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Sammanfattning 
 
Det här är en rapport över en förstudie gjord på uppdrag av ett mellanstort svenskt företag 
inför en förestående omfattande förändring av IT-systemen. Förändringen syftar till att 
skapa en förenklad IT-administration inom företaget genom ett molnbaserat arbetssätt.  
 
Förstudien ger en tolkning av begreppet datormoln. Den omfattar även en översyn av olika 
modeller att använda sig av för att åstadkomma ett internt moln. Därtill ges förslag på hur 
man kan gå vidare med förändringsarbetet samt vilka modeller som kan vara lämpliga för 
det specifika företaget. 
 
 
Abstract 
 
This is a report of a prestudy commissioned by a medium-sized Swedish company before 
an imminent major change in IT systems. The change aims to provide a simplified IT 
administration within the company through a cloud-based approach. 
 
The preliminary study provides an interpretation of the concept of cloud computing. It 
also covers a review of different models to use in order to achieve an internal cloud. 
Suggestions on how to proceed with the change process are also provided, and which 
models might be appropriate for the specific company. 
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1 Inledning 
 
Detta är en rapport över en förundersökning som är gjord på uppdrag av ett företag. 
Rapporten behandlar hur företaget skulle kunna förändra och utforma sitt datasystem för 
att åstadkomma en mera effektiv och lätthanterlig drift och administration.  
 
Handhavandet av alla klienter har blivit allt krångligare efterhand som företaget vuxit och 
antalet datoranvändare i organisationen ökat. Man vill göra en översyn över systemet och 
hitta ett sätt att förändra det så att det bättre passar behoven. Det gäller såväl klientmiljöer 
som dokumenthantering, och även backup- och lagrings-lösningar. 
 
Något som kommit fram starkt på senare år inom IT-området är begreppen moln och 
molntjänster. Molnen består av centrala tillhandahållare av olika molntjänster. Dessa 
tjänster innebär att användaren enkelt kan få access till skalbara lösningar på program, 
datalagring, kapacitet och annat, vart de än befinner sig.  
 
När man bearbetar ämnet moln kommer man också snabbt in på virtualiseringar av olika 
slag. Båda dessa ämnen handlar i mycket om att skapa möjligheter för användaren att 
använda resurser som man egentligen inte har, men ändå får tillgång till på olika sätt. 
 
Det finns mycket information och åsikter att hitta om både virtualisering och olika 
molntyper på Internet. Det svåra har varit att sålla i detta överflöd, och lyckas hitta just 
den information som är relevant för det här ändamålet. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Företaget Browik arbetar inom områdena Elteknik, Tele/data/säkerhet, Automation och 
Energitjänster. Browik startade i Örebro 1994 inom området elinstallationer, och hade då 
15 medarbetare. Idag finns ca 200 anställda, man har verksamhet över hela Mellansverige, 
och har även börjat expandera utanför Sveriges gränser. I Sverige har företaget kontor på 
orterna Örebro, Stockholm, och Tranås. Kontoret i Örebro har även små filialer i 
Lindesberg och Kumla, det finns också en filial i Uppsala till kontoret i Stockholm. 
 
De centrala dataresurserna finns placerade vid kontoret i Örebro, och företagets IT-
ansvarige har börjat fundera över hur man ska kunna effektivisera IT-driften, för att göra 
den mer flexibel och lättarbetad, samt förenkla administrationen.  
 
I dagsläget finns drygt 100 klienter på nätverket. Man har för närvarande endast ett fåtal 
centrala programvaror. I stort sett alla klienter är unika och har unika lösningar och 
programvaror. Användarna administrerar i mycket sin egen dator. I vissa fall är detta 
nödvändigt och befogat då några av de programvaror som används i verksamheten kräver 
att användaren är lokal administratör för sin klient, men det är långt ifrån alla som 
egentligen behöver ha den möjligheten. En del av användarna i organisationen använder 
både en stationär och en bärbar dator i arbetet. Vissa användare måste också kunna 
använda sin bärbara dator på platser utan möjligheter till nätuppkoppling för att kunna 
utföra sitt jobb. 
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För IT-avdelningen tar det mycket tid och energi att genomföra förändringar i det 
nuvarande systemet på grund av alla olika lösningar. Man vill därför göra en 
genomgripande förändring för att kunna kvalitetssäkra och likrikta klienterna, och 
därigenom också förenkla och effektivisera IT-driften. Den IT-ansvarige på Browik har 
därför börjat fundera på om en molnlösning av något slag skulle kunna ge fördelar i 
organisationen och mera överskådliga och lättarbetade lösningar för IT-driften och 
klienterna.  
 
Som det nu är så ligger redan e-postlösning och webbplats hos en extern leverantör. Då 
man hanterar en del kritiska data med visst skyddsbehov vill man dock ha styrning på sina 
data internt vad gäller ekonomisystem, projektdokumentation och projekthantering. 
Eftersom företaget inte anser att det är aktuellt med alternativ där deras data hanteras och 
förvaras externt vill man därför genomföra en förstudie om möjliga lösningar med ett helt 
eller delvis internt moln. Kommunikationen över nätverket sker idag genom VPN-tunnlar 
vilket säkerställer att data som skickas mellan anläggningarna hanteras på ett säkert sätt. 
 
Browik har dessutom ett trängande behov av ett väl fungerande dokument- och 
versionshanteringssystem. Som det nu är så finns ingen fungerande versionshantering för 
dokument vilket kan ställa till problem för verksamheten. Det innebär till exempel att flera 
personer, ovetandes om varandra kan hämta samma dokument från den gemensamma 
projektlagringsytan och göra ändringar på var sitt håll. De kan sedan uppdatera 
projektdokumentet på lagringsytan med sin egen version, med påföljden att den ena 
ändringen blir överskriven av den andra och aldrig görs gällande. I värsta fall kan 
informationen rent av gå förlorad. Ett sådant scenario kan dessutom leda till att arbetet på 
projektplatsen utförs på fel sätt, och kan ge efterföljande behov av återställning och 
rättandeåtgärder.  
 
I nuläget är problemet med dokument- och versionshanteringen egentligen det som är i 
störst behov av snabb åtgärd. Bristerna i dokumenthanteringen innebär ett allvarligt 
riskmoment för verksamheten, och kända riskmoment bör elimineras snarast möjligt. 
 
Det finns också anledning att se över datalagringsytor och servrar då dessa i vissa fall ändå 
börjar vara dags att byta ut. För att få god ordning på hela systemet är det naturligtvis en 
fördel om man kan anpassa de olika delarna i det till varandra. Därför är det bra att ta ett 
helhetsgrepp och samplanera samtliga förändringar som ska göras i systemet. 
 

1.2 Syfte 
 
Förstudien skall komma fram till om det är genomförbart att åstadkomma effektiviseringar 
och förenklingar i IT-driften genom att implementera någon typ av molntjänster, och i så 
fall hur man bör gå tillväga för att uppnå en bra lösning för detta. Målet är att detta arbete 
ska resultera i ett eller flera konkreta förslag på hur företaget Browik specifikt, skulle 
kunna förändra sin IT-struktur. Dels för att anpassa funktionaliteten efter de behov som 
finns i verksamheten och uppnå hög användbarhet. Men också för att effektivisera och 
förenkla arbetet för IT-avdelningen. Det primära syftet är inte att åstadkomma ekonomiska 
besparingar, utan att kunna uppnå en effektiv och lättstyrd IT-organisation. Med ett IT-
stöd väl anpassat till verksamhetens behov har man större förutsättningar att på ett bra sätt 
kunna stödja affärsprocesser och skapa nytta för verksamheten. 
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Min uppgift är alltså att ta fram den bästa modellen för att kunna uppnå förbättringar och 
effektiviseringar för ett specifikt företag, med specifika förutsättningar och krav. Jag gör 
således inga som helst anspråk på att ha hittat någon allmängiltig ”best practice”, utan bara 
en lösning anpassad för en enskild fallstudie. 
 
Rapporten är en förstudie och tanken är att den skall fungera som underlag för företaget att 
sedan gå vidare med genom att starta ett förändringsprojekt. 
  

1.3 Kravställning 
 
Några frågor att ta hänsyn till i sökandet efter goda alternativ är de krav som ställs ifrån 
företagets sida: 
 

• Intern lagring och hantering av data 
Eftersom man inte vill överlåta kontrollen på sina data till extern part, så ska lagring och 
hantering av all data ske internt. 
 

