peter Enarsson 
Peter arbetade som systemingenjör inom virtualisering för företaget Citrix. Citrix är 
ett amerikanskt mjukvaruföretag som inriktar sig på mjukvaru- och servicetjänster för 
att möjliggöra en övergång från stationära till mobila arbetsplatser genom bl.a. 
virtualisering och mobilitetshantering (Citrix, 2015). Med en omsättning på 3,14 
miljarder dollar år 2014 är Citrix ett ledande företag inom virtualisering där 330 000 



	   31 

organisationer och över 100 miljoner människor använder deras produkter (ibid.). 
 
Gabriel Yttermalm 
Gabriel arbetade som business manager inom skrivbordsvirtualisering för företaget 
Atea. Atea arbetar inom området IT-infrastruktur där det är den tredje största IT-
infrastruktursleverantören i Europa (Atea, 2015). De säljer och installerar produkter 
och tjänster från ett antal stora företag inom virtualisering, så som Citrix, VMware, 
Microsoft etc. (ibid.). Atea omsatte 24,6 miljarder norska kronor år 2014 och 
företaget finns i sju länder med ca 6500 anställda i Norden och Baltikum (ibid.). 

3.3.4 Enkät 
Det var svårt att hitta företag som hade samma förhållningssätt till 
skrivbordsvirtualisering eller befann sig i samma situation som CoreChange vilket 
påverkar resultatet för enkäten. Det gör att enkätresultatet blev mindre tillförlitligt, 
men gav oss ändå en bra bild hur skrivbordsvirtualisering uppfattades generellt. 
 
Av de 100 kontaktade företagen besvarade 78 av dessa enkäten, vilket innebar att 
enkätundersökningen fick ett bortfall på 22 procent. Det är en hög procentsats som 
kan påverka möjligheten att generalisera resultatet, men vi valde ändå att inte göra 
någon uppföljning. Detta var för att syftet med enkäten endast var att ge oss en 
uppfattning om vad företag som CoreChange tyckte om skrivbordsvirtualisering, och i 
sin tur VDI och DaaS, dvs. vi sökte inte efter ett vetenskapligt resultat. 
 
Validiteten är därför inte tillförlitlig när det kommer till enkätens användning för att 
dra statistiska slutsatser. Vi begränsade deltagarnas medverkande till att bara kunna 
utföra enkäten en gång per IP-adress. Detta för att inte riskera ett avvikande resultat 
där någon skulle kunnat svara samma sak flera gånger och på så sätt förvränga 
resultatet. Vi kan dessvärre inte vara säkra på att just den personen som enkäten 
skickades till verkligen var den som svarade, vilket gör att resultatet blir osäkert. 

3.4 Sökning i databaser 
När det kommer till databaser var IEEE Xplore den mest användbara för oss. IEEE 
Xplore är en databas som innefattar områdena: elektronik, informationsteknologi och 
programmering, vilket innebar att alla passar in på de områden vår 
problemformulering berör. 
 
För att underlätta sökningen i databasen började vi med att söka efter relevanta sökord 
inom arbetsområdet på Google. Med hjälp av dessa sökord skapades sedan 
söksträngar genom sökoperatorer som OR, AND och NOT. Därefter maximerades 
sökningen genom att göra avancerade sökningar på databasen, där vi valde att söka i 
metadata som bibliografisk sökfält.  
 
Exempel på en söksträng som gav oss 82 träffar är: 
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((((Virtualization) OR Virtual) AND Desktop) AND infrastructure) 

3.5 Formning av intervju 
Vi valde att använda oss av en strukturerad intervju där varje respondent fick besvara 
identiska frågor i samma ordning. Det var svårt att hitta anvisningar på hur 
strukturerade intervjuer skulle utformas. Till slut valde vi att utgå från en guide 
skriven av USA:s utrikesdepartements HR-avdelning för att forma intervjun (CSP, 
2005). 
 
I första steget gjorde vi en analys av ämnet där vi preciserade och konkretiserade 
informationen vi ville ha ut av intervjun. Sedan valdes intervjuobjekt ut som hade 
spetskompetens inom området intervjun behandlade (CSP 2005, s. 4). Efter det 
utformades effektiva frågor som relaterade till den kunskap vi var ute efter. För att 
evaluera resultatet, dvs. respondenternas svar, användes en bedömningsskala för att 
markera information vi kunde behöva i senare delar av rapporten. 

3.6 Formning av enkät 
Med enkäten gick vi tillväga på liknande sätt som intervjun. Antalet frågor i enkäten 
valdes efter hur mycket kvantitet av information vi ville ha. Vi valde att begränsa oss 
till att endast ha med ett fåtal frågor eftersom det skulle vara lättare att omvandla det 
till mätbar data senare. 

3.7 Insamling av krav 
CoreChange befann i en position där de inte hade tillräckligt med kunskap om 
skrivbordsvirtualisering för att kunna ställa specifika krav mot systemegenskaper. För 
att få en djupare förståelse om vad CoreChange prioriterade i sin efterfrågan av ett 
system för skrivbordsvirtualisering arrangerades ett möte med ledningen. Detta möte 
kunde efterliknas en brainstormingsession där huvudmålet var att på kort tid få fram 
idéer för vad CoreChange ville få ut av en implementation av 
skrivbordsvirtualisering. Det första som gjordes var att tillsammans med ledningen ta 
fram alla idéer som passade inom brainstormingens ramar, dvs. sessionsämnet. Sedan 
sammanställdes idéerna och utav det skapades en prioriteringslista bestående av 
CoreChanges huvudsakliga krav på det system som skulle implementeras. 
 
Vi valde att genomföra en brainstormingsession eftersom det är ett enkelt möte att 
arrangera och inte krävde speciella förberedelser, samt att det främjade en miljö där 
idéflödet underlättades. Kravinsamlingen skedde under förstudien vilket betydde att 
kunskapen hos båda parter var begränsad. De krav som mötet resulterade i var därför 
abstrakta i den mån att de varken blev kontrollerbara eller mätbara. 

3.8 Loggbok 
En loggbok är en typ av dokumentation som karakteriseras av informellt skrivande. 
Loggbokens huvudsyfte är att representera den fria tanken där nya tankar, kunskaper, 
problem, idéer etc. ska kunna presenteras (Rudbeckianska gymnasiet, 2011). 



	   33 

Loggboken används även som ett redskap för att kunna se en röd tråd i 
arbetsprocessen under projektets gång (ibid.). Där dokumenteras hur arbetet har 
genomförts som stöd för minnet och hjälp för att bland annat kunna identifiera brister 
i arbetsmetoden (ibid.). 
 
Under projektets gång valde vi att föra en loggbok veckovis för att kunna ha ständig 
kontroll över vilka svårigheter vi stött på. Loggboksinläggen var även till för att 
underlätta för oss att hålla ordning på hur och varifrån vi fått tag på användbar 
information till rapporten i form av intervjuer, rapporter, böcker etc. Användningen 
av loggbok hjälpte även oss att hålla en röd tråd i arbetsprocessen. 

