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Abstract

Future IT solutions for increased mobility of
CAD-intensive multi-disciplinary consulting companies

Albin Rorsman

This thesis investigates possible future IT solutions for increased mobility of
CAD-intensive multi-disciplinary consulting companies. The development of new IT
solutions is quickly moving forward, and new ways to implement IT in businesses are
constantly being launched onto the market. In the wake of new IT solutions with
focus on increased mobility making themselves known, the interest from companies
to implement these into their businesses has increased. By investigating the
engineering consultant company Bjerking AB and how it operates from an IT
point-of-view, this thesis presents possible IT solutions for increased mobility for an
engineering consulting company operating in the AEC-sector. By conducting
interviews with key users, observing meetings and researching the current state of
Cloud Computing and hardware virtualization this thesis shows that and
implementation of an IT solutions based on Cloud Computing and hardware
virtualization is possible. By implementing a cloud-based IT solution using a private
cloud distribution model and hardware-assisted GPU virtualization, a CAD-intensive
consulting company can achieve increased mobility without lowered performance and
at the same time maintain a high level of data of security. 
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Sammanfattning 
Den snabba IT-utvecklingen öppnar ständigt upp för nya sätt för både privatpersoner 
och företag att implementera och utnyttja IT-lösningar i vardagen. Ständig 
internetuppkoppling och molntjänster ger användaren konstant tillgång till bland annat 
sociala medier, mail, sparade filer och applikationer direkt i datorer, surfplattor och 
mobiltelefoner. Under en längre tid har vissa typer av företag, främst sådana vilka 
förlitar sig på prestandakrävande datorprogram, varit exkluderade från implementering 
av molnbaserade IT-lösningar. Att leverera kostnadseffektiva molnbaserade IT-
lösningar utan att prestanda går förlorad i processen har länge varit det absolut största 
hindret för dessa företag. 

I och med den snabba IT-utvecklingen öppnas nya sätt för hur arbetsplatser kan 
utformas. Länge har arbetsplatser utgjorts av skrivbordsplatser, vilka tilldelats de 
anställda. Med dessa nya IT-lösningar har möjligheten att utforma aktivitetsbaserade 
kontorslösningar, det vill säga kontor där de anställda själva väljer vart ifrån de vill 
jobba utifrån vad arbetsuppgifterna kräver. Denna typ av kontorslösningar ställer dock 
nya krav på ökad rörlighet gällande företagets IT-lösningar. 

Bjerking AB är ett företag där stora delar av den dagliga verksamheten kräver tillgång 
till kraftiga datorprogram. Under 2018 skall Bjerking AB flytta till nya lokaler, och i 
samband med detta skall företagets kontor övergå till en aktivitetsbaserad 
kontorslösning, vilket alltså ställer nya krav på företagets IT-lösningar. Tidigare 
molnbaserade IT-lösningar har visat sig prestera otillräckligt och varit mer kostsamma 
jämfört med de idag använda stationära IT-lösningarna på Bjerking AB.  

Syftet med denna studie är undersöka möjliga framtida IT-lösningar för ökad rörlighet 
på CAD-intensiva konsultföretag. Genom att undersöka företaget Bjerking AB samt hur 
dess verksamhet bedrivs ur en IT-synvinkel, syftar denna studie till att presentera 
möjliga IT-lösningar för ökad rörlighet på teknikkonsultföretag verksamma inom 
branschen för arkitektur, ingenjörsarbete och konstruktion. Genom intervjuer med 
nyckelanvändare och observationer av avdelningsmöten på Bjerking AB samt en studie 
av det rådande forskningsläget gällande Cloud Computing och hårdvaruvirtualisering 
visar denna studie att en implementering av en IT-lösning baserade på Cloud 
Computing och hårdvaruvirtualisering är möjlig för ett konsultföretag verksamt inom 
denna bransch. Med en molnbaserad IT-lösning vilken använder en privat 
molndistributionsmodell och hårdvaruassisterad GPU-virtualisering, kan ett CAD-
intensivt multidisciplinärt teknikkonsultföretag uppnå ökad rörligt utan försämrad 
prestanda samtidigt som hög datasäkerhet kan upprätthållas.  
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1. Inledning  
I detta inledande kapitel ges en introduktion till det för studien aktuella 
undersökningsområdet samt de forskningsramar studien utgår ifrån. Inledningsvis 
presenteras en kortare bakgrund till det aktuella forskningsområdet, följt av studiens 
uppställda syfte och frågeställning och avslutas med de för studien formulerade 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

IT-utvecklingen går fort framåt, och nya sätt att använda IT-lösningar i vardagen 
utvecklas ständigt, bland annat i form av molntjänster. Idag ger internetuppkoppling 
ständig tillgång till både sociala medier, mail, sparade filer och lättare applikationer 
direkt i både, mobiltelefoner och surfplattor. Denna typ av IT-lösningar för interaktion 
och datorrelaterat arbete har länge varit reserverat för privatpersoner, men under de 
senaste åren har även företag visat intresse för dessa mobila och gränslösa IT-lösningar 
och de möjligheter de för med sig. 
 
Arbetsmiljön på många företag har länge utgjorts av att varje anställd har en egen 
kontorsplats där majoriteten av arbetet utförs. Den snabba IT-utvecklingen och de nya 
IT-lösningar som följer, skapar nya möjligheter för hur arbetsplatser kan utformas och 
hur arbete kan bedrivas och effektiviseras.  
 
Bjerking AB är ett multidisciplinärt teknikkonsultföretag där hårdvarutunga 
arbetsmoment, bland annat CAD-modellering, utgör en stor del av den dagliga 
verksamheten. De IT-lösningar som idag är vanligt förekommande vid implementering 
av aktivitetsbaserade arbetssätt bygger bland annat på så kallade tunna klienter. Med en 
implementering av tunna klienter får varje anställd direkt tillgång till filer och 
applikationer från molnet, oavsett vart användaren befinner sig.  Dessa har dock visat 
sig prestera sämre och vara dyrare än äldre lösningar med traditionella arbetsstationer, 
tjocka klienter, för den typ av verksamhet som bedrivs på Bjerking AB [1].  
 
På Bjerking AB har man som målsättning att gå ifrån det klassiska arbetssättet där varje 
anställd tilldelas en egen arbetsplats för att istället övergå till en mer mobil verksamhet, 
i form av ett aktivitetsbaserat arbetssätt i samband med flytt till nya lokaler 2018. Ett 
aktivitetsbaserat arbetssätt har potentialen att föra med sig flertalet fördelar för ett 
företags anställda, men ställer alltså även nya krav på företagets IT-lösningar. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Examensarbetet syftar till att studera den IT-relaterade problematik som uppstår när ett 
CAD-intensivt multidisciplinärt konsultföretag, vilket ställer höga krav på IT-resurser, 
går över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt och vilka potentiella lösningar det finns för 
dessa problem. Genom att studera teknikkonsultföretaget Bjerking AB ämnar studien 
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undersöka vad det finns för alternativ för ett CAD-intensivt multidisciplinärt 
teknikkonsultföretag när ett aktivitetsbaserat arbetssätt ska implementeras. 
 
De frågeställningar som examensarbetet vill besvara är:  
 

§ Vilka krav på en framtida IT-lösning för ökad mobilitet i arbetet ställs av de, på 
Bjerking AB, potentiella användarna? 

§ Vad finns det för potentiella, på marknaden tillgängliga, IT-lösningar för ökad 
mobilitet? 

§ Vad finns det för problematik kopplad till en mobil IT-lösning och den 
verksamhet som bedrivs på Bjerking AB? 

§ Vilka åtgärder måste vidtas för att en implementering av en IT-lösning för ökad 
mobilitet skall vara genomförbar och lyckad på Bjerking AB? 

1.3 Studiens avgränsningar 

Parallellt med den aktuella studien gällande framtida IT-lösningar för ökad mobilitet på 
Bjerking AB, utfördes ett pilotprojekt av arkitekt- och konsultföretaget Mer, gällande 
utformningen av Bjerking ABs framtida behovsbaserade kontor. Detta medför att den 
aktuella studien avgränsar sig från att behandla frågor direkt relaterade till utformning 
av dessa kontorsytor, till istället enbart fokusera på de IT-lösningar som uppmuntrar och 
underlättar mobilt arbete, samt lösningar gällande kringutrustning så som tangentbord, 
möss och datorskärmar.  
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2. Metod och material 
I detta kapitel redogörs för det tillvägagångssätt på vilket denna studie genomförts, 
eventuella antaganden kopplade till forskningsansatsen samt det i studien insamlade 
materialet. Kapitlet inleds med en presentation av de metodologiska utgångspunkter och 
val som gjordes inför och som sedan styrt studien under dess genomförande samt 
avslutas med en kort genomgång av insamlade data.  