• Dokument- och versionshantering 
För att säkra hanteringen av sina projektdokument så behöver man ha en funktionell 
versionshantering av dokumenten. Det är nödvändigt för att säkerställa att 
projektinformation inte går förlorad och att man kan fatta rätt beslut. 
 

• Central administration av programvaror och operativsystem 
För att förenkla administrationsbördan och få mera lätthanterliga klienter vill man i så stor 
utsträckning som möjligt kunna sköta administrationen av klienterna centralt. 
 

• Mobilitet 
Man kan från företagets sida se en stor fördel med att kunna ha tillgång till sin 
arbetsplattform var man än befinner sig. Genom att kunna ge medarbetarna tillgång till 
sina arbetsverktyg oavsett om man sitter på kontoret, är hemma eller ute på uppdrag, kan 
man både erbjuda större flexibilitet i arbetet, och förhoppningsvis även öka 
produktiviteten.  
 

• Möjlighet att arbeta offline 
Tekniker som utför arbeten ute på projektplatser befinner sig ofta exempelvis långt ner 
under markytan, utan någon mobiltäckning eller möjlighet till nätuppkoppling. Då måste 
man ha möjlighet att kunna utföra sitt arbete offline. 

 
• Möjlighet för användare att tillåtas vara lokal administratör av sin klient 

Vissa av de programvaror som används i verksamheten såsom till exempel 
programmeringsverktyg för styr och reglertekniken, kräver att användaren är administratör 
av sin klient. Därför måste möjligheten finnas att vara lokal administratör för klienten. 
 

• Beprövade lösningar, och tillgänglighet till support och konsultation  
Man vill inte satsa på några osäkra kort och ge sin in i nya, oprövade lösningar. För att 
kunna känna sig trygg i övergången vill man veta att det finns hjälp att få om det behövs. 
Det är därför viktigt att ha tillgång till kunnig support och konsultation. 
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1.4 Begrepp och definitioner 
 
Några av de viktigaste begreppen och definitionerna när det handlar om moln och 
molntjänster återfinns i ”The NIST Definition of Cloud Computing” (1). Här beskrivs fem 
egenskaper som anses väsentliga för molntjänster, fritt översatta: 
 
On-demand self-service (On-demand självbetjäning): Konsumenten bestämmer själv per 
automatik vilken datakapacitet som behövs, utan att det kräver mänsklig interaktion med 
varje tjänsteleverantör (vad gäller till exempel server-tid och nätverkslagring). 
 
Broad network access (Bred nätverksaccess): Funktioner som är tillgängliga över nätet 
och nås via standardmekanismer som främjar användningen av heterogena tunna eller 
tjocka klientplattformar (till exempel mobiltelefoner, bärbara datorer och handdatorer). 
 
Resource pooling (Resurspooler): Leverantörens samtliga datorresurser slås samman för 
att de gemensamt ska kunna tjäna flera konsumenter samtidigt. Fysiska och virtuella 
resurser tilldelas och omfördelas dynamiskt enligt efterfrågan. Kunden har i allmänhet 
ingen kontroll eller kännedom över den exakta platsen för den tillhandahållna resursen, 
ibland kan dock placering på en högre abstraktionsnivå specificeras (exempelvis land, 
region, eller datacenter). Exempel på resurser som omfattas är lagring, bearbetning, minne, 
bandbredd och virtuella maskiner. 
 
Rapid elasticity (Snabb skalbarhet): Resurser tillhandahålls på ett snabbt föränderligt, 
flexibelt och skalbart sätt. Ibland sker detta automatiskt, för att snabbt kunna allokera eller 
frigöra resurser och på så vis skala upp eller ner nyttjandegraden. För konsumenten 
upplevs kapaciteten ofta som obegränsad och kan köpas i vilken omfattning som helst, när 
som helst. 
 
Measured Service (Mätbar Service): Molnsystem kan automatiskt kontrollera och 
optimera resursanvändningen genom att använda sig av mätningar anpassade till aktuell 
typ av tjänst (exempelvis lagring, bearbetning, bandbredd och aktiva användarkonton). 
Resursanvändning kan övervakas, kontrolleras och rapporteras, med transparens för både 
leverantör och konsument av den utnyttjade tjänsten. 
 
Man brukar också tala om servicemodeller eller leveranssätt i formerna SaaS, PaaS och 
IaaS. Kompetensnätverket Cloud Sweden som har en tonsättande position angående moln- 
relaterade frågor i Sverige definierar dessa kortfattat enligt följande: 
 

1. Software as a Service (SaaS); Leverans av färdiga eller 
konfigurerbara applikationer över Internet 

 
2. Platform as a Service (PaaS); Applikationsplattformar i molnet 

för användare att installera sina egna applikationer i. 
 

3. Infrastructure as a Service (IaaS); IT-infrastrukturella tjänster i 
nätet såsom exempelvis lagring, nätverk och servrar etc.. (2) 
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Andra viktiga begrepp: 
 
SLA (Service Level Agreement): Avtal som bestämmer servicenivå, ansvar, prioriteringar 
och garantier. Det kan också innehålla överenskommelser angående exempelvis 
tillgänglighet, prestanda, funktionalitet, resultatmätning, Problem Management och 
Disaster Recovery (3). 
 
Problem Management hanterar livscykeln för problem. Primärt handlar det om att 
förebygga problemskapande missöden, samt att minimera effekterna av de incidenter som 
inte går att förhindra (4). 
 
Disaster Recovery omfattar processer, policys och rutiner för att kunna återställa 
verksamhetskritiska system och teknisk infrastruktur, i händelse av katastrof (5). 
 
ITIL (Information Technology Infrastructure Library): En metod för IT Service 
Management som ger en praktisk ram för att kunna kartlägga, planera, leverera och stödja 
de IT-tjänster som verksamheten behöver. ITIL påbjuder att IT-tjänster skall anpassas till 
företagets behov och syfta till att stödja kärnverksamheten. ITIL ger ett systematiskt och 
professionellt förhållningssätt till förvaltningen av IT-tjänster, så att organisationen kan 
leverera lämpliga tjänster och kontinuerligt se till att de uppfyller affärsmässiga mål och 
genererar nytta för verksamheten (6). 
 
Service Management: ”Med service management menas samordnad styrning och ledning 
av ett antal servicetjänster. Grundidén är att hantera en eller flera tjänster på ett mer 
strukturerat och övergripande sätt och att leverera tjänsterna enligt särskilda processer 
för att kunna leverera det man avtalat på ett effektivt sätt och till rätt kvalitet och 
acceptabel kostnad.” (Wikipedia) (7) 
 
Klientvirtualisering: Klienten är inte knuten till någon fysisk klienthårdvara utan förvaras 
som en virtuell enhet på servern. Eftersom klientmaskinen simuleras på servern och inte är 
fysiskt begränsad, går den att logga in på ifrån vilken fysisk arbetsstation som helst.  
 
Flera andra förekommande begrepp och definitioner kan också komma att förklaras direkt 
i den löpande texten, i samband med berört område. 
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2 Metoder och verktyg 
 
För att finna information om vilka möjligheter som finns och vad som kan vara lämpliga 
tillämpningar har jag i stor utsträckning använt Internet. På webbplatser så som IDG och 
Cloud Magazine, produktsajter, bloggar, forum och via Google-sökningar på 
ämnesrelaterade ord och fraser har jag fått hjälp med att förstå ämnets komplexitet. Jag har 
under arbetet hunnit läsa igenom ett stort antal publikationer inom områdena datormoln 
och molntjänster, virtualisering och annat knutet till ämnet.  
Det är dock bara de skrifter som jag direkt hänvisar till, i de resonemang och slutsatser jag 
redovisar för denna rapport, som är angivna i referenslistan. 
Därför bifogas även en separat lista med rekommenderad litteratur (Appendix 1).  Den 
innehåller mycket av det material jag gått igenom som går att återfinna, för vidare 
fördjupning. Vad gäller sökningar, bloggar och forum et cetera kan dock många av de 
sidor som jag besökt saknas, då endast de mest relevanta är nedtecknade i denna lista. 
 
För att kunna bilda mig en uppfattning om olika lösningars funktionaliteter och 
svårigheter har jag också samtalat med många människor angående angelägna områden 
för arbetet. 
 