3.9 Kommunikationskanal 
Då vi som har skrivit rapporten bor långt ifrån varandra valde vi att till stor del 
kommunicera via Skype för att effektivisera arbetet och utnyttja tiden maximalt. Av 
tre års erfarenhet från att studera med varandra har vi funnit att denna metod är den 
bäst fungerande för båda parter. Vi har även vid vissa tillfällen valt att arbeta 
tillsammans i skolan och på bibliotek. När det kommer till dokumentation valde vi 
Dropbox som kommunikationskanal där vi laddade upp all dokumentation i en 
gemensam mapp. Där hade båda tillgång till materialet dygnet runt. 
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4  CoreChange  
Här presenteras konsultbolaget som har gav oss uppdraget att undersöka olika 
alternativ inom skrivbordsvirtualisering. Kapitlet kommer förutom en kort 
presentation att innehålla en definition av de krav CoreChange ställde på teknologin 
för skrivbordsvirtualisering.. 

4.1 Presentation av företaget 
CoreChange är en konsultfirma som arbetar med att leverera IT- och 
managementjänster till företag. De har för tillfället två kontor med 25 anställda i 
Stockholm och Göteborg. Företaget grundandes av två stycken erfarna IT- och 
managementkonsulter med vision om att förändring är nyckeln till framgång. Deras 
filosofi är att förändring börjar i det lilla, och i rätt miljö kan det lilla skapa något 
stort. 
 
Sedan 2013 har CoreChange arbetat med företag som H&M, Ericsson, Volvo IT, 
SKF, NCC mm. De flesta projekt karakteriserades av att CoreChange får ett uppdrag, 
en budget och en deadline. Sedan har CoreChange som uppgift att skapa ett team från 
egna anställda, tillgängliga anställda från uppdragsgivaren samt anställda från externa 
partner.  
 
Ett projekt kan bestå av mellan 10 till 150 personer som är utspridda globalt. Hittills 
har CoreChange arbetat med ingenjörer från Indien, Kina, USA, Indonesien mm. där 
kommunikationen och informationsdelningen inom teamet har varit en mycket viktig 
faktor för ett lyckat projekt. I vissa fall har CoreChange fått ta del av 
uppdragsgivarens egna virtuella skrivbord (Ericsson) medan i andra fall har det inte 
varit lika smidigt.  

CoreChange har som vision att bli ett utmärkande IT- och managementkonsultföretag 
på den nordiska marknaden före år 2020. För att kunna nå denna vision anser 
företaget att de i dagsläget befinner sig i en sits där förändring krävs. CoreChange 
anser att effektiviteten och mobiliteten i projekt måste höjas och därmed har de 
bestämt sig att skrivbordsvirtualisering är lösningen till detta. 

4.2 Krav 
Här följer kraven som genererades under brainstormingsessionen. Kraven 
representerar i stor del CoreChanges behov i dagsläget och kan ses som måste- och 
bör-krav. Med detta menas att kraven beskriver vad företaget önskar och behöver i en 
lösning. I tabellen nedan anges hur kraven prioriterades från 1 - 4 där 4 är högst 
prioriterad (Se tabell 1). 
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Tabell 1: Prioriteringstabell 
 
Dessa krav har varit grundpelarna för hur diskussionen utformades och är det som vi 
genomgående har fokuserat på när det kommer till den teknologi vi föreslog. Utifrån 
prioriteringstabellen har vi förtydligat och specificerat kraven enligt följande, där vi 
även säkerställde en samsyn med CoreChange kring respektive kravs innebörd: 

Låg investeringsrisk 
Då CoreChange genomgår en expansion för tillfället är det ytterst viktigt att de får ut 
det optimala ur varje investering. För att säkerhetsställa detta krävs det att varje 
investerad krona utnyttjas maximalt. Med en låg investeringsrisk för 
skrivbordsvirtualisering menade CoreChange att de vill ha möjligheten att avskaffa 
den valda skrivbordsvirtualiseringen med en så liten förlust som möjligt. 
 
Enkelt underhåll av system 
Eftersom CoreChanges arbetsområde fokuserar på att leverera IT- och 
managementtjänster innebär det en begränsad kunskap för skrivbordsvirtualisering. 
Då företaget vill inrikta sina resurser på aktuella projekt var ett av deras krav ett 
enkelt underhåll av det implementerade systemet. Med det menas att systemet inte 
skulle behöva en ny typ av spetskompetens för administrativt underhåll. Det innebar 
att CoreChange vill vara oberoende av systemets underhåll. 
 
Enkel användning 
En betydande majoritet av CoreChanges uppdrag är i projektform, vilket betyder att 
ett effektivt arbetssätt är en nödvändighet. För att bibehålla denna effektivitet ville 
företaget att det implementerade systemet skulle vara enkelt att använda för deras 
anställda i den mening att skrivbordsvirtualiseringen skulle bidra till en lätt övergång 
från det nuvarande till det nya där användarna kunde känna igen sig. 
 

Krav Prioritering (1- 4) 

Låg investeringsrisk 4 (måste) 

Enkelt underhåll av system 3 (måste) 

Enkel användning 2 (bör) 

Bra uppkoppling 2 (bör) 

Kunna använda nuvarande 
applikationer och ha möjlighet att ta 

in nya 

1 (bör) 
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Bra uppkoppling 
Skrivbordsvirtualisering grundar sig på en bra nätverksuppkoppling. För att 
överföringskapaciteten inte ska påverkas behövs en stabil uppkoppling där ingen 
överbelastning sker. CoreChanges antal projektmedlemmar kan överstiga hundratalet 
där medlemmarna är spridda globalt, vilket innebär att en bra uppkoppling till 
skrivborden måste tillhandahållas för att främja produktiviteten i arbetet. 
 
Kunna använda nuvarande applikationer och ha möjlighet att ta in nya  
Idag arbetar CoreChange med en mängd olika applikationer som Project Pro, Clarity 
7, Microsoft Excel etc. som alla är viktiga verktyg vid deras projektarbeten. 
CoreChange arbetar ofta med integrerade projekt mellan organisationer, vilket leder 
till att de får anpassa sig till andra företags applikationer i arbetsprocessen. 
CoreChange ville därför kunna använda sina nuvarande applikationer samtidigt som 
de skulle vara möjligt att kunna ta in nya i framtiden. Detta var för att effektiviteten i 
projekten inte skulle minska med det nya systemet. 
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5 Resultat 

I detta kapitel redogörs för de resultat vi fått från de olika 
informationssamlingsmetoderna. Först utvärderas resultatet från enkäterna och 
presenteras i cirkeldiagram. Resultatet från intervjuerna och litteraturstudien 
sammanställdes i en lista med respektive för- och nackdelar teknologierna har. 

5.1 Resultat av webbenkät 
En webbenkät skapades där totalt 78 personer besvarade den. Detta resultat skapade 
en tydlig bild av företagens syn på skrivbordsvirtualisering och ligger till grund för en 
senare analys i kommande diskussionsdel. Resultatet presenteras i fem diagram där 
den första frågan delar upp respondenterna i två grupper, de som använder sig av 
skrivbordsvirtualisering och de som inte använder sig av det (Se Appendix B). Fråga 
fem och sex är följdfrågor för de som svarat nej på frågan om de använder sig av 
skrivbordsvirtualisering, medan fråga tre och fyra är följdfrågor till de som svarade ja 
på frågan första frågan (Se Appendix B). 

5.1.1 Användning av skrivbordsvirtualisering 
Den inledande frågan som ställdes i enkäten var om företaget i fråga använde sig av 
skrivbordsvirtualisering. Resultatet visar på att majoriteten, om än knapp, av företag i 
liknande situation som CoreChange inte använder sig av skrivbordsvirtualisering i 
dagsläget (Se figur 6). 