2.1 Fallstudie 

I en fallstudie läggs fokus på en specifik del av det objekt eller instans som är föremål 
för den aktuella undersökningen. Det kan till exempel handla om en organisation, en 
avdelning, ett informationssystem eller liknande. Det forskningsobjekt som är i fokus 
för en fallstudie studeras grundligt genom informationsinsamling med hjälp av ett flertal 
metoder, till exempel intervjuer, dokumentanalys och övriga observationer. Syftet med 
en fallstudie är att få en djup insikt i och förståelse för det objekt som ligger i fokus för 
den aktuella studien [3]. 
 
En fallstudies karaktäristika kan övergripande sammanfattas i fyra punkter; djup före 
bredd, naturlig miljö, holism samt mångfald med avseende på metoder och källor.  I en 
fallstudie läggs fokus på att undersöka det aktuella studieobjektet på djupet snarare än 
på bredden, för att på så sätt få ut mesta möjliga information om det som är av intresse 
för studiens slutmål [3]. Det fall som studeras skall även studeras i dess naturliga miljö. 
I en artificiell miljö riskerar objektet att störas och uppträda annorlunda än normalt. Om 
objektet studeras i sin naturliga miljö är sannolikheten att det observationer som görs 
faktiskt speglar dess normala uppförande och karaktär. Vidare har en fallstudie 
egenskaperna av en holistisk studie, det vill säga att studien fokuserar på förhållanden, 
processer, dess komplexitet samt hur dessa är sammankopplade [3]. Istället för att 
fokusera på delar av något större, läggs fokus på att se helheten i det som studeras. För 
att dessa tre punkter skall uppfyllas krävs även en mångfald gällande de källor 
information inhämtas från och metoder den inhämtas med. Genom att exempelvis samla 
in information från ett flertal personer fås en mångsidig bild av det aktuella 
studieobjektet [3].  
 
Som metod i forskning används fallstudier vanligtvis i fyra olika sammanhang [4]:  

1) I studier där fallstudien är underordnad andra metodologiska angreppssätt och 
där dessa angreppssätt är dominerande, används den som ett illustrationsverktyg, 
och fyller då en förtydligande funktion.  

2) Om det område som skall undersökas är relativt okänt kan en fallstudie användas 
som hjälpmedel för att ställa upp en forskningshypotes, då fallstudien har en 
explorativ funktion. Den kan också användas för att skapa en ny infallsvinkel till 
ett område inom vilket forskning sedan tidigare bedrivits.  
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3) Vid forskning kopplat till förändringsarbete eller organisationsutveckling, där 
studien kretsar kring att skapa förståelse för en organisation och dess verksamhet 
istället för att identifiera orsakssamband. 

4) En fallstudie kan användas som hjälpmedel i framtagande av ny teori, ett 
sammanhang då en fallstudie anses vara kontroversiell. Teorier baseras då på 
observationer och resultat från tidigare fallstudier, som sedan kan användas av 
forskare vid liknande studier [5]. 
 

För den aktuella studien används fallstudien som ett verktyg enligt sammanhang 1) och 
3) ovan. Fallstudien är i detta fall underordnad intervjuer, observationer samt litteratur- 
och dokumentstudier enligt sammanhang 1). De lämpar sig även väl som metodologiskt 
angreppssätt vid studier kopplade till en organisationsutveckling enligt sammanhang 3). 
I denna studie studeras övergången till användning av en molnbaserad IT-lösning i 
spåren av övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. I ett sådant fall handlar det om 
att införskaffa kunskap om och förståelse för den studerade organisationen och de som 
agerar inom den [4].  

Fallstudier kritiseras ibland för att den kunskap som produceras under studiens gång ej 
är applicerbar på andra fall, utan endast för det fall som studerats . Detta är dock något 
som går att komma runt genom generalisering [3]. Om objektet för en fallstudie är IT-
lösningar på ett medelstort företag inom till exempel byggsektorn är sannolikheten att 
den kunskap som genereras gällande detta företag även är applicerbart på andra 
medelstora företag inom byggsektorn. Författaren eftersträvar i denna studie att, genom 
en fallstudie med Bjerking AB som undersökningsobjekt, undersöka möjligheterna för 
molnbaserade IT-lösningar för ökad rörlighet. Hypotesen är att de resultat som är 
applicerbara på detta företag skall genom generalisering även vara applicerbara på andra 
liknande företag. 
 
Vid genomförandet av fallstudier är det viktigt att vara medveten om skillnaderna 
mellan en fallstudie i forskningssammanhang respektive fallstudie i 
undervisningssammanhang. När en fallstudie används i undervisningssammanhang 
studeras ett specifikt fall vilket tillåts manipuleras och simplifieras för att förtydliga 
vissa aspekter i lärandeprocessen [3]. Detta är något som ej är lämpligt för en fallstudie 
i ett forskningssammanhang.       

2.2 Intervju 

En av de mer klassiska metoderna för informationsinsamling är intervjuer. Som 
framgått i tidigare avsnitt är intervjuer vanligt förekommande i fallstudier, men är även 
användbara i bland annat fall då detaljerad information eftersöks, när de frågor till vilka 
svar söks är av en komplex karaktär eller där olika individers känslor och erfarenheter 
utgör för studien intressant information [3].  
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Intervjuer läggas upp enligt tre olika ramar, beroende på hur klar intervjuarens 
uppfattning är gällande vad som är relevant för den aktuella studien [4]: strukturerad, 
semi-strukturerad och ostrukturerad intervju [3]. I den aktuella studien har uteslutande 
ett semi-strukturerat intervju-upplägg använts. Semi-strukturerade intervjuer utgår från 
en på förhand definierad lista av frågor eller teman vilka ämnas behandlas i en 
förutbestämd ordning [3]. Denna ordning kan dock ändras under en intervjus gång 
beroende på hur samtalet fortlöper samt att nya oförberedda frågor kan ställas baserat på 
det som kommer fram under en intervju. Denna typ av intervjuupplägg öppnar även upp 
för att intervjuobjektet att fritt tolka de frågor som ställs, och därför även ta upp detaljer 
och aspekter som denne tror är av intresse utifrån de frågor som tidigare ställts, men 
som den som genomför intervjun ej själv uppfattat på förhand [3].  

2.3 Observationer 

Att observera är något de flesta människor gör dagligen. Vi observerar vår omgivning 
och de som finns i den och drar diverse slutsatser utifrån det som observeras. Samma 
metodik är även användbar inom forskning. Observationsförfarandet används inom 
studier för att införskaffa information om hur individer faktiskt agerar i en situation, 
snarare än hur de säger att de agerar [3]. Att observera under en studie handlar bland 
annat om att se på hur personer agerar under möten, vad som kommer på tal, hur det 
framförs, tonen på personer röst och dylikt. Vid analys av insamlad observationsdata är 
det viktigt att ha i åtanke att de observationer som gjordes endast visar vad som hände, 
varför det hände går dock ej att säga med säkerhet [3]. 

2.4 Litteratur- och dokumentstudier 

Litteratur- och dokumentstudier är grundläggande för en studie och kan ofta delas in i 
två delar [3]. Den inledande delen handlar om att studera det området vilket ska studeras 
för att hitta en passande infallsvinkel och potentiella frågeställningar. Samtidigt ges 
tillfälle att få en känsla för det aktuella forskningsområdet och hitta eventuella 
forskningsluckor, för att lättare ställa upp en för studien aktuell frågeställning [3]. När 
väl en frågeställning formulerats, går litteratur- och dokumentstudien över i dess andra 
del. Den andra delen av en litteratur- och dokumentstudie fortlöper sedan kontinuerligt 
genom den aktuella studien. Under studiens gång är det viktigt att ständigt bedöma de 
publikationer och annan litteratur som används, huruvida de är trovärdiga källor eller ej 
[3]. 

2.5 Insamlat material och data 

I studiens inledande skede påbörjades en omfattande litteratur- och dokumentstudie för 
att ge författaren en uppfattning om det vetenskapliga läget inom det för studien aktuella 
området samt ge en vetenskaplig grund att stå på under studiens genomförande. Det 
material som samlades in och studerades under den aktuella litteratur- och 
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dokumentstudien ligger till grund för kapitel 3 (Utgångspunkt och tidigare forskning) 
och kapitel 4 (Molnbaserade IT-lösningar och tekniken bakom). 
 
Under studiens gång har ett antal intervjuer och observationer genomförts. I ett tidigt 
skede av studien genomfördes intervjuer med personer ur det så kallade CAD-utskottet 
på Bjerking AB. Detta utskott består av anställda, vilka kan ses som tunga CAD-
användare, och som i stor utsträckning använder och är beroende av bland annat CAD-
applikationer i sitt dagliga arbete. För att ge författaren en god uppfattning om de 
önskemål och krav de anställda på Bjerking AB har på en framtida, mobil IT-lösning 
intervjuades Arto Niskanen, konstruktör på konstruktionsavdelningen, Katharina 
Hillman, mark- och gatuprojektör på anläggningsavdelningen samt Johannes 
Anderman, uppdragsledare och elprojektör på el- och teleavdelningen. I samband med 
intervju av Arto Niskanen och Katharina Hillman gjordes även observationer av 
utförande av arbetsuppgifter, detta för att få en bättre uppfattning av vad som krävs av 
en framtida IT-lösning rörande prestanda och kringutrustning.  
 