Personliga samtal med ett antal konsulter och andra individer med kännedom inom olika 
områden relaterade till uppgiften har varit användbart i arbetet med att hitta en lämplig 
lösning för det här specifika fallet. Under arbetets gång har jag träffat ett antal konsulter 
ifrån flera olika företag som gett mig nyttiga insikter. Att få ta del av deras erfarenheter, 
åsikter och kunskaper om olika lösningar, samt fördelarna med de lösningar som de 
förordar, har gett mig en uppfattning om eventuella svårigheter, samt uppslag till fortsatta 
angreppspunkter. Det har dessutom bidragit till en större förståelse för ämnets 
komplexitet. 
 
Jag har pratat med konsulter på Bra Data angående virtualisering, samarbetsplattformar 
och dokumenthantering. Vi diskuterade lite övergripande vad det finns för modeller att 
välja på och något mera specifikt gällande Citrix och Microsoft-lösningar. Dessutom 
berörde vi kort olika angreppspunkter, vikten av behovsspecificering och möjliga 
tillvägagångssätt för implementering.  
 
Jag har också fått information om SharePoint ifrån SYSteam, och några förslag angående 
arbetssätt för implementering.  
 
Adequata har varit behjälpliga med upplysningar gällande Citrix, exempelvis hur och vad 
som fungerar, vad som behöver anpassas och lite förslag för tillämpning. Dessutom hade 
de även lite erfarenhet av Alfresco Share att dela med sig av.  
 
Jag har fått en snabb översyn av VMware-lösningar av EMC. En grundligare genomgång 
av alternativen ifrån VMware har sedan Atea stått för, då vi även gick in på en del frågor 
omkring arkitektur och infrastruktur.  
 
Jag har också haft möjlighet att vid ett par tillfällen diskutera olika utmaningar med 
driftschefen för IT-avdelningen på IL Recycling. De är under genomförandefasen med 
liknande förändringar då de genomför ett uppgraderingsprojekt inom sina virtuella 
miljöer. 
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För att få förståelse för företaget Browiks förutsättningar och behov har jag också gått 
igenom, och använt mig av den dokumentation som finns över det befintliga systemet. 
 
I samråd med företagets IT-ansvarige har jag sedan dragit slutsatser omkring, samt gjort 
en bedömning av vilken modell för IT-driften som bör vara den bästa och mest önskvärda 
för just Browik. Slutsatserna är dragna med hänsyn till denna specifika verksamhets 
förutsättningar och behov, samt utifrån de önskemål och krav som formulerats. Fördelarna 
med detta arbetssätt är att man i samråd med verksamheten och med hänsyn tagen till 
deras önskemål ökar förutsättningarna för att uppnå en bra lösning och att verksamheten 
blir nöjd med slutresultatet. 
 
Det hade varit önskvärt att också kunna testa de olika alternativ som jag har kommit fram 
till är intressanta för verksamheten. Det hade varit en nödvändighet för att verkligen kunna 
avgöra vad som i realiteten fungerar och inte, och för att kunna utvärdera vilket av de 
framtagna alternativen som bäst klarar verksamhetskraven. Under den korta period som 
detta arbete pågått har det tyvärr inte funnits möjligheter till det.  
 
Nackdelen med att inte ha genomfört några tester är således att hela utredningen blir 
tämligen teoretisk. Det leder också till att det blir omöjligt att dra några absoluta slutsatser. 
Men biten rörande testning får jag istället hänvisa till företagsorganisationen att ta tag i, 
när man påbörjar nästa del i arbetet för förändring. 
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3 Genomförande 
 
Till största del har arbetet bestått av informationssökning kring de olika delarna i 
förändringsarbetet som företaget Browik står inför. Eftersom ämnet på alla fronter var nytt 
för mig har jag fått sätta mig in i såväl nya begrepp som metoder för tillämpning och 
lämpliga alternativ och förslag. 
 
Arbetet påbörjas genom att söka information om och orientera mig i begreppen datormoln 
och molntjänster. För att kunna åstadkomma en så lättadministrerad hantering av 
operativsystemen som möjligt, börjar jag därefter gå igenom olika typer av 
klientvirtualiseringar och försöka utröna vilka möjligheter som finns på det området. Jag 
undersöker också olika typer av dokument- och versionshanteringssystem.  
 
För att kunna ta ett helhetsgrepp och få en bättre inblick i Browiks förutsättningar och 
behov av förbättringar görs avslutningsvis även en kort genomgång av frågor angående 
infrastrukturen. Här finns resonemang kring nätverk och lagring, men också exempelvis 
säkerhet och användbarhet har fått komma in här. 
 

3.1 Klientvirtualisering 
 
Under arbetet undersöks lösningar med produkter ifrån olika tillverkare. De som jag gått 
in närmast på är Citrix Xendesktop och Vmware View, men jag har också tittat på andra 
alternativ, som exempelvis Microsoft VDI. Det kan också finnas möjligheter att hitta 
tänkbara lösningar med exempelvis Sun/Oracle eller Quest, och dessutom finns därutöver 
ett antal intressanta men mindre beprövade varianter på dellösningar i exempelvis 
Unixmiljöer som den experimentvillige skulle ha kunnat hänge sig åt. Browik vill helst ha 
beprövade koncept och en tillgänglighet till konsultation om och när det behövs. Därför är 
man inte särskilt intresserade av att implementera någon form av pionjärlösningar. 
Företaget vill fokusera på verksamhetsnytta, inte ägna sig åt försöksverksamhet inom ett 
område som inte ingår i kärnverksamheten. Därför är ett sådant alternativ, med olika mer 
eller mindre beprövade dellösningar, inte tillämpligt och realistiskt.  
 
Microsofts VDI-modell är relativt ny och helhetsintrycket jag får av den är att den inte 
verkar vara riktigt färdig. Microsofts lösning har inte heller alla de funktioner som 
verksamheten behöver. Det finns till exempel inte möjligheter till utcheckning av klienter 
för att kunna arbeta offline, vilket är en avgörande faktor för Browik. Vad gäller Oracle 
och Quests lösningar har jag haft svårt att hitta färdiga koncept, informerade konsulter 
eller ens särskilt mycket information, åtminstone vad gäller just klientvirtualisering och 
dess funktionalitet.  
 
Eftersom det bedöms viktigt att använda beprövade koncept och att det finns tillgänglig 
support så har jag istället koncentrerat mig på de mest rekommenderade och välkända 
lösningarna, Citrix och VMware. Vad gäller klientvirtualisering går jag därför in på att 
göra en noggrannare undersökning av vad dessa har att erbjuda. Detta för att försöka göra 
en bedömning av vad som bäst passar in i just den här verksamheten.  
 
Det finns i det här stadiet en hel del frågetecken som behöver rätas ut kring funktioner och 
tillämpbarhet i de olika lösningarna. En av dessa är till exempel hur det fungerar 



 

 12 

tillsammans med verksamhetskritisk programvara såsom olika CAD-program. I samband 
med det väcks också frågor som till exempel:  

• Om det inte fungerar tillförlitligt att distribuera dessa program, går det då att 
kombinera en hårdvaruinstallerad sådan specifik programvara med den virtuella 
desktopen, och övriga distribuerade applikationer?  

• Blir det i så fall hanterbart? 
 

3.2 Dokumenthantering 
 
Vad gäller Browiks dokumenthantering så finns det i nuläget stora brister.  
Versionshanteringen är i det närmaste obefintlig och någon lösning på det området måste 
införas. För detta finns några olika vägar att gå beroende på vad man vill ha ut av systemet 
och vilken bredd man vill ha i det.  
 
Man kan välja att anskaffa ett system enbart för den dokument- och versionshantering som 
krävs, då det på området finns många olika leverantörer och olika utformningar för hur 
man hanterar dokumenten. Det finns dokumenthanteringssystem i många olika former att 
köpa in både som tjänster och som produkter. Några av de träffar man får om man bara 
gör en enkel sökning på internet är: Add, Aditro, Canea, Centuri, FormPipe, MicroWeb, 
OptoSweden, ProArc, Qbis och Specter, som alla är eller har olika lösningar för 
dokumenthantering. Ett alternativ är att anskaffa dokumenthanteringen som en extern 
molntjänst. Dessa kan man få med varierande grader av säkerhetsansvar ifrån 
leverantören. Genom avtal kan man i så fall styra var och hur ens dokument hanteras, då 
ens dokument med en sådan lösning lagras externt. Men det finns också system som man 
köper som en produkt, och installerar på egna servrar. I en sådan lösning sköts lagringen 
och hanteringen av dokumenten internt. 
 