 

5.1.2 Övervägande av användning av skrivbordsvirtualisering 
Om företaget inte använde sig av skrivbordsvirtualisering fanns det en följdfråga som 
visade på att majoriteten av de tillfrågade företagen som inte använde sig av 
skrivbordsvirtualisering funderade på att använda sig av tekniken (Se figur 7). 

	  

	  

	  

 Figur 5: Använder ni er av skrivbordsvirtualisering? 
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De företag som inte funderade på att använda sig av skrivbordsvirtualisering fick 
motivera varför. Många svar var lika varandra och kunde placeras in i liknande 
kategorier. Här följer ett urval av kommentarer vi fick in som bäst representerar en 
enhetlighet bland alla svar: 

• ”Vi har inget behov eller intresse för det” 

• ”För stor investering, vi har inte tid eller pengar för det” 

• ”Grafik är en viktig faktor i vårt företag och skrivbordsvirtualisering kan inte 
ge oss den standarden vi behöver” 

• ”Känner ingen trygghet i att lägga upp våra interna data i molnet och vi har 
inte tillräckligt med utrymme för ett eget datacenter” 

Vidare fick de företag som övervägde att införa skrivbordsvirtualisering även svara på 
vilken typ av teknologi de föredrog (Se figur 8). Resultatet visar att 60 % av företagen 
planerar att använda molntjänster framför en distribution i ett eget datacenter. 

Figur 7: Vilken teknologi planerar ni att använda? 

	  

5.1.3 Implementering av skrivbordsvirtualisering 
De som använde sig av skrivbordsvirtualisering fick även motivera varför. Även här 
fick vi många svar som påminde om varandra. Här följer ett urval av kommentarer vi 
fick in som bäst representerar en enhetlighet bland alla svar: 

Figur 6: Har ni funderat över att använda skrivbordsvirtualisering? 
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• ”För att reducera kostnader” 

• ”Ökad flexibilitet hos de anställda” 

• ”Enklare administration” 

• ”Vi är ett företag som är väldigt mobila därför var skrivbordsvirtualisering en 
väsentlig lösning för effektivisering och ökad mobilitet” 

För de företag som använde sig av skrivbordsvirtualisering var det även här en 
majoritet, 20 av 36 tillfrågande företag som distribuerade via molntjänster (Se figur 
9). 

 

 

 

	  

 

Slutligen ville vi också veta om företagen var nöja med att ha bytt arbetssätt till 
skrivbordsvirtualisering. Där var en överväldigad majoritet, hela 86 %, av företagen 
var nöjda med slutprodukten (Se figur 10). 

  

 

Från det sammanställda resultatet kunde vi se att ca 54 % av företagen inte använder 
sig av skrivbordsvirtualisering men att majoriteten av dessa företag funderar på att 
göra det. Den teknologin som är populärast enligt undersökningen är DaaS. 
Majoriteten av användningen av skrivbordsvirtualisering i dagsläget distribueras via 
molntjänster, ca 56 %, samtidigt som företagen favoriserar en planerad användning av 

Figur 8: Distribuerar ni skrivborden via…? 

Figur 9: Är ni nöjda mer ert val? 
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skrivbordsvirtualisering via molntjänster där 60 % av de tillfrågade föredrar DaaS. 
Resultatet visar, trots de osäkerheter som finns, att en övervägande majoritet, ca 86 %, 
uppskattar användningen av skrivbordsvirtualisering i sin arbetsmiljö, vare sig det är 
via eget datacenter eller molntjänster. 

5.2 Resultat av litteraturstudie och intervjuer 
Här följer resultatet av litteraturstudien samt intervjuer från experterna inom 
skrivbordsvirtualisering. Vi har valt att sammanställa resultatet i för- och nackdelar 
med VDI respektive DaaS för att underlätta för läsaren och oss själva i 
diskussionsdelen. 

5.2.1 Gemensamma fördelar 
• Flexibilitet 

Vid skrivbordsvirtualisering läggs körandet av krävande program på serverns sida. 
Det leder till att klienten kan arbeta från vilken ansluten enhet som helst, oberoende 
processorkraften på den enheten. Mjukvaruprogram som connection brokern tilldelar 
användaren en VM med hjälp av RDP och hypervisorn skapar isolerade 
exekveringsmiljöer för dessa virtuella maskiner som då möjliggör att användaren kan 
ansluta med vilken enhet som helst. Utvecklingen har kommit så långt att 
mjukvaruprogram kan simulera den fysiska hårdvaran, vilket leder till flexibilitet. 

 
• Mobilitet 

Med hjälp av VDIs komponenter som nämnts ovan leder lånandet av serverns 
processor även till en ökad mobilitet. Eftersom mjukvaruprogram och förvaringen av 
filer läggs på en centraliserad plats kan användaren genom en nätverksanslutning via 
connection brokern få tillgång till en VM och på så sätt kan befinna sig var som helst i 
världen och arbeta.  

  
• Hållbarhet  

Med skrivbordsvirtualisering kan det helt enkelt levereras mer med mindre. 
Produktion av fysiska komponenter för uppbyggnad av VDI-infrastrukturen som 
serverhårdvara, lagring, nätverk etc. påverkar den hållbara utvecklingen, men inte i 
lika stor utsträckning som produktion av kraftfulla bärbara eller stationära datorer för 
arbete. Genom implementation av antingen VDI eller DaaS elimineras behovet att 
köpa, förvalta och underhålla en stor mängd kontorsdatorer. 
 

• Användning av flera operativsystem på samma enhet  

Hypervisorn är den huvudsakliga komponenten som möjliggör att flera 
operativsystem kan köras på en och samma enhet. Genom att hypervisorn skapar 
isolerade exekveringsmiljöer för varje VM på servern betyder det att klienten har 
möjligheten att köra det operativsystem som efterfrågas. På servern kan det finnas 
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virtuella maskiner innehållande olika operativsystem, gäst-OS, som kan tilldelas en 
klient. Genom de virtuella maskinerna på servern och hypervisorn har användaren 
möjligheten att växla mellan olika operativsystem. 
  

• Underlättad management 

Eftersom operativsystemet med all dess programvara och applikationer läggs på en 
centraliserad plats flyttas underhåll från enskilda datorer till servern. Om en enhet går 
sönder eller tappas bort behöver inte resurser användas för att försöka reparera och 
återställa datorn då all användardata lagras på servern. Genom att varje användare 
arbetar i ett förvalt operativsystem blir även installation och support av applikationer 
enklare och underlättar uppdateringar och installationer av program mm. 

5.2.2 Fördelar VDI 
• Ökad säkerhet 

Data är inte längre lagrad på lokala datorer utan i ett skyddat datacenter med 
centraliserad backup och säkerhet. Administratörerna har full kontroll över all hård- 
och mjukvara samt data och kan enkelt tillåta åtkomst av applikationer för specifika 
grupper av användare. Detta görs med hjälp av connection brokern som kan 
programmeras att autentisera vissa användare. Administratörerna kan även kontrollera 
vilka användare som har tillgång till en viss VM osv.  

 
• Hård- och mjukvaruvaruanpassning 

Det finns flera olika komponenter i en VDI-infrastruktur som möjliggör en full 
skrivbordsvirtualisering. Vid uppbyggnad av ett eget datacenter har organisationen 
möjligheten att själv handplocka vilka typer av komponenter som infrastrukturen ska 
byggas på. VDI erbjuder möjligheter att t.ex. välja vilken typ av hypervisor som ska 
användas, typ 1 eller typ 2, vilken förvaringsstruktur som ska implementeras, DAS, 
SAN eller NAS etc. Med VDI har organisationen möjligheten själv att skräddarsy 
infrastrukturen utefter sina egna behov.  
 