I samband med det av arkitekt- och konsultföretaget Mer utförda pilotprojektet för 
Bjerking ABs framtida behovsbaserade kontor, genomfördes i Mers regi ett flertal 
avdelningsmöten där företagets olika avdelningar blev informerade om arbetet Mer 
utför och där de fick komma med förslag och synpunkter gällande ett nytt behovsbaserat 
kontor. Tre av dessa avdelningsmöten, de för administration-, konstruktion- och VVS-
avdelningarna, observerades av författaren av denna rapport. De data som samlades in 
genom intervjuer med medlemmar av CAD-utskottet samt observationer av 
avdelningsmöten ligger till grund för kapitel 5 (Resultat). 

2.6 Källkritik 

IT-marknaden är en ständigt utvecklande marknad, där information och data sprids 
snabbt över bland annat internet. Publicering av artiklar med varierande grad av kvalité 
och vetenskapliga belägg på mindre erkända informationskanaler, som till exempel 
bloggar, är vanligt förekommande. Av denna anledning har den litteratur som använts i 
denna studie i största möjliga hämtats ur vetenskapliga publikationer samt vetenskaplig 
litteratur. I de fall då information gällande olika, på marknaden tillgängliga IT-
lösningar, samlats in har denna behandlats på ett objektivt sätt för att i största möjliga 
undvika att påverkas av olika leverantörers budskap om sig själva och konkurrenter. 
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3. Utgångspunkt och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för den 
diskussion och de slutsatser som denna studie resulterat i. Inledningsvis ges en kortare 
presentation av aktivitetsbaserade kontor och arbetssätt, följt av en presentation och 
genomgång av, för studien, viktiga teoretiska begrepp gällande cloud computing, 
service- och distributionsmodeller, virtualisering och säkerhet. 

3.1 Aktivitetsbaserat kontor och arbetssätt 

Sättet på vilket arbete bedrivs ser olika ut på olika arbetsplatser. Arbetsmiljöer och 
arbetssätt ändras med tiden, och nya upplägg för hur arbetet bedrivs och hur 
arbetsmiljöer ska utformas utvecklas och anammas av företag. Under 1990-talet blev 
flexkontor populära - kontor där ingen anställd hade en fast plats och där kontoren oftast 
hade färre platser än anställda, något som uppmuntrade att arbeta från andra platser och 
på så vis även öka prestationsförmågan hos de anställda [2]. Aktivitetsbaserade kontor 
och arbetssätt bygger vidare på idéerna bakom 90-talets flexkontor. På en arbetsplats 
där ett aktivitetsbaserat arbetssätt appliceras har ingen anställd en tilldelad plats, utan 
arbetsplatsen är indelad i zoner, eller typplatser, utifrån de behov verksamheten har. 
Beroende på vilken typ av arbetsuppgift som skall utföras eller om arbetet sker 
individuellt eller i grupp väljs en zon som passar för just det fallet [5].   
 
En aktivitetsbaserad kontorslösning består inte av endast en lösning som skall passa alla 
anställda på en arbetsplats, oavsett deras yrkesroller.  En aktivitetsbaserad 
kontorslösning består av ett flertal komponenter som appliceras olika på olika 
avdelningar och grupper för att på så sätt hitta den lösning som passar bäst för ett 
specifikt företag, dess verksamhet och dess anställda [6].  
 

 
Figur 1 - de tre byggstenarna i en aktivitetsbaserad arbetsplats 

En lyckad implementering av ett aktivitetsbaserade kontor och arbetssätt kretsar dock 
inte endast kring den fysiska platsen och de människor som vistas där, det vill säga 
kontoret samt det anställda, utan även kring IT-lösningar. Den mobila arbetsplatsen som 
en aktivitetsbaserad kontorslösning erbjuder medför nya krav på de IT-lösningar som 
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brukas. Det handlar bland annat om en ökad grad av digitalisering av material och 
information för att göra arbetsplatsen papperslös, då en aktivitetsbaserad arbetsplats 
erbjuder begränsade förvaringsmöjligheter - allt material måste vara tillgängligt på 
digital väg [5].  En aktivitetsbaserad kontorslösning är alltså beroende av en symbios 
mellan de tre byggstenarna människan, platsen och IT - ”faller en faller alla”.  

3.2 Tunna och tjocka klienter 

Front-end-klienter, det vill säga den komponent som kontrolleras av användare och som 
kommunicerar med back-end-servern i en klient-server-arkitektur, kan i grova drag 
delas in i två grupper: tunna och tjocka klienter [7]. Definitionen av tunna klienter kan 
ställas upp på ett flertal olika sätt, men en enkel definition är att en tunn klient är 
mjukvara, en dator eller annan typ av enhet som är beroende av en annan extern dator 
för att utföra beräkningar. Den tunna klienten fungerar då som enbart som ett gränssnitt 
som kommunicerar med den externa datorn, servern, som sköter all lagring och 
hantering av filer, datahantering och dylikt [7]. Då den tunna klienten överlåter i stort 
sett all bearbetning av data till back-end-servern, behöver den tunna klienten inte ha 
tung hårdvara installerad, vilket resulterar i en liten, lätt och tunn klient, därav namnet 
[7]. En tunn klient består oftast av en processor, moderkort, minne och ibland även 
någon form av lagringsenhet, och använder någon form av operativsystem, till exempel 
Microsoft Windows eller Linux [7].   
 
Den mer traditionella typen av klienter är så kallade tjocka klienter. Dessa utgörs av 
stationära eller bärbara datorer innehållande diverse hårdvara, som till exempel större 
hårddiskar och kraftiga processorer, som tunna klienter inte nödvändigtvis har [7]. Den 
största skillnaden är dock att på en tjock klient körs alla applikationer och allt 
beräkningsarbete sker lokalt på användarsidan istället för, som för tunna klienter, på en 
server [7]. Den största skillnaden mellan tunna och tjocka klienter är alltså att för tunna 
klienter är processorkraften centraliserad i serverhallar, medan för tjocka klienter all 
processorkraft är distribuerad ute hos användarna på den lokala hårdvaran [7]. 

3.3 Cloud computing 

Ny teknologi föds hela tiden, inte minst inom informationsteknologi där kommunikation 
samt hård- och mjukvara ständigt utvecklas och förnyas. Mycket av den nya teknologi 
som växer fram tar tillvara på redan befintliga teknologier och paketerar dessa på ett 
sådant sätt som gör dem mer kostnadseffektiva och användarvänliga [8]. Under det 
senaste årtiondet har molntjänster vuxit fram och tagit en allt större plats i användarnas 
dagliga IT-relaterade arbete. Storföretag som Google tillhandahåller både datalagring, 
och tillgång till programvara direkt via deras molntjänster Google Drive och Google 
Apps. 
 
Frasen “molntjänster” kan alltså ha många olika betydelser beroende på den aktuella 
kontexten. Ofta används den som ett samlingsnamn för ett flertal olika uppkopplade IT-
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tjänster. The National Institute of Standards and Technology definierar molntjänster 
som: 
 

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 [9]. 

 
Vad denna definition innebär är att molntjänster är tjänster som tillhandahåller tjänster, 
så som applikationer, databehandling och datalagring, över internet med möjlighet att 
anpassa och skala resurser efter de behov och krav den enskilde användaren har.  
 
Den snabba spridningen av molntjänster har sin grund i den redan breda spridningen av 
internet runt om i världen, men också genom den ständiga utvecklingen av 
kommunikationsteknologi [8]. Tillgången till snabb uppkoppling och högre bandbredd 
har öppnat upp för snabbare svarstider från avlägsna servrar. Stora delar av IT-
infrastrukturen har genom dessa tillgängliggörande teknologier så som internet 
tillsammans bidragit till molntjänsters stora framgång [8]. Genom att utnyttja internets 
breda spridning och nya och snabbare kommunikationsvägar, har molntjänster slagit sig 
in på marknaden för IT-lösningar. 
 
Den grundläggande idén bakom molntjänster är att utnyttja det faktum att genom att 
göra något i tillräckligt stor skala går det att uppnå ekonomiska fördelar [8]. Genom en 
decentraliserad IT-infrastruktur går det att göra olika IT-relaterade tjänster tillgängliga 
på begäran (on-demand) av användaren [8].  