Om man istället vill ha en produkt med bredare användningsområde kan man exempelvis 
använda sig av Microsofts SharePoint, vilket är det alternativ som jag upplevt att 
konsultföretagen förespråkar mest och som troligtvis också är mest välkänt och 
väldokumenterat. SharePoint är ett förhållandevis omfattande system för både 
dokumenthantering, ärendehantering, projektplattformar, intranät och mycket mer. 
SharePoint har många användningsområden och från Browiks sida så tycker man att det 
känns som ett relativt välkänt, pålitligt och beprövat alternativ. En fråga som uppkommer i 
detta sammanhang är dock gällande alla gamla projekt och dokument som ska kunna 
återfinnas i systemet och vara sökbart. Man har med det ändamålet i sikte redan börjat gå 
igenom och indexera de gamla dokument som finns på företaget. Men frågan är hur dessa 
ska kunna integreras i systemet och hur mycket arbete som kommer att krävas för att få 
detta att fungera. Kan man bara koppla databasen mot filservern och låta det gamla ligga 
kvar där men ändå få en acceptabel funktionalitet, eller måste man lägga in alla dessa 
gamla dokument direkt i databasen för att det ska fungera? Det kommer i så fall att 
innebära att man får lägga ner mycket tid för att kunna få det funktionellt. 
 
I SharePoint finns det som nyss nämnts även möjlighet att skapa projektplattformar, där 
alla medlemmar i ett projekt kan få tillgång till en samarbetsyta. Denna funktion skulle 
kunna vara till god nytta för ett företag som Browik. Tillgängligheten för externa 
projektmedlemmar kan eventuellt bli något begränsad då var och en måste läggas till för 
auktorisering separat via både AD(Active Directory) och i SharePoint, och tilldelas 
enskilda adekvata behörigheter. AD innehåller bland annat information om olika resurser i 
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nätverket och styr deras rättigheter och behörigheter. Så för att få tillgång till rätt resurser 
och få rätt behörigheter i nätverket måste man finnas med där. Man behöver också ha 
CAL (Client Access Licens) så att det räcker till för alla de samtidiga externa användare 
som behöver tillgång till arbetsytor. CAL är en del av Microsofts licensmodell, som ger 
användare rätt att komma åt berörda system eller tjänster. 
 
Jag har också tittat på Alfresco Share som är en mindre, open-source-baserad utmanare till 
SharePoint. Liksom SharePoint har Alfresco Share många olika användningsområden 
utöver dokumenthanteringen. Ytterligare en open-source-baserad lösning som verkar vara 
ett tänkbart alternativ till SharePoint är Liferay. 
 
Om man kan tänka sig att utvärdera dessa mindre välkända och beprövade möjligheter så 
kan dessa lösningar eventuellt vara mycket prisvärda alternativ. Det vill säga om de lever 
upp till de krav som ställs för systemet, samt inte kräver en betydligt större arbetsinsats för 
att fungera tillfredställande. Man bör givetvis betänka risken att de därigenom kan öka i 
kostnad och på grund av högre hanteringskostnader istället bli dyrare i slutändan.  
 

3.3 Arkitektur och infrastruktur 
 
För att få ett väl fungerande IT-system krävs också en översyn av en hel del andra 
komponenter i systemet. Eftersom vissa delar av Browiks system ändå behöver bytas ut 
eller kompletteras kan man med fördel passa på att i så stor utsträckning som möjligt 
anpassa och dimensionera hela systemet till den virtualiseringslösning man väljer att 
implementera. Eftersom de olika lösningarna fungerar på olika sätt, kan behoven för att 
kunna optimera systemen se olika ut. Jag kommer därför inte att gå in närmare på att 
specificera vilken typ av systemkomponenter man bör välja. Däremot finns det många 
saker man behöver tänka på i sammanhanget och olika frågor som kan behöva besvaras 
för att kunna komma fram till vad man har för behov, och vilka krav man således bör 
ställa på de olika delarna i systemet. 
 
I en VDI(Virtual Desktop Infrastucture)-miljö använder man sig av en gemensam 
lagringsyta i ett datacenter, förslagsvis ett SAN (Storage Area Network) som innehåller all 
lagring. En nackdel med att koncentrera all förvaring till en enda plats är att sårbarheten 
ökar om något skulle inträffa. Med central lagring påverkas samtliga användare av 
driftstörningar i lagringslösningen. Om den data som finns i SAN:et förstörs, så förlorar 
företaget all sin lagrade data. Det behöver dock inte vara något problem eftersom det är 
enkelt att komma tillrätta med om man bara har en tillförlitlig backup-lösning och goda 
support- och underhållsavtal på hårdvaran. Frågor att tänka på vad det gäller backuper är 
bland annat: 

• Hur ofta tas backuper?  
• Vart förvaras de? 
• Vilken tidsram gäller föra att kunna återställa data och återgå till normaldrift? 
 

Olika typer av information har olika förändringsfrekvens och kan därför ha olika behov av 
tidsintervaller för backuptagning. Förvaring av backuperna skall ske i annan byggnad än 
den där servrar och SAN finns, för att till fullo kunna fylla sitt syfte. Backuperna måste 
tryggas både för att (1) det kan uppstå fel i systemet, att diskar kraschar och så vidare, och 
för att (2) kunna säkra företagets data i det fall att primärlagringen går förlorad i brand 
exempelvis. En osäker förvaring av backuperna äventyrar hela företagets fortsatta 
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existens. Andra nackdelar med SAN kan vara en högre initialkostnad jämfört med lokal 
eller stationär lagring, samt att det har en högre komplexitet. Inför driftsättningen vid 
införandet av ett SAN kan det ta flera dagar att konfigurera det på rätt sätt. 
 
Jämte detta finns också många fördelar med att ha ett SAN. När det väl är igång är det 
lättare att hantera. Systemet blir smidigare och man får möjlighet att utnyttja resurserna 
bättre genom exempelvis skalbarhet och regelstyrningar. SAN:et går att göra fullt 
redundant och om behovet uppstår så kan man också införa SAN-replikering. Det innebär 
att hela det ordinarie SAN:et speglas i ett annat SAN med jämna mellanrum för att snabbt 
kunna återgå till normal drift av systemet om det uppstår fel i det ordinarie SAN:et. 
 
Dessutom kan man om man vill komplettera lagringsytorna med billiga SATA-diskar 
(Serial Advanced Technology Attachment) för att lägga data som sällan används på. Detta 
åstadkoms genom regler och man kan till exempel välja att placera ut data som inte blivit 
använt på flera månader. För användaren kan detta betyda att det tar något längre tid att 
öppna en sådan fil, för övrigt innebär det ingen skillnad i åtkomst. 
 
För att få en smidig och flytande VDI-lösning bör man också ha snabba, kraftfulla servrar 
med lastbalansering och failover. Lastbalanseringen ser till så att arbeten och processer 
delas upp mellan servrarna så att resurserna utnyttjas på bästa sätt, och ingen enskild 
server blir överbelastad (8). Failover innebär att i händelse av att en server går ner så tas 
den per automatik genast upp på en annan ledig yta i systemet (9). För att åstadkomma 
detta behöver serverparken överdimensioneras såtillvida att den aldrig kommer upp i fullt 
utnyttjande vid normal användning. Normalt innebär det att man lägger till en extra fysisk 
server. Detta har ytterligare en fördel då det skapar möjligheter att kunna utföra service 
och underhåll av serverparken under dagtid istället för kvälls-/nattetid, då man kan ta ner 
en server utan att användarna behöver lida av det, allt fungerar fortfarande 
tillfredställande. 
  
Man kan också upptäcka att vissa delar av systemet lätt blir flaskhalsar om de inte 
dimensioneras på rätt sätt. Några av de möjliga flaskhalsar som formuleras ifrån olika håll 
i det litteraturunderlag jag arbetat med är: 

• I/O 
• CPU-användning 
• nätverkskapacitet 
• servrar, exempelvis minneskapacitet 

 
Vad gäller I/O så bör man välja ett SAN med många små diskar framför att ha ett fåtal 
stora diskar. SAN:et med många små diskar blir snabbare eftersom man då sprider ut 
lasten på flera enheter. Man kan också höja I/O-kapaciteten genom att välja ett SAN med 
ett utökat antal diskcontrollers, nätverkskontakter och nätaggregat, vilket inte alla SAN-
modeller erbjuder. 
 
CPU-användningen ska inte innebära något problem om man väljer ett system med 
lastbalansering eftersom man då ändå har en server ”för mycket”. Detta innebär att det 
alltid bör finnas tillräcklig prestanda för att anslutna användare ska kunna få en bra 
användarupplevelse av miljön. 
 