• Hantering 

Genom connection brokern har administratörerna möjlighet att påverka in i minsta 
detalj hur en applikation ska levereras för att uppfylla användarnas önskemål och 
behov. Med hjälp av denna mjukvara kan administratören styra var, när och hur en 
applikation får startas. Den enkla skalningen VDI erbjuder bidrar till att alla 
applikationer kan levereras genom VDI. 
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5.2.3 Fördelar DaaS 
• Möjlighet för kortvarig användning av virtuella skrivbord 

DaaS kan definieras som en molntjänst av VDI. Detta innebär att kunden betalar 
leverantören en månadssumma och får tillgång till ett virtuellt skrivbord. Som kund 
finns då möjligheten att hyra/köpa in ett visst antal skrivbord och sedan lämna tillbaka 
dem. 
 

• Lite kundansvar  

Kunden behöver inte ta något ansvar när det kommer till hårdvarufrågor eftersom 
leverantören av molntjänsten tar över ansvaret för VDIs uppbyggnad, dvs. all 
hårdvara, säkerhet, backup etc. De ansvarar även för att konstruera stora egna VDI-
miljöer i sina datacenter. 
  

• Okomplicerad administration 

DaaS-leverantören har som nämnt ovan till uppgift att ordna VDI på sina datacenter 
vilket gör att kunden inte behöver oroa sig över administrativa uppgifter som t.ex. 
installation och uppdatering av applikationer. Kunden väljer vilka applikationer som 
ska användas som leverantören sedan tillhandahåller och installerar. 

5.2.4 Nackdelar VDI 
• Lagringskonsumtion 

Lagring är en kritisk del för användarupplevelsen i VDI. Det finns i huvudsak tre 
lagringsinfrastrukturer som administratörer kan välja bland: SAN, NAS och DAS. 
Valet mellan dessa tre är centralt för organisationer för att se till att 
kapacitetsutnyttjandet av varje server inte blir alltför låg. Om lagringslösningen inte 
är utformad på ett bra sätt kommer skrivborden att bli långsamma och ineffektiva. 
 

• Designkomplexitet 

Det finns två typer av design på infrastrukturen som administratörer väljer mellan, 
persistent och non-persistent VDI. Om varje anställd vill skräddarsy ett eget 
personligt skrivbord måste företaget tillhandahålla en egen personlig VM till varje 
individ, s.k. persistent VDI. Vid varje ny personlig konfigurering av skrivborden 
(inställning av en annan uppsättning av applikationer) används mer minne på servarna 
eftersom en ny VM måste skapas. Denna designkomplexitet ökar i storlek ju fler 
anställda ett företag har. 
 

• Kostnader  

En investering i ett eget VDI-datacenter kräver omfattande resurser i t.ex. 
serverhårdvara, lagring och nätverksinfrastruktur. Kostnaderna för uppbyggnaden av 
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infrastrukturen kan vara omfattande och behovet av mycket lagringsutrymme lokalt i 
datacentret hos företaget kan bli dyrt. 

 
• Boot storms 

Inloggningstiden på varje skrivbord är inte jämt fördelat under dagen där det finns 
perioder, oftast tidigt på morgonen, när anställda kommer till arbetet och vill ha 
tillgång till sina skrivbord. Detta skapar en stor efterfrågan inom en mycket kort 
tidsram som kan överbelasta nätverket och göra systemet långsammare. Under en 
boot storm sker en s.k. flaskhals, där tillgången till skrivbord blir begränsad. 

5.2.5 Nackdelar DaaS 
• Ingen kontroll över infrastrukturen 

Som tidigare nämnts är det DaaS-leverantörens uppgift att bygga upp VDI-
infrastrukturen i sitt datacenter. Detta leder till att kunden inte har någon möjlighet att 
själv välja vilken typ av hårdvara som ska användas vid uppbyggnaden. 
Begränsningen leder till att de virtuella skrivbord som levereras av leverantörerna är 
mycket snarlika och inte skräddarsydda för varje enskilt företag. Ett exempel på 
begränsningen i det publika molnet är att kunden t.ex. inte har någon åtkomst till 
leverantörens nätverk eller serverns hypervisor, vilket innebär att de endast kan ha 
kontroll över deras egna virtuella maskiner. 
 

• Anslutning 

När det kommer till DaaS krävs det en internetuppkoppling för att få tillgång till en 
VM på servern. För att kunna etablera en förbindelse mellan användaren och servern 
krävs det en bra internetuppkoppling, vilket inte är en garanti. En dålig 
internetuppkoppling leder till en försämrad skrivbordsupplevelse som påverkar 
produktiviteten. 
 

• Kostnader 

För DaaS finns det en löpande kostnad varje månad. Kostnadens storlek beror på hur 
många skrivbord företaget efterfrågar. Denna kostnad kommer att variera p.g.a. att 
efterfrågan kan vara olika varje månad, men den kommer att finnas så länge företaget 
använder tjänsten. En nackdel med en investering i DaaS är att kostnaderna 
långsiktigt kan överstiga kostnaderna för implementationen av VDI. 
 

• Säkerhet 

Använder ett företag sig av DaaS läggs allt ansvar på tjänsteleverantören. Eftersom all 
data är lagrad hos en tredje part uppstår det oklarheter angående äganderätten. 
Leverantörerna kan erbjuda olika distributionsmodeller som t.ex. publikt eller 
hybridmoln som distribueras från olika länder med varierande lagstiftning angående 
äganderätten. 



	   46 

5.2.6 Gemensamma nackdelar 
• Serverbaserad 

Om en server slutar fungera, kommer varje underliggande VM bli oanvändbar. 
Eftersom varje VM och data lagras på servrarna innebär det att användarna inte får 
tillgång till sitt skrivbord vid en serverkrasch, vilket påverkar företagets produktivitet. 
Att en server slutar fungerar eller går sönder innebär dock inte att data går förlorad då 
det vanligtvis finns en backup på den. 
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6 Diskussion 

Det finns många gemensamma faktorer som gör att teknologierna VDI och DaaS är 
mycket lika. De bygger på samma plattformar, lagringsteknik, använder liknande 
komponenter osv. Det är därför vanligt att beskriva DaaS som en molntjänst av VDI. 
Dessa två teknologier innebär en centraliserad användning som bidrar till en enklare 
hantering av datorer, vare sig det gäller mängden av enheter eller det utspridda 
geografiska läget. Skrivbordsvirtualisering bidrar även till är en ökad flexibilitet där 
användare kan arbeta från vilken ansluten enhet som helst, som t.ex. en stationär 
dator, laptop, mobil eller läsplatta. Vidare möjliggör skrivbordsvirtualisering även en 
ökad mobilitet där användare har tillgång till sina skrivbord varifrån som helst.  
 
Administrationen av skrivbord sker från en central plats, vilket betyder att underhåll 
och uppdatering av system underlättas eftersom dessa flyttas från enskilda datorer till 
servern. I och med att alla virtuella maskiner läggs på en centraliserad plats bidrar det 
även till möjligheten att flera operativsystem kan köras på samma enhet i kombination 
med skrivbordsvirtualisering. Det leder till att det inte längre finns behov för stora 
mängder fysiska enheter för att använda flera olika operativsystem, vilket främjar en 
ekologisk hållbarhet. När organisationer undersöker implementation av 
skrivbordsvirtualisering väljer de vanligtvis mellan två alternativ, VDI eller DaaS.  