3.4 Virtualisering 

Ofta när det talas om molntjänster talas det även ofta om virtualisering. I många fall 
behandlas de två orden som om “molntjänster” och ”virtualisering” i stort sett är samma 
sak, vilket inte är fallet [10]. Virtualisering utgör dock en betydande del av den 
bakomliggande tekniken i molntjänster och utgör kärntekniken som möjliggör 
användandet av molntjänster [8].  Virtualisering gör det möjligt för en fysisk maskin 
med, bland annat, tillhörande hårdvara, minne, och processorkraft att fungera som flera 
maskiner simultant och på så sätt köra flera olika operativsystem och applikationer 
samtidigt [10]. Att genom delning optimera hur dessa tillgängliga resurser nyttjas, kan 
virtualisering bidra till minskade kostnader och ökad livslängd för teknologi, och på så 
sätt även göra molntjänster mer populära för små och medelstora företag [10]. Samtidigt 
kan dock virtualisering medföra vissa tillkortakommanden, som till exempel lägre 
prestanda [10].  
 
För att få en bättre förståelse för virtualisering måste några begrepp och deras innebörd 
förtydligas. I en virtualiseringskontext nämns ofta guest OS samt host OS. Förenklat är 
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ett guest OS det operativsystem som körs på den virtualiserade hårdvaran, det vill säga 
en gästmaskin, medan ett host OS är det operativsystem som körs på och interagerar 
med den faktiska hårdvaran i ett system [10]. Den virtuella miljön i vilken guest OS 
körs, skapas med hjälp av mjukvara kallad hypervisor, ofta även kallat Virtual Machine 
Manager (VMM). Det är denna mjukvara som sköter interaktionen mellan de virtuella 
maskinerna och det fysiska hårdvaran, samt ser till att de virtuella maskinerna får 
tillgång till den virtualiserade infrastrukturen som krävs [10]. Hypervisor delas in i två 
olika typer, typ 1 och typ 2. Typ 1-hypervisors körs direkt på hårdvaran och används 
ofta på servrar som utsätts för hög belastning och där säkerhetskrav är högre medan typ 
2-hypervisors körs på host OS och väljs endast i de fall då effektivitetskraven på 
klienterna är lägre [10].  
 
Det finns tre övergripande tillvägagångssätt för virtualisering: fullständig virtualisering, 
partiell virtualisering samt hårdvaruassisterad virtualisering. Dessa tillvägagångssätt 
har alla sina för- och nackdelar och lämpar sig därför även olika i olika typer av 
verksamhet [10].  
 
Den största skillnaden mellan fullständig och partiell virtualisering är att i fullständig 
virtualisering är guest OS:et frikopplat från den i systemet underliggande 
infrastrukturen, medan så inte är fallet i partiell virtualisering. Detta kan förenklat 
beskrivas som att operativsystemet på den virtualiserade maskinen, guest OS, inte är 
medvetet om att det körs på virtualiserad hårdvara snarare än den fysiska hårdvaran, 
medan i partiell virtualisering är operativsystemet medvetet om detta [10]. 
 
Det tredje tillvägagångssättet för virtualisering, hårdvaruassisterad virtualisering, 
bygger på att hårdvarutillverkare som till exempel AMD och Intel direkt stödjer och 
erbjuder virtualisering genom dess hårdvara. Det direkta stöd som krävs från 
hårdvarutillverkare för denna typ av virtualisering gör att stödet från andra leverantörer 
blir bristande och användaren blir låst till en specifik leverantör [10]. 
 
I jakten på billigare och mer effektiva IT-lösningar har IT-branschen börjat röra sig mot 
skrivbordsvirtualisering och en ny paradigm, skrivbordsvirtualiseringsparadigmen, har 
börjat växa fram. Skrivbordsvirtualisering, ofta även kallat klientvirtualisering kretsar 
kring separationen av den skrivbordsmiljö användaren nyttjar och den fysiska datorn. 
Varje användare får tillgång till en egen skrivbordsavbild med tillhörande 
operativsystem och applikationer, vilka körs på virtualiserade maskiner i molnet och 
som användarna får tillgång till genom tunna klienter [11]. 
 
Skrivbordsvirtualisering förekommer i två former: Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 
och Desktop as a Service (DEaaS) [12]. Den största skillnaden mellan DEaaS och VDI 
är att genom en DEaaS-lösning får användarna tillgång till en skrivbordsmiljö via en 
molnleverantör, medan i VDI tillhandahålls skrivbordsmiljön från interna datacenter 
[12]. Det är dock inte ovanligt att VDI felaktigt refereras till som alla typer av 
skrivbordsvirtualisering [12].  
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3.4.1 Virtual Desktop Infrastructure 

Virtual Desktop Infrastructure gör det möjligt att köra operativsystem och applikationer 
på virtuella maskiner i en servermiljö på ett sådant sätt att interaktionen med den 
virtualiserade maskinen inte går att särskilja från samma typ av interaktion med en 
fysisk maskin. Användaren får tillgång till den virtualiserade maskinen med tillhörande 
virtualiserade skrivbord via en nätverksanslutning och en så kallad tunn klient [12]. En 
VDI-lösning kan även utnyttja konceptet Bring Your Own Device (BYOD) - användarna 
kan använda den typ av enhet de föredrar [9]. Detta är något som möjliggörs genom den 
distributionen av operativsystem och applikationer till enheter, vilket ligger till grund 
för VDI [12].  
 
Populariteten för IT-lösningar där VDI utnyttjas har sin grund i de många fördelar 
lösningen för med sig, både ekonomiska och funktionella. De tunna klienter som 
används av användarna för att få tillgång till de virtualiserade skrivbordsmiljöerna 
kostar en bråkdel av vad de traditionella tjocka klienterna gör, samtidigt kan äldre tjocka 
klienter, som inte längre uppfyller prestandakrav, “konverteras” till en tunn klient. En 
VDI-lösning utnyttjar även den fysiska hårdvara, som till exempel minne, 
processorkraft och lagring som ligger till grund för de virtuella maskinerna på ett mer 
effektivt sätt än de traditionella maskinparkerna [12]. Även vid tillfällen då behovet av 
IT-resurser når höga nivåer utnyttjas långt ifrån all hårdvara i fysiska maskiner till sin 
fulla potential. Uppgraderingar och underhåll av mjukvara på de virtuella maskinerna 
samt den mjuk- och hårdvara som ligger till grund för de virtuella maskinerna 
underlättas då allt sker på serversidan, där de virtuella maskinerna körs [12]. 
 
Vid övergången från en traditionell klient-server-infrastruktur till VDI flyttas även den 
felkritiska systemdelen från den individuelle användarens enhet till servern och dess 
nätverksanslutning. Vid de fall då en individuell användares enhet är otillgänglig 
påverkas endast den användaren, medan samtliga systemanvändare påverkas då servern 
eller dess nätverksanslutning blir otillgänglig [12]. 

3.4.2 Desktop as a Service 

Skrivbordsvirtualisering utgör grundstenen för vad som kommit att kallas Desktop as a 
Service (DEaaS). DEaaS är en av de nyare molnlösningarna och delar vissa likheter 
med SaaS-lösningen (se avsnitt 3.5.1), då den syftar till att förmedla skrivbordsmiljöer 
som en molntjänst [13]. DEaaS kommer som en följd av utvecklingen inom 
skrivbordsvirtualiseringsparadigmen, där man utnyttjar de fördelar som finns inom 
Virtual Desktop Infrastructure (VDI), samtidigt som de kostnader och risker kopplade 
till ägande och underhåll av serverrelaterad hård- och mjukvara undviks [13]. Med 
DEaaS flyttas det tyngre beräkningsarbetet från den lokala klienten till ett datacenter, 
och den lokala klienten blir en så kallad tunn klient som endast hanterar mus, 
tangentbord och skärm samt annan kringutrustning [14]. Med en DEaaS-lösning sker 
alltså all kontroll av och visuell feedback från datorn på en front-end-klient, det vill säga 
det användaren gör, medan all lagring, bearbetning och beräkningar sker i back-end-
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molnet, det vill säga på servernivå . Kommunikation mellan front-end-klienten och 
back-end-molnet sker via höghastighetsnätverk och hanteras av så kallade Remote 
Desktop Protocols (RDP) [13].   
 
De två tillvägagångssätt för att leverera virtuella skrivbord, DEaaS och VDI, som tas 
upp i denna studie utgör en liten del av modellen för fjärranslutning till virtualiserade 
maskiner. De använder sig av SaaS-modellen för molntjänster för att tillgängliggöra 
applikationer i respektive modells virtualiserade nätverk och maskiner [12]. Det som till 
största del skiljer dem åt är dock den roll den nyttjande organisationen har i den aktuella 
lösningens drift. Då en VDI-lösning implementeras internt och den systeminfrastruktur 
som ligger till grund för den aktuella lösningen även finns internt, ställer detta vissa 
krav på den interna expertis som krävs för implementering såväl som underhåll av VDI-
lösningen [12]. I anslutning till detta förekommer även initiala kostnader för nödvändig 
infrastruktur och VDI-mjukvara samt underhåll av den implementerade VDI-lösningen. 
I en DEaaS-lösning läggs allt ansvar för implementering och underhåll av nödvändig 
infrastruktur över på leverantören av den aktuella DEaaS-lösningen [12]. I de fall då en 
organisation redan besitter den expertis som krävs för att hantera en VDI-lösning finns 
det ofta många fördelar med att implementera just en VDI-lösning för 
skrivbordsvirtualisering. Saknas denna kompetens är en DEaaS-lösning ett bättre val 
[12]. 