Den nätverkskapacitet som Browik redan nu har i WAN:et (Wide Area Network) bör vara 
tillräcklig även fortsättningsvis, så i det här fallet krävs i nuläget ingen förändring. Om 
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man däremot funderar på att införa IP-telefoni eller videokonferenser i framtiden kan man 
behöva börja använda trafikprioritering eller utöka bandbredden. 
 
Nya miljöer byggs idag normalt i 64-bitars arkitektur. Beroende på det så behöver inte 
minneskapaciteten bli något bekymmer eftersom 64-bitarsmiljöer klarar att hantera 
åtskilliga gånger mera minne än vad 32-bitarsmiljöerna har möjlighet till. Idag är 
dessutom kostnaden för RAM-minnen så pass låg att det inte finns någon anledning att 
snåla på den biten av kostnadsskäl. 
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4 Resultat 
 

4.1 Vad är molnet? 
 
Moln är ett ord som används ofta och mycket inom IT-världen numera och verkar kunna 
innehålla nästan vad som helst. Det ska vara skalbart och flexibelt, kunna tillhandahålla 
vad man vill, och det ska fungera hur som helst och var man än är. I molnet ska fokus för 
användaren ligga på funktioner och användbarhet, och inte på hårdvaror, mjukvaror och 
licenser.  
 
Tanken bakom molnet är att man ska ha tillgång till alla de resurser som man behöver, när 
man behöver dem, utan att för den skull behöva bry sig om hur eller varför. Det ska bara 
fungera. Man ska i stort sett inte behöva administrera, underhålla, kontrollera eller ens äga 
någonting själv, utan man ”hyr in” allt man behöver för att täcka ens behov under den tid 
man behöver, och betalar bara för de resurser man utnyttjar under den tid man använder 
dem. I det ännu så länge utopiska molnet är resurserna oändliga och skalbara till exakt den 
nivå man behöver. 
 
Molnen delas främst upp i tre former; publika, privata, och så hybridmoln som är något 
slags mellanting av de två förstnämnda. I sammanhanget är det alltså mest intressant att 
precisera de publika och de privata molnen och vad som skiljer dem åt, eftersom de 
hybrida molnen sedan är en blandning, med mer eller mindre stor del av båda. 
 

 
Figur 1. Bilden är tagen från en webbartikel om moln (10) och visar de tre 
grundtyperna av datormoln. 

 

4.1.1 Publika Moln 
De publika molnens infrastruktur delas av flera av varandra oberoende användare och via 
dessa moln tillhandahålls tjänster ifrån många olika leverantörer. Ofta är tjänsterna öppna 
för alla som vill och kan använda dessa. De helt publika molnen lämpar sig främst att 
användas av privatpersoner och små till mellanstora företag som inte har så höga krav på 
säkerhet och kontroll. Här har man exempelvis normalt ingen styrning över var någonstans 
ens data lagras. Den fysiska placeringen kan lika gärna vara i Gällivare som i Bombay, 
eller kanske lite av varje, för att nästa vecka omplaceras till Kapstaden. Tanken är att man 



 

 18 

som konsument/användare här köper en funktion. Hur det går till, och vad som händer 
”bakom kulisserna” är inget som man ska behöva bry sig om. För företag med högre 
säkerhetskrav eller säkerhetscertifiering av något slag är detta inte ett alternativ, då man 
måste kunna ha egen styrning och kontroll över sina data. Lagar och regler kan också 
förbjuda data att förvaras utanför landets gränser.  
 
Fördelar som ofta framhålls med detta sätt att köpa resurser är att det är mycket 
anpassningsbart och kostnadsbesparande. Man betalar för de resurser man använder, och 
för den tid man utnyttjar dem. Eftersom någon annan har ansvar för underhåll och 
tillgänglighet så har man heller inte samma behov av exempelvis personal för att sköta 
systemen, som om man har ansvar för hela systemet och dess tillgänglighet själv. 
 
Det finns givetvis också företag som via det publika molnet säljer lagringstjänster med 
specificerad placering av ens data. Sådana lösningar kan efter noggranna kontroller av 
avtalen utgöra en godtagbar lösning för många företag. Man får dock räkna med en högre 
kostnad jämfört med om placeringen är ospecificerad, då alternativet med specificerad 
lagringsplacering ställer högre krav på tillhandahållaren av tjänsten.  

4.1.2 Privata Moln 
Privata moln är molnstrukturer som finns inom ett företag eller en organisation, där 
företaget självt agerar som tillhandahållare av tjänster som utnyttjas av användarna i 
verksamheten. De privata molnen får kanske inte samma ekonomiska och personella 
fördelar som de publika, åtminstone inte i teorin, då man fortfarande måste kalkylera med 
att hålla det utrymme, den kapacitet, support och kompetens som man behöver, inom 
företaget. Däremot kan man ofta utnyttja både hård- och mjukvaruresurser på ett mera 
flexibelt sätt än tidigare, då de exempelvis inte behöver vara knutna till en specifik 
användare. 

4.1.3 Virtualisering 
Såväl privata som publika moln kan i stor utsträckning optimeras genom virtualisering. 
Virtualisering kan ske på många olika nivåer, och på många olika sätt men i grova drag 
kan det till exempel innebära att resurser inte fysiskt ser ut som eller är placerade där de 
används. På webbsajten virtualisering.nu beskriver man det som att ”man tar något som 
har en form och får det att se ut som det har en annan form.” (11). Vidare förklarar man 
också virtualisering med orden: ”Man skapar en kopia som "härmar" en fysisk hårdvara. 
Man simulerar mjukvaran så den tror att den kör på en fysisk hårdvara när den egentligen 
kör på en mjukvarukopia.” I ett whitepaper från Acronis beskriver man virtualisering som 
en teknik som möjliggör en enda dator att agera som flera stycken datorer. Man förklarar 
vidare att i en virtualiserad miljö kan flera virtuella maskiner, alla med sin egen 
uppsättning av virtuell hårdvara, köra heterogena operativsystem i total isolering från 
varandra på samma fysiska dator: ”In simple terms, it is a technology that allows a single 
computer to act as multiple computers. In a virtualized environment, multiple virtual 
machines, each with its own set of virtual hardware, can run heterogeneous operating 
systems in complete isolation from each other on the same physical computer.” (12). 
 
Virtualiseringslösningar av olika slag tillhandahålls av flera stora leverantörer likväl som 
det också finns open-source-baserade virtualiseringslösningar att tillgå. VMwares ESXi, 
Citrixs XenServer och Microsofts Hyper-V är till exempel lämpliga val för att virtualisera 
serverparker med krav på tillgänglighet. För enstaka PC-emuleringar och labbmiljöer kan 
man använda sig av exempelvis Microsofts Virtual PC eller Oracles VirtualBox. 
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4.1.4 Vad bestämmer och avgränsar molnet? 
NIST (National Institute of Standards and Technology) definierar Cloud Computing på 
följande sätt: 
 

Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-
demand network access to a shared pool of configurable computing 
resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) 
that can be rapidly provisioned and released with minimal 
management effort or service provider interaction. 
This cloud model promotes availability and is composed of five 
essential characteristics, three service models, and four deployment 
models. (1) 

 
(fritt översatt: 
Cloud computing är en modell för att var som helst möjliggöra bekväm on-demand 
tillgång över nätverket till en gemensam pool av konfigurerbara datorresurser (till exempel 
nätverk, servrar, lagring, program och tjänster) som snabbt kan reserveras och frigöras 
med minimal hantering eller ansträngning från tjänsteleverantören. Molnmodellen främjar 
tillgängligheten och består av fem viktiga egenskaper/kännetecken, tre 
servicemodeller/leveranssätt och fyra typer/installationssätt av moln.) 
 
De fem viktiga egenskaperna On-demand självbetjäning, Bred nätverksaccess, 
Resurspooler, Snabb skalbarhet och Mätbar Service, och de tre servicemodellerna SaaS, 
PaaS och IaaS, finns närmare förklarade under avsnitt 1.4 Begrepp och definitioner. 
Förutom de publika, privata och hybrida molnen använder sig NIST även av begreppet 
Community cloud. Kort sammanfattat är det en molntyp vars infrastruktur delas av flera 
organisationer med gemensamma skyldigheter och krav (exempelvis uppdrag, 
säkerhetskrav, policys m.m.) Den gemensamma molnstrukturen kan skötas av 
organisationerna själva eller av en tredje part och kan vara förlagd lokalt eller externt. 
 