6.1 Utvärdering av krav 
Implementationen av skrivbordsvirtualisering är behovsorienterad där varje företag 
har sina unika förutsättningar. För att veta vilken teknologi som passar bäst för ett 
specifikt företag krävs det en mappning av de krav företaget ställer mot de egenskaper 
som lösningarna erbjuder. För oss var det viktigt att förstå CoreChanges huvudsakliga 
behov som låg till grund för kraven de ställt på systemet. Vi har sammanställt en 
utvärdering av båda systemen där CoreChanges krav prövas mot teknologierna VDI 
och DaaS (Se Tabell 2). 
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Tabell 2: Utvärdering av VDI och DaaS 

6.1.1 VDI 
	  
Låg investeringsrisk 
 
En investering i ett eget VDI-datacenter kräver omfattande resurser i t.ex. 
serverhårdvara, lagring och nätverksinfrastruktur. Dessa resurser kräver en 
omfattande investeringskostnad, även vid en begränsad användning, vilket kan vara 
påfrestande för företagets ekonomi. För att investeringen i ett eget datacenter ska vara 
gynnsam måste implementationen vara långsiktig. Med VDI uppstår det större 
engångskostnader vid t.ex. uppbyggnad och utvidgning av VDI-infrastrukturen. 
 
Om den nya kapaciteten inte utnyttjas till fullo finns det en risk för att investeringen 
ger bakslag. Eftersom CoreChange ville att varje investerad krona skulle utnyttjas 
maximalt möter investeringen i ett sådant fall inte upp till kravet som ställdes. Om vi 
antar att CoreChange efter implementation av VDI ångrar sig för att investeringen 
inte har gynnat dem, har de möjligheten att sälja all inköpt hårdvara. Denna faktor 
gjorde att vi valde att kategorisera en VDI-implementation till viss del avseende 
kravet låg investeringsrisk. Det är svårt att veta vilket andrahandsvärde hårdvaran har, 
vilket gör det vanskligt att säga hur stor den eventuella förlusten skulle kunna bli vid 
återförsäljning. Återförsäljningsmöjligheten gör ändå att avskaffandet av VDI leder 
till att förlusten för investeringen minskar. 
 
Enkelt underhåll av system 
 
Med detta krav menade CoreChange att de ville vara oberoende av systemets 
administrativa underhåll, vilket innebär att det inte ska krävas extra personal med 

Krav VDI DaaS 

Låg investeringsrisk Till viss del Ja 

Enkelt underhåll av 
system 

Nej Ja 

Enkel användning Ja Ja 

Bra uppkoppling Ja Till viss del 

Kunna använda 
nuvarande applikationer 
och ha möjlighet att ta in 

nya 

Ja Till viss del 
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spetskunskap inom området. Då VDI-infrastrukturen är komplex med både avancerad 
mjuk- och hårdvara i kombination med olika tekniska valmöjligheter vid t.ex. design 
och lagring krävs det en djupare kompetens för att underhålla systemet. 
 
Om det uppstår problem med systemet inom exempelvis lagringsinfrastrukturen som 
antingen grundas på SAN, NAS eller DAS har CoreChange ingen fördjupad kunskap 
inom underhållet av dessa. För att lösa detta problem krävs det antingen personal på 
plats som har kompetens eller att CoreChange behöver ta in hjälp externt vid dessa 
tillfällen. Första alternativet kan uteslutas eftersom CoreChanges krav var att de inte 
skulle behöva anställa flera IT-administratörer. Det andra alternativet påverkar 
CoreChange genom att produktiviteten stannar upp i väntan på den externa 
specialisten. 
 
En VDI-infrastruktur i ett eget datacenter kräver nära administrativt underhåll för att 
CoreChanges projektarbeten inte ska stanna av när problem väl uppstår. Vi anser att 
VDI inte klarar av kravet enkelt underhåll av system eftersom CoreChange troligtvis 
måste anställa ny spetskompetens för att klara av underhållet. 
 
Enkel användning 
 
En enkel övergång från det nuvarande sättet att arbeta, med fysiska datorer som har 
bundna operativsystem, till virtuella skrivbord är något VDI kan möjliggöra. Om en 
anställd exempelvis arbetar i flera projektarbeten där användningen av operativsystem 
varierar ger VDI möjligheten att fritt kunna byta operativsystem på samma dator. 
Administratörerna kan även påverka in i minsta detalj hur applikationer ska levereras 
för att användarnas behov ska uppfyllas, t.ex. var, när och hur en applikation ska 
starta. 
 
Vi kan konstatera att en implementation av VDI bidrar till en enkel övergång för att 
användarna ska känna igen sig. Med VDI finns även alternativet att skräddarsy ett 
eget personligt skrivbord genom persistent VDI, vilket också underlättar övergången 
för de anställda. Därför anser vi att VDI uppfyller kravet som CoreChange ställt 
angående enkel användning. 
 
Bra uppkoppling 
 
Om företaget väljer att tillhandahålla skrivbordsvirtualisering via ett eget datacenter 
finns möjligheten att distribuera skrivborden via ett eget nätverk utan 
internetuppkoppling. Detta medför att en internetanslutning inte är ett måste för att 
logga in på sitt skrivbord. Om en situation skulle uppstå där en anställd på företaget 
inte har någon anslutning till internet kan personen i fråga fortfarande få tillgång till 
skrivbordet och köra applikationer som inte är internetbaserade. Det innebär att 
produktiviteten inte stannar av helt, utan det går fortfarande att arbeta med vissa 
applikationer. 
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Eftersom VDI är nätverksbaserat leder det till att risken för boot storms kan uppstå. 
Detta påverkar inte uppkopplingen i sig, men tiden det tar för att etablera en 
anslutning till skrivborden. För CoreChange är det svårt att veta hur många personer 
som kommer använda sig av de virtuella skrivborden då det varierar månadsvis. Om 
företaget har ett stor arbetsstyrka en månad sätter det press på nätverkets kapacitet och 
boot storms kan uppstå. 
 
Vi anser att kravet som CoreChange ställde på bra uppkoppling infrias eftersom de 
anställda alltid har möjlighet att komma åt sina skrivbord oberoende av 
internetanslutning. Överföringshastigheten påverkas inte heller eftersom det alltid 
finns en stabil uppkoppling. Med boot storms är det bar inloggningstiden som kan 
påverkas, inte uppkopplingen. 
 
Kunna använda nuvarande applikationer och ha möjlighet att ta in nya 
 
VDI erbjuder inte bara frihet när det kommer till mjukvara vid uppbyggnad av 
infrastrukturen, utan också när det kommer till applikationer. Med ett eget datacenter 
finns det fler valmöjligheter för vilka applikationer som ska levereras, vilket gör det 
lättare för företaget att skräddarsy paket till sina anställda. Eftersom VDI erbjuder 
denna applikationsfrihet anser vi att implementationen främjar effektiviteten i 
projekten där de anställda fortfarande kan använda samma applikationer. Denna 
lösning innebär också att CoreChange i sina projekt med andra företag har möjlighet 
att ta in nya applikationer om de anser att dessa kan bidra till en effektivare 
arbetsprocess. Därför bedömer vi att VDI uppfyller det ställda kraven kring 
applikationsfrågorna. 