3.5 Servicemodeller för molntjänster 

Molntjänster kan huvudsakligen delas in i tre grundläggande typer: Software as a 
Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) och Infrastructure as a Service (IaaS). 
Utöver dessa tre grundtyper finns även avarter, som bland annat Desktop as a Service 
(DEaaS), som delar likheter med de tre tidigare nämnda grundtyperna. I följande avsnitt 
beskrivs de tre molntjänsttyperna IaaS, PaaS och SaaS. 

3.5.1 Software as a Service 

Software as a Service (SaaS) är den vanligast förekommande typen av och utgör även 
den enklaste formen av molntjänster, och används ofta för att tillhandahålla 
webbaserade e-posttjänster och liknande [8]. Genom en SaaS-lösning tillhandahålls 
mjukvaruapplikationer till en användare över internet, och lösningen bygger på att 
användaren får tillgång till en mjukvaruapplikation som exekveras på en av leverantören 
tillhandahållen och kontrollerad molninfrastruktur [14]. Leverantören ansvarar alltså för 
all hård- och mjukvara relaterad till servrar och ansvarar även för dess underhåll.  
Användaren i sin tur får tillgång till mjukvaruapplikationerna via en enhet kopplad till 
internet, till exempel en dator med tillgång till en webbläsare [14]. En SaaS-lösning 
skiljer sig från det traditionella sättet att hantera mjukvara, där mjukvara levereras i 
form av en licens som installeras på användarens enhet, genom att istället leverera den 
aktuella mjukvaran som en on-demand-tjänst över internet och som inte kräver någon 
installation. Vanligtvis får användaren tillgång till den mjukvara som levereras genom 
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en SaaS-lösning genom en webbläsare på enheten denne ämnar använda [10]. Det finns 
dock vissa tjänster kopplade till SaaS-lösningar som kunderna får tillgång till med hjälp 
av tunna klienter. Användningen av tunna klienter i SaaS-lösningar för med sig en 
mängd fördelar, som till exempel längre livscykel, lägre energikonsumtion och bättre 
skydd mot attacker [10].     
 
SaaS-lösningar har kommit att bli allt mer populära bland mjukvaruåterförsäljare, men 
samtidigt är SaaS en relativt ny metod för att distribuera mjukvara till användarna [10]. 
Detta medför att en mängd applikationer ännu inte är anpassade för distribution genom 
en SaaS-lösning. SaaS-lösningar lämpar sig till exempel inte bra för 
realtidsapplikationer eller applikationer som hanterar konfidentiella data. 
Realtidsapplikationer kräver snabb bearbetning av data, något som kan begränsas av den 
nätverksanslutning som sammankopplar användaren med molnservrarna. Då de data 
som används av applikationerna i vissa fall lagras på servrar tillhandahållna av en tredje 
part är total datasekretess också svår att garantera [10].  
 
Utöver de tidigare nämnda ekonomiska fördelar i form av längre livscykel för hårdvara 
och lägre energikonsumtioner som SaaS-lösningar för med sig, finns även ytterligare 
fördelar. Då alla applikationer som levereras exekveras i molnet krävs inga 
installationer på klient-sidan, utan användaren får tillgång till applikationen direkt från 
leverantörens servrar.  Detta medför även ett i stort sett eliminerat behov av underhåll 
av mjukvara på front-end-klienter, utan allt underhåll sker direkt i molnservrarna [10].  

3.5.2 Platform as a Service 

I likhet med en SaaS-lösning, har användaren av en Platform as a Service-lösning 
(PaaS) inget ansvar över den underliggande molninfrastrukturen, det vill säga 
serverrelaterad hård- och mjukvara [14]. Leverantören ger här användaren tillgång till 
en hel utvecklingsplattform, istället för som med SaaS endast en mjukvaruapplikation. 
Det kan till exempel vara en plattform som körs på en Microsoft Windows-baserad 
klient, med tillräcklig serverkapacitet för att klara av de mjukvaruapplikationer 
användaren ämnar köra [8]. Användaren av en PaaS-lösning får alltså mer frihet 
gällande vilken typ av plattform denne vill använda, men samtidigt ställs högre krav på 
relevant kunskap för att kunna hantera den aktuella plattformen på ett tillfredsställande 
sätt [8]. Med en PaaS-lösning tillhandahåller leverantören olika byggklossar som sedan 
användaren kan bygga ihop till en lösning som uppfyller just dennes behov. 
 
PaaS-lösningar riktar sig främst till utvecklare och används till stor del inom 
mjukvaruutveckling, då utvecklare inte behöver installera något specifikt 
utvecklingsverktyg på sina lokala datorer [14]. Detta görs istället direkt på den hyrda 
molnbaserade utvecklingsplattformen, något som underlättar och snabbar på både 
utveckling och distribution av nyutvecklad mjukvara till molnet, men även möjliggör 
för utveckling för flera olika typer av plattformar [8, 14]. 
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3.5.3 Infrastructure as a Service 

Infrastructure as a Service (IaaS) bygger vidare på PaaS-konceptet, men är också det 
som mest belyser skillnaderna mellan den äldre, traditionella IT-infrastrukturen och den 
nyare molnbaserade IT-infrastrukturen [14]. Användaren får genom en IaaS-lösning 
tillgång till samma typ av tjänst som genom en PaaS-lösning, med den skillnaden att 
användaren av en IaaS-lösning har det fullständiga ansvaret för hanteringen av den 
inhyrda molninfrastrukturen, bland annat säkerhet, operativsystem, och lagring [8]. 
Ansvaret för den underliggande molninfrastrukturen ligger fortfarande hos leverantören 
[14]. Detta ställer höga krav på att relevant IT-kompetens finns hos användaren. 
 
Det klassiska tillvägagångssättet att nyttja IT-resurser har inneburit fysisk tillgång till 
det resurser användaren ämnar nyttja. En IaaS-lösning förflyttar de nyttjade 
datorresurserna från det fysiska till det virtualiserade rummet, och datorberäkningarna 
utförs av en virtuell istället för fysisk systeminfrastruktur. Slutanvändaren nyttjar alltså 
de IT-resurser som tillhandahålls av leverantören i form av virtuella maskiner bestående 
av virtualiserad hårdvara [10]. 
 
En IaaS-lösning lämpar sig ofta bra för företag där användandet och behovet av 
tillgängliga IT-resurserna är oförutsägbara, då möjligheten att utöka tillgången till 
tillgängliga IT-resurser snabbt och enkelt kan åtgärdas av leverantören [10]. Detta 
medför att IaaS-lösningar även lämpar sig bra för företag och organisationer där behovet 
av tillgång till en stor systeminfrastruktur under en kortare period kan uppstå, då extra 
resurser enkelt kan hyras in från leverantören under en bestämd period. Den skalbara 
infrastrukturen hos IaaS-lösningar och möjligheten för användarna att hyra den 
infrastruktur och resurser de behöver, medför att det endast krävs en begränsad 
ekonomisk investering i denna typ av molnlösningar [10].  
 
IaaS-lösningar har många fördelar, men det är dock viktigt att påpeka att de dras med 
vissa begränsningar främst kopplat till säkerhet och prestanda [10]. Då IaaS-lösningar 
bygger på virtualisering av hårdvara där så kallade hypervisor spelar en stor roll som 
mellanhand mellan den fysiska systeminfrastrukturen och de virtualiserade maskinerna, 
är det vanligt att dessa hypervisorer utsätts för attacker i syfte att enkelt komma åt de 
virtuella maskiner som är kopplade till den aktuella hypervisorn. Att tillhandahålla en 
IaaS-lösning där leverantören kan garantera total säkerhet för de virtuella maskinerna 
och de data som finn lagrade på dessa är väldigt ovanligt [10]. IaaS-lösningar är helt 
beroende av de resurser som finns tillgängliga på det i molnet ingående servrar och 
prestandan för de virtuella maskinerna är därför helt avhängig på prestandan hos det 
nätverk över vilket de i molnet ingående servrarna är sammankopplade. Bristande 
prestanda hos nätverket leder ofta till bristande prestanda hos de virtuella maskinerna 
[10].   
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3.5.4 Skillnader och likheter 

Sett till det stora hela kan det vid en första anblick te sig som att de tre servicemodellera 
SaaS, PaaS och IaaS är tämligen lika. De största skillnaderna mellan de tre 
grundläggande servicemodellerna för molntjänster är dock till vilken typ av användare 
de riktar sig mot samt hos vem ansvaret för de i molntjänsten ingående delkomponenter 
ligger [10].  
 