Kompetensnätverket Cloud Sweden som har en tonsättande position angående moln- 
relaterade frågor i Sverige har en definition på molnet som skiljer sig något ifrån NIST. 
Deras modell beskrivs liksom NIST:s av fem kännetecken och tre leveranssätt, men de 
nöjer sig med att definiera två installationssätt. 
 
Cloud Sweden begränsar sig till att använda endast Publikt eller Privat moln som 
installationssätt i sin molndefinition. De tre leveranssätten SaaS, PaaS och IaaS är 
desamma som de NIST använder sig av, medan de fem kännetecknen beskrivs genom 
följande fem punkter: 
 

1. Upplevt oändliga resurser; Ifrån användaren perspektiv så kan 
man förutsätta att resurserna skalar till den nivå man behöver. 

 
2. Betalning per resursanvändande; Användare kan förutsätta att 

kostnaderna för resurser är linjära och inte kräver initiala eller 
plötsliga kapitalinvesteringar. 
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3. Självbetjäning; Användare kan instansiera upp sina egna 
resurser i molnet utan mänsklig inblandning. 

 
4. Abstraherad eller icke-fysisk hårdvara; Användaren hanterar 

inte sina resurser via dedikerad hårdvara utan arbetar med en 
abstraktion av hårdvaran. 

 
5. Klientoberoende tillgång; tjänsterna levereras via 

standardprotokoll som inte ställer specifika krav på olika 
formfaktorer eller speciella klienter.  (2) 

 
 

4.2 Hur skapar man ett moln? 
 
För att uppnå ett molnbaserat system behöver man kunna distribuera de resurser som 
behövs ut till användarna på ett smidigt sätt.  Det betyder att man behöver utforma någon 
form av virtuell lösning. Detta innebär att resurserna förvaras centralt, men distribueras 
över nätverket så att varje användare ändå har tillgång till de resurser som han eller hon 
behöver, i sin lokala klient. 
 
Det finns flera olika typer och grader av virtualiserade system att välja mellan. Det går att 
virtualisera alltifrån någon enstaka applikation till att virtualisera hela desktoppen. 
 
I de tidiga stordatormiljöerna kunde man ansluta med terminaler mot stordatorer och 
exekvera kommandon på den centrala maskinen med CLI (Command-line interface) mot 
både operativsystem och programvara. På 80-talet kom X Window-systemen som kunde 
emulera en hel desktopp över nätverket på ett Unix-system. I grund och botten baseras det 
fortfarande på samma principer, men konceptet har över tiden utvecklats. Idag kan man 
emulera hela desktopp-GUIs (Graphical user interface) för de flesta operativsystemen och 
användarupplevelsen skiljer sig inte ifrån att jobba direkt på en vanlig fysisk PC, trots att 
all exekvering i själva verket sker på serversidan. Dagens metoder för virtuella 
skrivbordsmiljöer och klienter har utvecklats och optimerats till att bli mycket mera 
flexibla och skalbara, med bättre prestanda och högre säkerhet. 
 
I en fullt virtualiserad skrivbordsmiljö kan man använda så kallade tunna klienter, vilket 
innebär att den lokala hårdvaran inte har något eget operativsystem eller eget 
lagringsutrymme alls. Arbetsstationen innehåller i stort sett endast arbetsminne och 
minimal processorkraft, tillsammans med bildskärm, tangentbord och mus. Skrivbordet 
eller hela klienten finns då förvarade som virtuella enheter på servern som man kan 
komma åt och logga in på ifrån vilken arbetsstation som helst. Operativsystem och alla 
program körs på servern. Detta ställer givetvis stora krav på server och nätverk, eftersom 
det är där som kapacitet och prestanda avgörs, men innebär istället låga kostnader för 
arbetsstationer.  
 
I den andra änden av skalan kan man välja att bara distribuera vissa applikationer till 
klienten, men fördelarna med central hantering blir då begränsade. För att kunna 
effektivisera hanteringen och uppnå större administrativa fördelar, så bör man sträva efter 
att virtualisera i så hög utsträckning som möjligt. Det vill säga virtualisera så länge det 
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alternativet fungerar tillfredställande, och inte skapar irritation och motstånd hos 
användarna och därigenom ger upphov till problem i organisationen. 
 
I fallet Browik har man uttryckt en önskan om att åstadkomma en central hantering av 
operativsystemen, vilket betyder att man behöver införa någon form av virtualiserad 
skrivbordsmiljö. Sådana virtuella klienter kan åstadkommas på olika sätt, men det som är 
vanligast förekommande är skrivbord som publiceras med hjälp av en Terminal Server, 
eller att man använder sig av en VDI-miljö. 
 
I ett Terminal Server system används normalt tunna klienter, som agerar som terminaler. 
Systemet består av många terminaler som alla är anslutna till en server. Man publicerar 
skrivborden på terminalerna men allting hanteras i ett enda system på servern. De tunna 
klienterna hanteras genom en Management-server. En Management-server kan ha många 
olika uppgifter, men är till för att övervaka och administrera ett eller flera olika system. 
Supportbehovet för klienterna blir mycket lågt eftersom det bara finns ett operativsystem, 
men i en sådan lösning krävs total central administration utan möjligheter för användarna 
att själva påverka innehållet. Att låta användare vara lokala administratörer på sin klient är 
inte tänkbart i en terminalservermiljö eftersom det kan leda till att enskilda användare gör 
förändringar som förstör för andra användare, vilket naturligtvis inte är en godtagbar 
lösning.  
 
I en VDI-miljö körs desktopparna som egna virtuella maskiner på en hypervisor i 
datacentret. En hypervisor kan installeras direkt på serverhårdvaran, den styr maskinvaran 
och administrerar gästoperativsystemen. Med en VDI-lösning kan användare tillåtas vara 
lokala administratörer på sin virtuella klient. VDI gör det också lättare att administrera 
olika användargrupper och att om behovet finns, ge individuell tillgång till olika 
applikationer. VDI tillåter även att man kan bygga så kallade staging- och testmiljöer för 
att få möjlighet att testa uppgraderingar och nya möjligheter, innan man går ut med skarpa 
förändringar. Därmed kan man förhindra att man får några större komplikationer i 
samband med nya implementeringar. 
 

4.3 Vad lämpar sig bäst i Browiks fall? 
 
Med en centraliserad IT-drift skapar man bättre möjligheter för att säkerställa att IT 
stödjer affärsprocesserna. Det ger ledningen för företaget möjlighet att likrikta 
utformningen av tjänster över hela koncernen. 
 
Eftersom vissa av användarna i det aktuella systemet behöver kunna vara lokala 
administratörer på sina klienter, så finns det inte förutsättningar för att kunna skapa en 
hållbar Terminal Server-lösning. Vad gäller klientvirtualisering så behöver man istället 
satsa på någon typ av VDI-modell, där man har möjlighet att möta alla de krav som 
verksamheten ställer på systemet. Genom en väl utvecklad, flexibel VDI-lösning kan man 
åstadkomma den centrala administration som efterfrågas, samtidigt som man också kan 
tillåta lokala administratörer för vissa klienter. Man kan dessutom uppnå både mobilitet 
och möjlighet att ändå kunna arbeta offline. Som nämnts i tidigare avsnitt så bedöms det 
viktigt att använda beprövade koncept och att det finns tillgänglig support. Därför lämpar 
sig en implementation av en VDI-lösning ifrån någon av de stora aktörerna bäst i Browiks 
fall.  
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För att få styrning på dokumenthanteringen är det mest väsentligt att man faktiskt får ett 
väl fungerande versionshanteringssystem. Ett system med bredare kompetens och 
användningsområde än så kan vara befogat, men naturligtvis behöver man också titta 
närmare på vilka kostnaderna blir, och ställa det i relation till nyttan det skapar för 
verksamheten. Eftersom man redan nu kan se att ett mera mångsidigt verktyg som kan 
anpassas till verksamhetens övriga önskemål skulle vara av värde, så bedömer jag dock att 
ett utbyggbart system är det bästa alternativet för Browik. Ett bredare system med flera 
kompetenser, där man kan utöka och bygga på användningsområdet efter hand ger störst 
flexibilitet, och ger också bättre möjligheter för att kunna möta verksamhetens framtida 
behov. 
 