6.1.2 DaaS 
	  
Låg investeringsrisk 
 
CoreChange är ett litet företag som vill ge all personal tillgång till ett eget virtuellt 
skrivbord. De arbetar i projektformer och hyr ofta in konsulter som mångdubblar 
deras arbetsstyrka, vilket leder till att antalet anställda varierar kraftigt över tid. När 
användarbasen varierar påtagligt från projekt till projekt är skalbarheten som DaaS 
erbjuder något som kan gynna CoreChange. DaaS bidrar med sin skalbarhet till att 
företag månadsvis kan bestämma hur många skrivbord de vill ha till sitt förfogande. I 
CoreChanges fall kan behovet av skrivbord vara högre ena månaden, om projekten är 
flera, och tvärtom om projekten är färre en annan månad. Antalet skrivbord står i 
proportion till antalet personer som arbetar i projekten de har varje månad. 
 
I och med den att CoreChange för tillfället befinner sig i en expansion anser de att det 
är viktigt hur deras investeringar prioriteras. Genom att företaget via DaaS hyr en 
tjänst under en bestämd period innebär det att startkostnaden blir mindre än vid en 
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implementation av eget datacenter. Antalet virtuella skrivbord kan med enkelhet 
justeras och därmed väljer företaget hur mycket de vill investera i en 
skrivbordsvirtualisering. Skalbarheten som DaaS erbjuder gör därför att kravet om en 
låg investeringsrisk infrias eftersom möjligheten finns för att säga upp sitt avtal med 
molntjänstleverantören. 
 
Enkelt underhåll av system 

För CoreChange är det betydelsefullt att använda de resurser som finns i företaget på 
uppdragen som de har för tillfället och arbeta med att nå sin vision före år 2020. En 
implementation av skrivbordsvirtualisering kan hjälpa till att effektivisera deras 
arbetsprocess, men en viktig faktor med lösningen är att den ska vara 
kostnadseffektiv. De vill effektivisera arbetet men inte på bekostnad av ökade 
administrationskostnader. 
 
Detta kan uppnås med hjälp av att DaaS lägger över ansvar som resurstilldelning, 
nätverksproblem etc. hos tjänsteleverantören vilket underlättar företagets 
administration. Det bidrar till minskat kundansvar eftersom CoreChange inte behöver 
lägga ner tid på VDIs uppbyggnad och underhåll av systemet. Vid tekniska fel är det 
även tjänsteleverantörens ansvar att åtgärda de problem som uppstått. Detta innebär 
att en implementation av DaaS inte leder till att företaget behöver anställda en person 
med spetskompetens för tekniskt underhåll. Därför anser vi att DaaS uppfyller 
CoreChange definition av kravet enkelt underhåll av system. 
 
Enkel användning 
 
För en slutanvändare är de ingen märkbar skillnad när det kommer till 
användarupplevelsen. Eftersom DaaS bygger på VDI-infrastrukturen levereras 
snarlika skrivbordsupplevelser. DaaS kan också växla mellan olika operativsystem 
och molntjänstleverantörerna kan tillhandahålla persistent-VDI för mer personligt 
anpassade skrivbord. 
 
Utifrån detta krav som CoreChange ställde kan vi se att företaget värdesätter en 
enkelhet där de vill ha kvar nuvarande arbetssätt utan större förändringar. Vare sig 
företaget använder sig av VDI eller DaaS kommer de anställda på företaget kunna 
anpassa skrivborden för en lätt övergång där de känner igen sig. Därför anser vi att 
CoreChanges definition på enkel användning uppfylls vid en eventuell 
implementation av DaaS. 
 
Bra uppkoppling 
 
Väljer CoreChange att distribuera skrivbordsvirtualisering via en molntjänst krävs det 
en internetuppkoppling för att ansluta sig till ett skrivbord. Det begränsar 
användningen till viss del, men tillgång till internet finns så gott som överallt. Detta 
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innebär att möjligheterna till att arbeta globalt är goda så länge en 
internetuppkoppling finns. Att DaaS är internetbaserat leder till att det finns en risk 
för att produktiviteten påverkas p.g.a. en dålig anslutning. Produktiviteten kan 
påverkas i form av att användaren inte kan ansluta till sitt skrivbord eller att 
anslutningen påverkar hastigheten. 
 
I och med att DaaS är internetbaserad är teknologin beroende av internet, vilket inte är 
optimalt för CoreChange definition av kravet för en bra uppkoppling. Eftersom 
internet är väl utvecklat i dagens samhälle där det finns tillgång till 
internetuppkoppling i princip överallt anser vi att kravet uppnås. Risken för att det 
finns tillfällen då företagets anställda kan ha en dålig internetanslutning gör dock att 
vi väljer att kategorisera uppfyllandet av kravet till viss del.  
 
Kunna använda nuvarande applikationer och ha möjlighet att ta in nya 
 
Ett krav som CoreChange hade var att kunna använda deras nuvarande applikationer 
och även ha möjligheten ta in nya i framtiden. Enligt Gabriel Yttermalm (Se 
Appendix C) har företag börjat använda allt fler applikationer under de senaste åren, 
siffror som kan överstiga 2000 per företag är inte ovanligt. I dagsläget har DaaS ett 
begränsat antal applikationer som de kan leverera, vilket försvårar förflyttningen till 
molntjänsten. Om CoreChange skulle uppnå det antal applikationer som Yttermalm 
nämner kan förflyttningen av applikationerna till molnet bli komplicerat. 
 
Eftersom CoreChange i dagsläget inte arbetar med ett stort antal applikationer 
föreligger inga problem med att distribuera skrivbordsvirtualisering via molntjänsten. 
Däremot kan det uppstå problem i projekt om CoreChange måste anpassa sig till nya 
applikationer som kunderna använder. Om det finns begränsningar hos leverantörerna 
där CoreChange inte kan använda sig av applikationerna de vill leder det till att 
effektiviteten i projekten minskar. DaaS-leverantörerna har ett begränsat utbud av 
applikationer och därför anser vi att detta krav endast uppfylls till viss del. 

6.2 VDI vs DaaS 
Utifrån utvärderingen av kraven kan vi konstatera att VDI och DaaS uppfyller 
CoreChanges krav på olika sätt eftersom de båda teknologierna har sina respektive 
styrkor och svagheter. Gemensamt för VDI och DaaS är att de kan erbjuda enkel 
användning för slutanvändaren med personligt anpassade skrivbord. Det som skiljer 
teknologierna åt, utifrån kraven, är VDIs styrkor gentemot applikationsanvändning 
och en bra uppkoppling, medan DaaS styrkor är att det inte krävs en lika stor 
investering och att systemets underhåll är enkelt. 
 
Eftersom styrkorna för teknologierna innefattar olika aspekter av 
skrivbordsvirtualisering är det viktigt att analysera de krav som har en högre prioritet 
för CoreChange, dvs. måste-kraven. Det är dessa krav som ligger till grund för 
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avgörandet om vilken teknologi som passar CoreChange bäst. De måste-krav som 
ställdes var: låg investeringsrisk och enkelt underhåll av system. Utifrån 
utvärderingen av kraven kan vi konstatera att DaaS infriar dessa, medan VDI till viss 
del möter kravet om låg investeringsrisk men inte alls uppfyller kravet om enkelt 
underhåll av system. Till skillnad från DaaS uppfyller däremot VDI alla CoreChanges 
bör-krav i full utsträckning, men med tanke på kravens låga prioritering har detta inte 
någon avgörande betydelse. 
 