IaaS riktar sig främst till IT-arkitekter, PaaS till utvecklare och SaaS till slutanvändare 
[10]. I IaaS har slutanvändaren, det vill säga IT-arkitekter, ansvar för den 
utvecklingsplattform och de applikationer som körs på den underliggande 
systeminfrastrukturen. I PaaS där slutanvändarna är utvecklare, har dessa ansvar för att 
underhålla den applikation de utvecklat och distribuerar via molnet. Gemensamt för 
både IaaS och PaaS är att den underliggande systeminfratrukturen med tillhörande 
hårdvara, ansvarar leverantören för underhållet av [10]. Till skillnad från IaaS och PaaS, 
är slutanvändarna i en SaaS-lösning helt ansvarsbefriad från underhåll av den 
underliggande systeminfrastrukturen, utvecklingsplattform och de applikationer de 
använder; istället ligger allt underhållsansvar hos leverantören av molntjänsten [10]. I 
figur 2 visas det för användare och leverantörer olika ansvarsområden för de olika 
molntyperna IaaS, PaaS, SaaS mer detaljerat. 
 

  
Figur 2 - Ansvarsområden för användare och leverantörer i de tre molntjänsttyperna 

IaaS, PaaS samt SaaS [10] 

Som framgår av figur 2 är IaaS den mest öppna servicemodellen för molntjänster, där 
användaren har störst möjlighet att anpassa lösningen efter sina egna behov. Samtidigt 
är även IaaS den servicemodell där större delen av ansvaret för säkerheten läggs över på 
användaren istället för leverantören av molntjänsten. SaaS är i sin tur motsatsen till IaaS 
vad gäller molnlösningens öppenhet och ansvaret för säkerhet, där leverantören av 
molntjänsten har det yttersta ansvaret för säkerheten kopplad till den aktuella 
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molntjänsten. PaaS lägger sig mellan IaaS och SaaS gällande både faktorer kopplade till 
öppenhet och säkerhet, där användaren till viss del måste vara uppmärksam om dessa. 
 

 
Figur 3 - De tre lagren av cloud computing 

För att få en bättre förståelse för de tre serivcemodellerna kan dessa ses som tre lager, 
som tillsammans skapar det som är cloud computing (figur 3). Detta ger en intuitiv bild 
av strukturen för hur de olika servicemodellerna förhåller sig till varandra. SaaS 
levererar en applikation till slutanvändaren över internet, PaaS är det verktyg och 
tjänster som underlättar skapandet av den applikation som levereras med hjälp av SaaS 
och IaaS är den hård- och mjukvara som utgör infrastrukturen bakom molntjänster. Det 
är dock viktigt att påpeka att uppdelning mellan de olika skikten, det vill säga 
servicemodellerna, är inte lika skarp i verkligheten som den är i figur 3. De tre 
servicemodellerna delar likheter och gränserna mellan dem kan i vissa fall vara oklara 
eller gå in i varandra.  

3.6 Distributionsmodeller för molntjänster 

Molntjänster kan distribueras på ett flertal olika sätt. I detta avsnitt presenteras tre av de 
vanligaste distributionsmodellerna; publikt moln (public cloud), privat moln (private 
cloud) samt hybridmoln (hybrid cloud). Vidare presenteras även hur de olika 
distributionsmodellerna ämnar möta användarnas behov. 

3.6.1 Publikt moln (Public Cloud) 

Den mest populära och vanligast förekommande distributionsmodellen för molntjänster 
är det så kallade publika molnet (Public cloud) [8]. Den till ett publikt moln, ibland även 
kallat externt moln, tillhörande molninfrastrukturen ägs av leverantören av molntjänsten 
och är oftast placerad i ett datacenter varifrån molntjänsten levereras. Ett publikt moln 
är tillgängligt för allmänheten, det vill säga för både företags- och privatkunder [14]. I 
ett publikt moln hostar leverantören ett flertal kunder på en och samma server genom 
att utnyttja virtualisering, vilket gör det möjligt att tillhandahålla anpassade lösningar 
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till varje kund, men samtidigt hålla kostnader nere till följd av en delad hårdvaru- och 
mjukvaruinfrastruktur.  

3.6.2 Privat moln (Private cloud) 

Som indikeras av namnet privat moln innefattar denna distributionsmodell ägande av 
själva molninfrastrukturen. Då denna distributionsmodell för molntjänster innebär högre 
kostnader än vid nyttjande av ett publikt moln, används denna distributionsmodell 
vanligtvis av större företag [8]. Privata moln används av företag som vill utnyttja den 
bakomliggande arkitekturen som används i ett publikt moln, men samtidigt ha ensam 
tillgång till den hård- och mjukvara som utgöra molninfrastrukturen. Ett privat moln är 
vanligtvis lokaliserat i ett av användaren ägt datacenter. Allt underhåll sker då även 
internt av den egna IT-avdelningen; en av anledningarna till den högre kostnaden för 
nyttjandet av molntjänster som nyttjar det privata molnet. Denna typ av privat moln kan 
ses som det “typiska” privata molnet [8].  
 
Det finns dock varianter av privata moln som skiljer sig något från definitionen av det 
“typiska” privata molnet; managed private cloud, hosted private cloud och virtual 
private cloud [8]. Ett privat moln där molninfrastrukturen är lokaliserad i ett av 
användaren ägt datacenter men där hanteringen och underhållet sköts av en tredje part, 
kallas “managed private cloud”. Om all molninfrastruktur tillhandahålls och sköts av en 
extern leverantör, något som ger bland annat ökad flexibilitet och skalbarhet, kallas 
hosted private cloud. Den sista varianten av ett privat moln är det så kallade virtual 
private cloud, vilket är ett privat moln tillhandahållet av en tredje part och där 
molninfrastrukturen delas med andra kunder i likhet med ett publikt moln. Att ordet 
“moln” kan användas i anslutning till det som kallas “privata moln”, är på grund av att 
de använder koncept stark kopplade till molnlösningar, till exempel virtualisering [8]. 

3.6.3 Hybridmoln (Hybrid Cloud) 

Precis som namnet antyder, är ett hybridmoln en molndistributionsmodell som är en 
hybrid av till exempel de två distributionsmodellerna privat moln samt publikt moln 
[14]. Ett sådant hybridmoln nyttjar både egna IT-resurser som organisationen, dit 
användaren hör, själva hanterar i form av ett privat moln, men även det publika molnet 
för aspekter med varierande resurskrav [8]. Det kan till exempel handla om att känslig 
och viktig data och mjukvara ligger i det privata molnet, medan resterande data och 
mindre känslig mjukvara ligger i det publika molnet [14]. 
 
För att nyttja en molnlösning vilken bygger på ett hybridmoln, krävs att användaren är 
villig att göra vissa uppoffringar gällande kontroll av dennes IT-resurser. Då även ett 
publikt moln används i ett hybridmoln förekommer en mängd tredjepartsaktörer, 
ansvaret för vissa av användarnas IT-resurser förs över till dessa tredjepartsaktörer. 
Detta kan leda till svårigheter gällande kontrollen av förvaltningen av aktuella IT-
resurser [8]. 
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3.7 För- och nackdelar med Cloud Computing 

Det finns molntjänster som riktar sig till alla typer av företag och organisationer, både 
vad gäller branschområde och storlek, men också tjänster som riktar sig till 
privatpersoner. De många olika typer av tjänster tillgängliga på marknaden, som alla har 
sina för- och nackdelar, passar dock inte alla typer av företag [8]. Vid valet av en 
molntjänst finns det flera aspekter att ta hänsyn till utifrån de krav och behov den 
nyttjande parten av en molntjänst ställer. Till exempel är en molntjänst levererad av en 
tredje part nödvändigtvis inte lämplig för alla typer av verksamheter.  
 
Sett ur ett bredare perspektiv vinner ofta små, mellanstora och stora företag på att nyttja 
molnbaserade IT-lösningar i sin verksamhet, men alla på olika sätt [8]. Små och 
mellanstora företag drar bland annat fördel av att få tillgång till sofistikerad IT-
infrastruktur utan den ekonomiska insats som krävs för att själva införskaffa nödvändig 
hård- och mjukvara [8]. Generellt sett vinner dock stora företag mer på att implementera 
molnlösningar i den egna verksamheten, då dessa ofta redan besitter nödvändig kunskap 
och ofta även har tillgång till datacenter där privat- och hybridmolnlösningar passar väl 
med utgångspunkt från rådande krav och förutsättningar [11]. Tabell 1 ger en överblick 
över de fördelar företag och organisationer av olika storlek kan dra av övergången till en 
molnbaserad IT-lösning från en traditionell sådan. 
 