Vilken utformning eller leverantör av dessa olika system som sedan bäst lämpar sig för 
den aktuella verksamhetsmiljön och de behov som företaget har är svårt att besvara utan 
att genomföra grundliga tester med adekvata testfall. Först genom väl genomförda tester 
kan man få svar på hur de olika programmen och applikationerna som används i 
verksamheten fungerar tillsammans med respektive lösning i realiteten. Därför måste 
Browik lägga stor vikt vid testförfarandet. Planering av tillvägagångssätt och metoder, väl 
utförda tester och noggrann analys och utvärdering av resultaten är avgörande för att 
kunna nå fram till en lösning som är väl anpassad för att kunna stödja Browiks affärs- och 
verksamhetsprocesser.  
 

4.4 Förslag på lösningar 
 
Här följer de förslag på lämpliga lösningar som jag efter den genomförda förstudien kan 
rekommendera. Förslagen är indelade i olika steg, eller om man så vill, grader av 
förändringsarbete, utifrån de olika funktioner man vill uppnå. 

4.4.1 Dokument- och versionshantering 
Ett väl fungerande dokument- och versionshanteringssystem är mer eller mindre 
nödvändigt och något man bör fokusera på att införa så fort som möjligt. För att hitta 
vilket utförande som passar bäst behöver man testköra åtminstone ett par olika varianter. 
Jag rekommenderar att man inriktar sig på SharePoint och Alfresco share, som båda är 
skalbara system, och kan byggas på med fler funktioner efter hand. Eftersom man redan 
nu ser att det kan ge andra goda och önskvärda funktioner som skapar praktisk nytta i 
arbetet, kan det vara bra att redan från början välja ett sådant system som har större bredd, 
och möjlighet till flera användningsområden.  
 
När man sedan har testat, och valt ut det system man vill införa, vill jag också 
rekommendera att man börjar i liten skala med de funktioner som är mest relevanta. I detta 
fall vill det säga dokument- och versionshantering, samt eventuellt någon ytterligare, 
mycket relevant men mindre omfattande funktion. Sedan kan man utöka systemet efter 
hand. Här är det viktigt att man tar tid på sig att resonera omkring vad som verkligen är 
nödvändigt och vad som är praktiskt och önskvärt, men som kan vänta tills man fått 
ordning på det första och fått det att flyta väl. Därefter kan man ta nästa bit och sedan 
ytterligare en. Det är angeläget att dela in de olika funktionerna i prioriteringsordning för 
att sedan beta av en bit i taget. Annars riskerar man att det blir för mycket att hantera på en 
gång och att det blir allt för svårjobbat.  
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Man måste också tänka på att vissa av funktionerna kräver att det finns någon som 
ansvarar för att de hålls uppdaterade och är i ordning. Exempel på frågor som Browik 
behöver ställa sig är:  

• Vem eller vilka ska ha rättigheter och skyldigheter att uppdatera information?  
• Hur bör informationsflödet se ut? 

Det krävs oftast att man har en enskild ytterst ansvarig för varje del för att det ska fungera 
bra. Denna person kan också komma att behöva ytterligare utbildning för hanteringen. En 
person kan troligen inte heller ta ansvar för alla delar, utan man bör välja ut lämpliga 
personer med adekvata behörigheter för att sköta varje del. 

4.4.2 VDI 
Citrix XenDesktop med XenClient och VMware View är de VDI-modeller som i 
dagsläget verkar vara mest utbyggda och som utger sig för att kunna leva upp till 
verksamhetens krav på offlinefunktion. Även om dessa system är uppbyggda på lite olika 
sätt så tycks de kunna ge ungefär samma användarupplevelse av systemen. Båda verkar 
därför kunna utgöra goda alternativ. Vilka skillnader som eventuellt finns i användbarhet 
för den verksamhet Browik har, och om alla funktioner och applikationer fungerar 
tillfredställande i praktiken, är givetvis något som man behöver testa systemen ordentligt 
för att kunna avgöra. 
 
För att införa en VDI-lösning så föreslår jag därför att man genomför ett POC (proof of 
concept) med både Citrix Xendesktop/Xenclient och med VMware View innan man 
bestämmer sig för vilken man vill gå vidare med. Detta för att kunna avgöra vilken modell 
som passar företagets behov och arbetssätt bäst.  
 
Även här är det nödvändigt att genomföra väl planerade tester med genomtänkta testfall 
och lämpliga referenspersoner.  
 
Man behöver till exempel säkerställa att de programmeringsverktyg som behövs i 
verksamheten fungerar tillfredställande, samt att det inte uppstår problem med exempelvis 
de olika CAD-program som används. Man behöver också utvärdera hur smidigt det går 
med utcheckningen av klienter och att arbeta i offline-läge, samt hur synkroniseringen vid 
återkoppling fungerar. 
 

4.4.3 Arkitektur och Infrastruktur 
Eftersom man på företaget i nuläget använder en del HP-produkter och därför redan har 
viss kännedom om dessa, så använder jag mig av bekvämlighetsskäl i detta avsnitt också 
av sådana som exempelprodukter, i de fall jag har förslag att komma med. Fabrikatet är 
inte något som ställts som krav från företagets sida eller ens framlagts som preferens, utan 
beror endast på att jag, då jag anser detta vara av underordnad betydelse, inte vill lägga ner 
en ansenlig mängd tid på att gå igenom åtskilliga fabrikanters olika utbud av 
produktsortiment på området. Det är alltså enbart att betrakta som just exempel på 
lämpliga modeller och typer av produkter och inte som någon rekommendation av ett visst 
fabrikat. Dess enda syfte är således enbart att kunna ge ett konkret exempel. 
 
Med ett SAN får man en central flexibel lagringsyta, som fungerar smidigt tillsammans 
med VDI-system. Ett SAN kombinerat med en tillförlitlig backuplösning kan garantera att 
företaget hela tiden har tillgång till sina data. Beträffande SAN så finns det flera olika 
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modeller och utformningar att välja på i fråga om diskar, I/O-effektivitet, skalbarhet, 
redundans och prisnivå. 
 
I de SAN lösningar som finns tillgängliga på marknaden i dag förekommer vanligast tre 
olika typer av disk, SATA-diskar (Serial Advanced Technology Attachment), SAS-
diskar(Serial Attached SCSI, SCSI= Small Computer Systems Interface) samt fibre 
channeldiskar. Till viss del har även flashdiskar letat sig in i SAN-lösningar, men dessa är 
ännu så länge förbehållet mycket avancerade SAN. SATA-diskar är i dessa sammanhang 
långsamma och lämpar sig bäst för en kostnadseffektiv arkiveringslösning med sällan 
använd data. SAS-diskar är relativt nya på marknaden, men de är prisvärda och har en god 
prestanda. Dessa lämpar sig väl i en modern SAN-lösning. Fibre channeldiskar har funnits 
länge och är de snabbaste av dessa tre, men samtidigt även de i särklass dyraste. Dessutom 
är det en teknik som är på väg att fasas ut. Därför vill jag rekommendera en SAN-lösning 
med SAS-diskar, eventuellt i kombination med en differentierad lagringslösning med 
SATA-diskar för arkivering av data som sällan används. 
 
Instegsmodellerna av SAN, som till exempel HP P2000, har oftast olika begränsningar 
vad gäller redundans och skalbarhet då de som regel endast innehåller en diskcontroller, 
och expansioner av dem endast avser mera disk. Om man senare vill öka 
virtualiseringsgraden, genom att till exempel virtualisera även SQL-servrar eller andra 
I/O-intensiva system så kommer man snart att bli begränsad med en sådan lösning. De 
enklaste SAN lösningarna innehåller i princip alltid en eller flera så kallade ”single-points-
of-failure” vilket gör att lämpligheten för dessa SAN kan ifrågasättas om man vill ha hög 
tillgänglighet till sin lagringslösning. 
 
En mera avancerad men naturligtvis också dyrare lösning, såsom till exempel HP P4500 
innebär att man kan bygga bort ”single-points-of-failure”, och dessutom få en ökad 
skalbarhet och flexibilitet. Mer avancerade SAN skalar I/O på ett sätt som kan svara mot 
ökade behov på ett bättre sätt än instegsmodellerna. Det kan innebära att en initialt dyrare 
lösning på sikt blir mer kostnadseffektiv än den billiga. Framför allt om man väger in 
tillgänglighet, och de kostnader som kan uppstå av att lagringslösningen inte är tillgänglig 
för verksamheten. 
 