Det vi kan se från enkätresultatet är att oavsett vilken teknologi som implementerats 
har 86 % av liknande företag som CoreChange gynnats av en användning av 
skrivbordsvirtualisering i sin arbetsmiljö, vare sig det är via eget datacenter eller 
molntjänster. Det visar att valet av teknologi är situationsberoende och i just detta fall 
möter DaaS de krav som CoreChange ställt på ett bättre sätt än VDI. En faktor som är 
direkt avgörande för vårt ställningstagande är att det inte ställdes några krav på 
säkerhet, som är VDIs absolut största styrka jämfört med DaaS. Vi anser att det är en 
viktig aspekt som ändå är värd att diskutera kring och som inte bör utelämnas. 

 
Säkerhet 
 
Styrkan hos VDI ligger i att företaget har full kontroll över all hård- och mjukvara 
samt data. Denna möjlighet finns inte hos DaaS där en tredje part har ansvaret för 
infrastrukturen. Ett problem som då uppstår är äganderätten till det data som lagras i 
molnet, något som inte uppstår inom VDI. Därför är VDI en bra lösning vid hantering 
av känslig information där administratörerna enkelt kan tillåta åtkomst av 
applikationer för specifika grupper av användare. De kan även kontrollera vilka 
användare som har tillgång till en viss VM. Denna höga grad av kontroll leder inte 
bara till ökad säkerhet utan även till större möjligheter till individuell anpassning. 
 
Även om vi inte tar denna aspekt i beaktan vid valet av teknologi för CoreChange, 
eftersom företaget inte valt att ha med det i sina krav, ser vi det dock som en viktig 
faktor att vara medveten om inför framtida uppdrag. 
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7 Slutsats 

I grund och botten är tekniken för både DaaS och VDI densamma. Teknologierna 
bygger på samma plattformar, lagringsteknik, använder liknande komponenter osv. 
Syftet med studien var att undersöka vilket av alternativen VDI eller DaaS som är 
lämpligast att tillämpa för CoreChange. Vi kom fram till att det egentligen inte spelar 
någon roll vilken typ av organisation det är. Det är en situationsfråga där behoven styr 
teknikvalet. 
 
För CoreChange del anser vi i dagsläget att DaaS är det bättre alternativet eftersom 
molntjänsten möter alla måste-krav som företaget ställt, men också till viss del de bör-
krav som fanns. CoreChange arbetar i olika projektformer där de hyr in konsulter från 
andra företag och DaaS gör det möjligt för en kortvarig användning av virtuella 
skrivbord där de kan variera antalet skrivbord som används månadsvis. Det leder även 
till att investeringsrisken är låg som var det krav CoreChange ställde med högst 
prioritet. Leverantören har också ett stort ansvar som bidrar till att tjänsten är enkel att 
använda och underhålla. För CoreChange var även detta viktigt så att de kan fokusera 
sina resurser på de aktuella projektuppdragen. 

7.1 Framtida arbetsområden 

Under arbetets gång har vi ständigt läst och stött på, från intervjuer och olika källor, 
att DaaS är framtiden. Vi tror dock att hybridlösningar för skrivbordsvirtualisering, 
där belastningen delas mellan VDI och DaaS, kommer bli en mycket efterfrågad 
teknologi i framtiden. Där kombineras säkerheten från VDI med skalbarheten som 
DaaS bidrar med. Det tycker vi är en mycket intressant lösning som har en stor 
utvecklingspotential och kan bli ett potentiellt framtida arbetsområde för oss.  



  



	   57 

8 Referenser 

Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A., Katz, R., Konwinski, A., Lee, G., 
Patterson, D., Rabkin, A., Stoica, I & Zaharia, M. 2010. A View of Cloud Computing. 
Communications of the ACM vol. 53 no. 4: s. 50. doi: 10.1145/1721654.1721672. 
 
ASCE (American Society of Civil Engineers). 2006. Code Of Ethics. 
http://www.asce.org/code-of-ethics/ (Hämtad 2015-04-27). 
 
Atea. 2015. Vi bygger Sverige med IT. http://www.atea.se/om-atea/ (Hämtad 2015-05-
01). 
 
Bamba, Stefan. 2013. The Next Frontier of Virtualization and Storage Infrastructure. 
DataCenterJournal. http://www.datacenterjournal.com/it/frontier-virtualization-
storage-infrastructure/ (Hämtad 2015-04-02). 
 
Bauer, E. & Adams, R. 2012. Reliability and Availability of Cloud Computing. New 
Jersey: John Wiley & Sons Inc. 
 
Biery, Mary Ellen. 2013. Industries To Watch In 2014: The 10 Fastest-
Growing Fields. Forbes. 
http://www.forbes.com/sites/sageworks/2013/12/29/industries-to-watch-in-2014-the-
10-fastest-growing-fields/ (Hämtad 2015-04-02). 
 
Bligh, Alex. 2014. What Does a hypervisor Do? Flexiant. 
http://www.flexiant.com/2014/02/05/what-does-a-hypervisor-do/ (Hämtad 2015-04-
09). 
 
Citrix. 2014. What are the Top Use Cases for Desktop Virtualization?. 
http://www.citrix.se/articles-and-insights/desktop-virtualization/jun-2014/what-are-
the-top-use-cases-for-desktop-virtualization.html (Hämtad 2015-04-02). 
 
Citrix. 2015. Arbeta bättre, Lev bättre. http://www.citrix.se/about.html (Hämtad 
2015-05-01).  
 
Cooke, Alastair. 2012. VDI storage requirements: Do you need a new storage array? 
Techtarget. http://searchvirtualdesktop.techtarget.com/tip/VDI-storage-requirements-
Do-you-need-a-new-storage-array (Hämtad 2015-04-12). 
 
Chou, Yung. 2010. Microsoft Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Explained. 
https://technet.microsoft.com/en-us/video/microsoft-virtual-desktop-infrastructure-
vdi-explained.aspx (Hämtad 2015-04-09). 
 
CSP (Office of Civil Service Personal Management). 2005. Conducting Effective 
Structured Interviews. United States Department of State: Bureau of Human 
Resources. http://www.state.gov/documents/organization/107843.pdf (Hämtad 2015-
05-03). 
 
El-Qasem, Ricky. 2007. What is Virtual Desktop Infrastructure. Virtualizeplanet. 
http://www.virtualizeplanet.com/downloads/Free%20Chapter%20What%20is%20VD



	   58 

I.pdf (Hämtad 2015-04-09). 
 
Fowler, Simon. 2011. Network Storage Technology. 2DeCipher. 
http://www.2decipher.com/what_is_network_storage (Hämtad 2015-04-12). 
 
Fowler, Simon. 2012. What is Desktop Virtualisation. 2DeCipher. 
http://www.2decipher.com/what_is_VDI (Hämtad 2015-04-02). 
 
Hess, Ken. Desktop Virtualization vs Virtual Desktop Infrastructure. ZDNet. 
http://www.zdnet.com/article/desktop-virtualization-vs-virtual-desktop-infrastructure/ 
(Hämtad 2015-04-08). 
 
Hurwitz, J., Bloor, R., Kaufman, M & Halper F. 2014. Comparing Traditional Data 
Center and Cloud Data Center Operating Costs. ForDummies. 
http://www.dummies.com/how-to/content/comparing-traditional-data-center-and-
cloud-data-c.html (Hämtad 2015-04-14). 
 
Janssen, Cory. 2015. Virtual Desktop Infrastructure (VDI). techopedia. 
http://www.techopedia.com/definition/26809/virtual-desktop-infrastructure-vdi 
(Hämtad 2015-04-09). 
 