Tabell 1 - Överblick över vilka aspekter företag av olika storlek kan dra fördelar av vid 
en övergång till en molnbaserad IT-lösning [8]. ”-” indikerar liten eller ingen fördel 

FÖRDEL LITET 
FÖRETAG 

MELLANSTORT 
FÖRETAG 

STORT 
FÖRETAG 

Tillgänglighet X X X 

Tillförlitlighet X X X 

Elasticitet X X X 

Ökat 
databasstöd 

X X - 

Säkerhet - X X 

Datalagring - X X 

Backup av data - - X 

 
Många av de fördelar ett företag kan dra av molntjänster är direkt kopplade till 
ekonomiska aspekter, något som molnleverantörer angriper genom så kallad 
stordriftsfördelar (economies of scale) [8]. Stordriftsfördelar innebär att genom att göra 
någonting i tillräckligt stor skala, går det att dra ekonomiska fördelar genom minskade 
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kostnader. Små och mellanstora företag kan då dra stor nytta av molntjänster genom att 
få tillgång till avancerad teknik, utan att själva behöva investera i dyr hårdvara. Idag är 
lagringskostnaderna per gigabyte data relativt låg, men samtidigt är kostnaderna 
kopplade till skyddande, hantering och backup av data stora [8]. Mellanstora och stora 
företag som omsätter stora mängder data kan då dra ekonomiska fördelar genom till 
exempel molnlagring. 
 
Dragningskrafterna bland företag och organisationer för att implementera 
molnlösningar i dess verksamheter är dock de samma för samtliga. Den största 
dragningskraften till molntjänster är den höga graden av tillgänglighet [10]. Om en 
molnlösning appliceras för de IT-tjänster ett företag eller en organisation kräver för sin 
verksamhet, måste tillgång till allt material och de applikationer som lagras på 
molnservrarna garanteras [10]. Samtidigt gör virtualisering av hårdvara det möjligt för 
användare att använda valfri tunn klient för åtkomst till de molntjänster företaget eller 
organisationen använder. Virtualiseringsaspekten ger möjlighet att fördela de 
tillgängliga resurserna på ett sådant sätt att användarna ständigt har tillgång till de 
resurser som krävs för att exekvera en given applikation [10]. Då den hårdvara 
användaren har direkt kontakt med är virtualiserad är det även möjligt att vid fall av 
felande fysisk hårdvara, byta till funktionell hårdvara utan att användaren påverkas [10].  
Detta leder direkt in på det som kan ses som den största fördelen med molnbaserade IT-
lösningar - skalbarhet - där möjligheten att tillhandahålla extra resurser förenklas till 
följd av bland annat virtualisering [11]. 
 
Viktigt är dock att påpeka de tillkortakommanden molnbaserade IT-lösningar ibland för 
med sig. Betydelsen av dessa varierar på företagets eller organisationens storlek. Vid 
beslut om att övergå från en traditionell IT-lösning till en molnlösning är det av stor vikt 
att undersöka om en potentiell molnlösning uppfyller de krav företaget eller 
organisationen ställer på en IT-lösning, då molnlösningar inte alltid erbjuder samma 
funktionalitet och implementering som traditionella IT-lösningar. En av de vanligast 
förekommande orosmomenten bland användare av molnlösningar, vilket också utgör 
det största tillkortakommandet för molnbaserade IT-lösningar, är den gällande säkerhet 
[11]. Att molntjänster per definition är ämnade att användas över internet samtidigt som 
traditionella säkerhetslösningar ej går att applicera skapar ofta problematik och oro hos 
användaren. Säkerheten i molnet behandlas djupare i avsnitt 3.8. Utöver säkerhet är 
bland annat aspekter kopplade till tillgänglighet, bindning till leverantör, kostnad, tillit 
och kontroll i molnlösningar av betydelse, vilka behöver behandlas innan en övergång 
till en molnbaserad IT-lösning [11]. 
 
Även om det är vanligt med ekonomiska fördelar med molnbaserade IT-lösningar, 
förekommer även ekonomiska nackdelar. I vissa fall kan till exempel användandet av en 
SaaS-lösning via en tredje part med tiden utgöra en större ekonomisk utgift än om 
motsvarande IT-lösningen skulle vara lokalt implementerad [11]. Då det saknas en 
direkt standard för molntjänster, främst PaaS, är det heller inte ovanligt att användaren 
hamnar i vad som kallas “vendor lock-in” [10]. Vendor lock-in innebär att användaren 



	

22 
	

av en produkt blir låst till en viss leverantör. Detta medför att övergången till en annan 
lösning eller leverantör kan kompliceras eller till och med bli omöjlig då kompatibilitet 
saknas. I de fall då molntjänster köps in från en tredje part saknar användaren ofta 
kontroll över den infrastruktur som ligger till grund för den aktuella molnlösningen, och 
i vissa fall är även transparensen gentemot användarna obefintliga [10].  
 
Sammanfattningsvis medför molnlösningar både för- och nackdelar. Dess fördelar är 
främst tillgängligheten och tillgängliggörandet av IT-resurser samt möjligheten att möta 
olika grad av resursbehov; bland annat till följd av virtualisering. I de fall då 
molntjänsterna köps in från tredje part ges tillgång till avancerade IT-tjänster där företag 
och organisationer bara betalar för hur mycket de faktiskt utnyttjar resurser och tjänster 
utan de initiala ekonomiska insatserna för införskaffning av nödvändig mjuk- och 
hårdvara. Nackdelarna i sin tur kretsar till största del kring säkerheten kopplad till den 
applicerade molntjänsten, samtidigt som risk för bristande insyn i, kontroll av 
infrastruktur och kompatibilitet alla skapar orosmoment för användarna. Trots detta 
överträffar dock fördelarna nackdelarna för molnbaserade IT-lösningar i förhållande till 
traditionella IT-lösningar i de flesta aspekter [11]. Med det sagt passar nödvändigtvis 
inte molnbaserade IT-lösningar alla företag inom alla branscher. 

3.8 Säkerhet i molnet 

Säkerhetsproblematiken kopplad till molnlösningar har till stor del sin grund i att en av 
molnbaserade IT-tjänsters tillgängliggörande teknologier, internet, inte skapades för att 
vara säkert. Utöver detta ökar andra tillgängliggörande teknologier, till exempel 
virtualisering, komplexiteten av molnets säkerhet [15]. Säkerhet i molnet är en 
komplicerad fråga vilken beror av ett flertal faktorer som till exempel vald service- och 
distributionsmodell samt datahanteringsmodell [15]. Säkerheten kopplad till 
molnbaserade IT-lösningar beror både fysiska och tekniska säkerhetsaspekter, i denna 
rapport behandlas dock endast de tekniska. 
 
I takt med att användningen av molnlösningar tagit större plats på IT-marknaden, både 
bland privatpersoner och företag, har nya säkerhetsfrågor vuxit fram [16]. En stor del av 
säkerhetsproblematiken kopplad till molnlösningar och Cloud Computing, kretsar kring 
möjligheten för användare att garantera dataintegritet och tillgång till data. De nya 
möjligheterna för lagring, hantering och delning av data medför att dataägaren tappar 
direkt kontroll över de lagrade data. Beroende på till vilket ändamål en moln lösning 
appliceras, måste säkerhetsfrågorna behandlas olika [16].  
 
Säkerhetsdiskussion kretsar alltså till största del kring skyndande av data, men även 
kring säkerhetsaspekter kopplade till det faktum att systeminfrastrukturen i olika 
distributionsmodeller, publika och hybrida moln, ofta delas med ett flertal aktörer. 
Samtidigt medför omfattande virtualisering nya säkerhetsfrågor som måste beaktas [16]. 
 



	

23 
	

I de fall då molntjänster används för till exempel lagring och arkivering av data, kretsar 
säkerhetsdiskussionen kring konfidentialiteten, integriteten och tillgängligheten för den 
lagrade data [16]. Med dagens publika lösningar tvingas användarna att helt och hållet 
förlita sig på att molnleverantörena tillhandahåller de säkerhetslösningar som krävs för 
att garantera att användarnas lagrade data skyddas [16]. Dessa implementerade 
säkerhetslösningar garanterar dock inte alltid integriteten, då dessa säkerhetslösningar 
ofta innebär att leverantörerna har full tillgång till de data som lagras i deras system 
[16]. I de fall då total dataintegritet och konfidentialitet är ett krav, måste andra 
distributionslösningar implementeras. Att använda sig av en privat distributionsmodell, 
ett privat moln, där användaren har full kontroll över den använda systeminfrastrukturen 
är en sådan lösning. 
 