Med en 48 timmars SLA på IT-systemen så skulle rent teoretiskt den billigaste 
ingångsvarianten av SAN, såsom HP P2000 vara tillräcklig för Browik, om man har 
betryggande garanti- och serviceavtal med leverantören. För att undvika att få ”single-
points-of-failure”, så rekommenderar jag ändå att man inte bygger in sig i en enklare 
instegslösning. I synnerhet inte eftersom en flaskhals i lagringslösningen kommer att 
påverka samtliga användare av systemet på ett negativt sätt. I stället vill jag 
rekommendera att man väljer ett skalbart SAN med god redundans för att få störst 
flexibilitet och smidighet i systemet och som på sikt även kan svara upp till ökade behov 
på ett bra sätt. Vanligtvis innehåller även mer avancerade SAN möjligheter för SAN-
replikering, även om nyttan med det för närvarande är mycket tveksam för Browik, då de 
har en SLA med 48 timmars accepterad nedtid.  
 
Vad det gäller servrar så skall man naturligtvis inrikta sig på moderna, snabba och 
effektiva sådana, samtidigt som man också bör göra ett miljömedvetet val. Exempel på 
lämpliga servrar kan därför vara HP:s DL385 G7-servrar som både har hög kapacitet och 
är strömsnåla. 
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Vissa servar rekommenderar jag att de finns kvar som fysiska maskiner med lokal disk. 
Det gäller AD-server, SQL-server, DNS- och DHCP-server (om de servrarna inte ligger 
på AD-servern) samt servern med övervakningsprogramvara för miljön. För att skapa 
redundans även på dessa kan de dock med fördel dessutom finnas speglade som virtuella 
maskiner, då det är kritiska system för miljön. E-post servern är redan i nuläget 
outsourcead och ligger hos en extern leverantör. För övrigt kan det eventuellt också 
behöva inkluderas någon Management-server för miljön, då den i så fall är viktig att 
kunna få igång innan systemen som ligger i SAN-lösningen kan startas.  
 
Browiks nätverk är redan nu väl dimensionerat för en förändring av systemen. Nätverket 
har god kapacitet och förväntas klara förändringen bra, det är därför inte i behov av någon 
förändring i nuläget. Om man däremot kraftigt utökar trafiken genom att exempelvis 
införa IP-telefoni eller videokonferenser i framtiden kan man behöva utöka bandbredden 
eller börja använda sig av trafikprioritering.  
 
Trafiken mellan anläggningarna går genom VPN-tunnlar vilket även fortsättningsvis bör 
kunna garantera säkerheten på ett bra sätt. 
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5 Diskussion/Slutsats 
 
Eftersom detta endast är en förberedande undersökning så är det på intet sätt något 
fullständigt underlag för att sätta igång en implementation. Det fortsatta förändringsarbetet 
förutsätter att man i nästa steg genomför tester med så kallade POC (Proof of Concept), 
och dessförinnan även tänker igenom ordentligt vad det är man behöver testa, och hur 
dessa tester skall ske. 
 
Slutsatsen jag kommit till är att man visst bör kunna åstadkomma såväl effektiviseringar i 
IT-systemen som förenklad drift och administration av desamma. Min uppfattning är att 
företaget skulle ha störst nytta av att införa en VDI-lösning med möjlighet till utcheckning 
eller offlineläge för klienter. Med en central flexibel lagringsyta såsom ett SAN, där 
backuper tas på all data har man också möjlighet att kunna kontrollera och garantera att 
företaget hela tiden har tillgång till sina data. Beroende på hur känslig data användarna 
hanterar kan man också överväga att kryptera hårddiskarna på företagets laptoppar. Priset 
för detta är förlorad prestanda, och därför måste man givetvis göra en avvägning utifrån 
vilket värde prestandan har gentemot risken för läckt data i händelse av stöld eller dylikt. 
 
De lösningsalternativ som jag föreslagit vad gäller system för dokumenthanteringen och 
lösningar för att skapa ett internt moln, möter alla de krav som ställts ifrån företagets sida. 
Som jag tidigare nämnt behöver dock grundliga tester genomföras för att kunna avgöra om 
de verkligen utgör fullgoda lösningar. Innan övergången till ett nytt system måste man se 
till att få tid och möjlighet att testa tillämpningen ordentligt gentemot den verksamhet den 
skall användas i. Att på så vis säkerställa funktionaliteten är nödvändigt om man vill 
kunna försäkra sig om att nå framgång med förändringsprojektet. Tester måste därför 
genomföras med adekvata testfall och referensgrupper där samtliga av verksamhetens 
olika användargrupper finns representerade. Dessa grupper bör genomföra såväl 
funktionstester som integrationstester och acceptanstester. Man behöver också genomföra 
lasttester innan man kan produktionssätta systemen. När man sedan kör ut sin första 
skarpa version rekommenderar jag att man i syfte att minimera riskerna startar med ett 
pilottest på en mindre anläggning. När man ser att det fungerar tillfredställande där, så kan 
man fortsätta anläggning för anläggning. Nackdelen med detta är att man under tiden för 
omställningen kör två parallella miljöer, vilket under denna begränsade tid ökar 
arbetsbelastningen för administrationen. Det kan dock vara bättre än att införa 
förändringen överallt på en gång, vilket vid problem med driften kan få stora och kanske 
förödande konsekvenser för hela verksamheten. 
 
För att skapa acceptans för dessa förändringar hos medarbetarna, anser jag också att det är 
viktigt att de involveras tidigt i omställningsprocessen. Genom att genomföra workshops 
och utbildningar där medarbetarna får ta del av de möjligheter som de nya arbetssätten 
skapar kan man skapa en positiv anda runt förändringen. Man kan också passa på att ta 
tillvara förslag och åsikter för att få större insikt om behoven i organisationen. Alla 
människor har olika sätt att hantera förändringar, och somliga känner stor oro inför 
omställningar. För att stävja denna oro och få användarna att känna att man kan hantera 
förändringen när den kommer är det bra om de är väl förberedda. För företagets skull är 
det så klart viktigt att förändringen löper så smidigt som möjligt, att alla är med på 
noterna, och drar åt samma håll.  
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De personer som dessutom får specifika nya ansvarsområden i och med förändringen, kan 
också behöva mera specifik utbildning angående det berörda området.  
 
Jag rekommenderar också att man efter implementationen arbetar efter någon form av 
företagsanpassad version av ITIL-processerna, för att säkerställa en fortsatt stabil och 
säker drift. 
 
De förändringar inom infrastruktur och arkitektur som man behöver göra, diskuteras och 
redogörs för i avsnitt 3.3, och 4.4.3, angående förslag på lösningar inom arkitektur och 
infrastruktur. Det handlar om att anpassa hela systemet till den nya molnbaserade 
driftmodellen och få en hållbar, samordnad och lätthanterad IT-lösning, som på ett bra sätt 
kan stödja affärsprocesser och framtida behov. Man behöver bland annat satsa på snabba 
effektiva servrar med lastbalansering och fail-over. Med ett SAN får man en ny central 
och flexibel lagringslösning som tillsammans med en trygg backuplösning kan säkerställa 
tillgången till verksamhetens data. 
 
De föreslagna förändringarna kommer att kräva en del investeringar och innebära ökade 
kostnader i inledningsskedet. Vissa delar av det nuvarande systemet behöver dock ändå 
bytas ut, vilket innebär att den totala merkostnaden för att få ett effektivt och lätthanterligt 
system sjunker något. Förändringarna innebär också att man kan utnyttja både hård- och 
mjukvaruresurser i systemet på ett mera effektivt sätt. Dessutom ställer de föreslagna 
lösningarna lägre krav på exempelvis stationär klienthårdvara vilket innebär att ny 
klienthårdvara blir billigare i inköp, och livscykeln för klienterna blir längre. 
 
När man jämför kostnaderna bör man dessutom ta i beräkning att ineffektiva och dåligt 
anpassade system kostar både tid, frustration och arbetsbörda i verksamheten. Ett effektivt 
IT-system som är väl anpassat till verksamhetens behov underlättar istället arbetet, och ger 
utrymme för att lägga fokus på kärnverksamheten. Det skapar affärsnytta och ger 
verksamheten större möjligheter att kunna utvecklas och förbättras. 
 
Browik har ett gediget arbete framför sig om man vill skapa ett hållbart, molnbaserat 
system för framtiden. Men genomför man detta på ett genomtänkt och omsorgsfullt sätt så 
kommer man också att tjäna mycket på det i slutänden. 
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