Jones, Phil. 2013. How evolving technology will change the business world. The 
Telegraph. http://www.telegraph.co.uk/sponsored/technology/business-
technology/10298682/future-workplace-technology.html. (Hämtad 2015-04-02). 
 
Kleyman, Bill. 2012. Hypervisor 101:Understanding the Virtualization Market. Data 
Center Knowledge. 
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/08/01/hypervisor-101-a-look-
hypervisor-market/ (Hämtad 2015-04-09). 
 
Knorr, Eric. 2010. What desktop virtualization really means. InfoWorld. 
http://www.infoworld.com/article/2627220/vdi/what-desktop-virtualization-really-
means.html (Hämtad 2015-04-08). 
 
Kumar, Ranjit. 2011. Research Methodology: a step-by-step guide for beginners. 3. 
uppl. London: SAGE Publications Ltd. 
 
Leostream. 2014. Everything you need to know about Cloud Desktops as a 
virtualization solution. 
 
Lenovo. 2009. The Virtues of Desktop Virtualization. 
http://www.lenovo.com/us/en/PDFs/lenovo_desktop_virtualization.pdf (Hämtad 
2015-04-02). 
 
Madden, B. & Knuth, G. 2014. Desktops as a Service: Everything You Need to Know 
About DaaS & Hosted VDI. Kalifornien: Burning Troll Production, LLC. 
 
Meersman, R., Panetto, H., Dillon, T., Rinderle-Ma, S., Dadam, P., Zhou, X., 
Pearson, S., Ferscha, A., Bergamaschi, S. & Cruz, F. 2012. On the Move to 
Meaningful Internet Systems: OTM 2012. New York: Springer Inc. 



	   59 

 
Oracle. 2011. Oracle Virtual Desktop Infrastructure: A Design Proposal for Hosted 
Virtual Desktops. http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/vdi-design-
proposal-1401195.pdf (Hämtad 2015-04-09). 
 
Panettieri, Joe. 2013. Top 100 Cloud Services Providers List 2013: Ranked 10 to 1. 
Talkin’Cloud. http://talkincloud.com/talkin039-cloud-top-100-cloud-services-
providers/top-100-cloud-services-providers-list-2013-ranked-0 (Hämtad 2015-04-16). 
 
Pfützner, Matthias. 2013. The Role of Oracle Virtual Desktop Infrastructure in a 
Virtualization Strategy. Oracle. http://www.oracle.com/technetwork/articles/servers-
storage-admin/virtual-desktop-infrastructure-1914480.html (Hämtad 2015-04-09). 
 
Posey, Brien. 2012. Direct-attached vs. shared storage for VDI. Techtarget. 
http://searchvirtualdesktop.techtarget.com/tip/Direct-attached-vs-shared-storage-for-
VDI (Hämtad 2015-04-12). 
 
Raqi Shabaitah, Anas. 2011. Server-Based Desktop Virtualization. Rochester Institute 
of Technology. 
http://scholarworks.rit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=8844&context=theses 
(Hämtad 2015-04-09). 
 
Rountree, D. & Castrillo, I. 2013. The Basics of Cloud Computing: Understanding the 
Fundamentals of Cloud Computing in Theory and Practice. Massachusetts: Syngress 
Publishing Inc. 
 
Rouse, Margaret. 2007. virtual desktop infrastructurs (VDI). TechTarget. 
http://searchservervirtualization.techtarget.com/definition/virtual-desktop-
infrastructure-VDI (Hämtad 2015-04-08). 
 
Rouse, Maragret. 2012. remote display protocols. TechTarget. 
http://searchvirtualdesktop.techtarget.com/definition/remote-display-protocol 
(Hämtad 2015-04-10). 
 
Rudbeckianskia gymnasiet. 2011. Lathund för projektarbete: Läsåret 2011/2012. 
http://www1.vasteras.se/rudbeckianska/program/documents/Lathund2011-2012.pdf 
(Hämtad 2015-05-03). 
 
Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. 2009. Research methods for business 
students. 5. uppl. Essex: Pearson Education Limited. 
 
Savill, John. 2008. Q. What are the main components of Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI)?. WindowsITPro. http://windowsitpro.com/systems-
management/q-what-are-main-components-virtual-desktop-infrastructure-vdi 
(Hämtad 2015-04-10). 
 
Shen, Y., Li, Y., Wu, L., Liu, S. & Wen, Q. 2013. Enabling the New Era of Cloud 
Computing: Data Security, Transfer, and Management. Pennsylvania: Idea Group 
Inc. 
 



	   60 

Snellgrove, Martin. 2010. Desktop Virtualization. Capgemini. 
https://www.capgemini.com/resource-file-
access/resource/pdf/Desktop_Virtualization.pdf (Hämtad 2015-04-08). 
 
Sobel, Dave. 2009. FAQ: Desktop virtualization and virtual desktop infrastructure. 
TechTarget. http://searchitchannel.techtarget.com/feature/FAQ-Desktop-
virtualization-and-virtual-desktop-infrastructure (Hämtad 2015-04-08). 
 
Teknikföretagen. 2011. SVENSK PRODUKTION 2025. 
http://www.teknikforetagen.se/hem/Publicerat/Publikationer/Svensk-produktion-
2025/ (Hämtad 2015-04-02). 
 
Thomas, Ben. 2015. What Is Virtualization?. http://www.beyondvm.com/what-is-
virtualization/ (Hämtad 2015-04-05). 
 
VMware. 2006. Virtualization Overview. [Elektronisk] California: VMware,Inc. 
https://www.vmware.com/pdf/virtualization.pdf (Hämtad 2015-04-05). 
 
VMware. 2014. Remote Display Protocol and Software Support. 
http://pubs.vmware.com/view-
50/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.view.installation.doc%2FGUID-15CA7E5D-
A5EE-436E-97A3-E5B522DCCAA0.html (Hämtad 2015-04-09). 
 
VMware. 2015. Virtualization Basics. 
http://www.vmware.com/virtualization/virtualization-basics/how-virtualization-
works.html (Hämtad 2015-04-05). 
 
Wood, Alyssa. 2013. Comparing remote display protocols: RemoteFX vs. HDX vs. 
PCoIP. TechTarget. http://searchvirtualdesktop.techtarget.com/feature/Comparing-
remote-display-protocols-RemoteFX-vs-HDX-vs-PCoIP (Hämtad 2015-04-10). 
 
Wood, Alyssa. 2013. Understanding nonpersistent vs. persistent VDI. TechTarget. 
http://searchvirtualdesktop.techtarget.com/feature/Understanding-nonpersistent-vs-
persistent-VDI (Hämtad 2015-04-10). 
 
Yan, Li. 2011. Development and application of desktop virtualization technology. 
[Elektronisk] Communication Software and networks (ICCSN), 2011 IEEE 3rd 
international conference (s.326-329). Xi’an, China 27-29 May. 
http://ieeexplore.ieee.org.focus.lib.kth.se/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6013725 
(Hämtad 2015-04-05).  



	   61 

9 Appendix A – Enkät 
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10 Appendix B – Kartläggning av enkätfrågor 
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11 Appendix C - Intervjuer 

Intervju	  med	  Peter	  Enarsson	  –	  Systems	  Engineer	  Virtualisering	  på	  Citrix	  Systems,	  Sverige	  
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Intervju	  med	  Gabriel	  Yttermalm	  -‐	  Business	  Manager	  skrivbordsvirtualisering	  på	  Atea	  Sverige	  AB
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