I de molnlösningar som används för tillhandahållande av IT-resurser och som är 
baserade på publika molnlösningar, det vill säga där flera användare eller företag delar 
på samma systeminfrastruktur, uppstår ytterligare säkerhetsfrågor. Direkt kopplat till det 
faktum att systeminfrastrukturen delas mellan flera användare eller företag, är att risken 
för obehörig åtkomst samt läckage av data är överhängande, till följd av bland annat 
felaktig rensning av minne innan detta allokeras till en ny virtuell maskin [10,16]. En av 
de möjliggörande teknologier för molntjänster och Cloud Computing, är som tidigare 
nämnts virtualisering. Genom att möjliggöra delning av hårdvara mellan flera användare 
i form av virtuella maskiner, öppnar virtualisering upp för kostnadseffektiva och 
flexibla IT-lösningar. Samtidigt medför virtualisering säkerhetsproblematik riktad mot 
den ingående hypervisorn eller de virtuella maskinerna [10,16]. Då hypervisorn är den 
komponent som skapar och hanterar de virtuella maskinerna, utgör denna ett attraktivt 
mål för attacker. Dessa attacker är ämnade att slå ut de till hypervisorn kopplade 
virtuella maskinerna eller komma åt de data hypervisorn hanterar. Vanligtvis utförs 
sådana attacker med hjälp av en skadlig kod för att få obehörig tillgång till hypervisorn 
med tillhörande hårdvara och data. Denna typ är vanligast mot system som använder en 
hypervisor av typ 2, då dessa körs i gäst-OS:et. En hypervisor av typ 1 körs direkt på 
hårdvara, vilket försvårar denna typ av attacker avsevärt [10].   

3.8.1 CAD i molnet 

Molntjänster tar en allt större plats på IT-marknaden, men det är långt ifrån alla 
branscher som anammat det nya sättet att organisera det IT-relaterade arbetet. Trots dess 
genombrott har avdelningar på företag där verksamheten kretsar kring design av olika 
slag tagit avstånd från molnlösningar [17]. Inom sektorn för arkitektur, ingenjörsarbete 
och konstruktion (AEC - Architecture, Engineering and Construction) har molntjänster 
haft extra svårt att etablera sig [18].  En av de starkast bidragande orsakerna till detta 
har sin grund i den CAD-applikation som används. Vid användandet av CAD-
applikationer är den direkta återkopplingen, från givet kommando till respons i form av 
grafisk effekt, av största vikt för användaren; fördröjning av denna återkoppling leder 
ofta till att en lösning refuseras av användaren [17]. Molntjänster är dock en teknologi 
som fortsätter växa fram inom AEC-sektorn [18]. 
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För användning av molnlösningar för CAD-applikation och annan liknande mjukvara på 
vilka användaren ställer krav på korta svarstider, måste tre huvudsakliga faktorer 
behandlas och utredas: (1) front-end-klient, (2) serverinfrastruktur och (3) uppkoppling 
och bandbredd [17]. 
 
För den ökade rörligheten, vilket ofta är en av de bakomliggande orsakerna till 
övergången till en molnbaserad IT-lösning, utnyttjas tunna front-end-klienter. För 
enklare former av molntjänster, som till exempel Google Docs, används en av de 
enklaste formerna av tunna front-end-klienter - en webbläsare [17]. En webbläsare är 
dock ej tillräckligt för molnbaserade CAD-tjänster; för dessa krävs alternativa tunna 
klienter [17]. Grundstenen för en IT-lösning för tillgängliggörande av CAD-applikation 
genom molntjänster är dock system för virtualisering av applikationer, då alla 
applikationer i en molnlösning körs helt och hållet på back-end-servern [17]. Ett system 
som grundas på virtualisering av applikationer lämpar sig därför bra för organisationer 
som använder sig av privata eller publika molnlösningar [14]. Den tunna front-end-
klienten hanterar endast input till och output från servern, det vill säga all datahantering 
och beräkningar sköts av back-end-servern som sedan ger visuell feedback till 
användaren via den tunna front-end-klienten [19]. Detta ger möjlighet att köra de tunna 
klienterna på ett flertal olika enheter och operativsystem, så länge back-end-servern 
möter de systemkrav CAD-applikation ställer samt är kompatibel med det 
operativsystem som körs på front-end-klienten [17]. 

3.8.2 Systeminfrastruktur för CAD i molnet 

Systeminfrastrukturen för en molnlösning med fokus på CAD-relaterat arbete kan se ut 
på olika sätt och den kan sättas upp som ett privat eller publikt moln, men även som en 
hybrid mellan dessa två distributionsmodeller. Grundidén bakom upplägget för 
systeminfrastrukturen är dock densamma, oavsett vald distributionsmodell. Detta 
illustreras i figur 3. 
 

 
Figur 3 - Förenklad bild av systeminfrastruktur för en generisk molnlösning 
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Systeminfrastrukturen för en molnbaserad IT-lösning kan i grova drag delas upp i två 
delar: front-end-klienten och back-end-servern. Front-end-klienten används av 
användaren för att integrera med back-end-servern, vilken utför alla beräkningar och 
databehandling. Användaren får tillgång till molnservern via en internetansluten klient, 
vanligtvis en tunn klient, och kan då utnyttja den eller de tjänster som levereras från 
molnservern. För företag inom AEC-sektorn, vilka eftersträvar att köra CAD-
applikationer genom molnlösningar, krävs dock en specialanpassad systeminfrastruktur. 
I sin artikel [17] presenterar Goergios Andreadis, Georgios Fourtounis och 
Konstantinos-Dionysios Bouzakis ett förslag på en systeminfrastruktur för CAD-
applikationer i molnet (figur 4). 
 

 
Figur 4 - Systeminfrastruktur för molnlösning föreslagen i [17] 

I denna systeminfrastruktur utnyttjas sex olika typer av servrar: webbservrar, 
applikationsservrar, koordinationsservrar, databas-/lagringsservrar, GPU-servrar samt 
beräkningsservrar. Webbservern är den första passagepunkten användaren passerar vid 
användning av systemet. Denna består av ett flertal undersystem, till vilka åtkomst 
begränsas genom olika användarrättigheter. Det är i applikationsservrarna de 
applikationer som levereras genom molntjänsten, i det här fallet CAD-applikationer, 
exekveras. Varje applikation som exekveras utgör en session och själva exekveringen 
utförs av en applikationsvirtualiseringsmjukvara, som samtidigt tar emot input från samt 
skickar output till användarens front-end-klienten. Koordinationsservrarna koordinerar 
samtliga förfrågningar från användare om att köra olika applikationer genom att hänvisa 
till en tillgänglig applikationsserver som för tillfället utsätts för minst belastning. 
Databas-/lagringsservrarna används för lagring av arbetsfiler samt för att hosta de 
databaser som krävs för att hela systemet skall vara brukbart. Den rendering som görs i 
de olika applikationer som körs via den aktuella molnlösningen, utförs i GPU-servrarna. 
GPU-servrarna innehåller grafikhårdvara som utför de beräkningar som krävs vid bland 
annat rendering av modeller. Beräkningsservrarna används för att utföra avancerade 
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matematiska beräkningar, men används även för att avlasta applikationsservarna genom 
att exekvera delar av de applikationer som körs. De olika servrarna kan vara 
lokaliserade i ett eller flera datacentra och kan utgöras av både fysiska maskiner eller 
virtuella servrar. 

	  



	

27 
	

4. Molnbaserade IT-lösningar och tekniken bakom 
Den lösning för att exekvera CAD-applikationer i molnet som Goergios Andreadis, 
Georgios Fourtounis och Konstantinos-Dionysios Bouzakis presenterar i [17] är bara en 
av många möjliga lösningar. I detta kapitel presenteras en genomgång av på marknaden 
tillgängliga tjänster för tillgängliggörande av skrivbordsmiljöer och applikationer med 
hjälp av virtualisering och molnlösningar. Inledningsvis presenteras olika 
tillvägagångssätt för virtualisering med delad GPU där extra fokus läggs på de två 
lösningar NVIDIA GRID vGPU och AMD MxGPU Technology. Vidare presenteras 
även implementeringslösningar där dessa virtualiseringslösningar används, med fokus 
på virtualiseringsmjukvara från VMware och Citrix.  

4.1 Virtualisering med delad GPU 

En övergång till molnbaserade IT-lösningar har länge varit något som många företag 
eftersträvat, men övergången har inte gått snabbt. För många företag, där användandet 
av grafiskt tunga applikationer utgör en stor del av dess verksamhet har övergången 
varit än mer problematisk då de virtualiserade maskiner som utgör en av stöttepelarna i 
en molnbaserad IT-lösning, inte haft direkt tillgång till den fysiska maskinens GPU 
[20]. Avsaknaden av tillgång till den fysiska GPUn medför att hela den grafiska 
arbetsbelastningen läggs på CPUn, något en CPU är mindre väl anpassad för [21]. 
Tidigare lösningar för virtualisering med en delad GPU, som till exempel Software 
GPU Sharing och GPU pass-through, har dragits med vissa problem [21].  
 

 
Figur 5 – illustration av a). Software GPU Sharing, b). Pass-through GPU och c). 

Hardware-assisted GPU Virtualization [22] 

Vid användning av Software GPU Sharing skickar den använda applikationen alla 
grafiska kommandon till den virtualiserade maskinen tillhörande virtualiserade GPUn, 
vilken i sin tur skickar dessa kommandon vidare till hypervisorn [22]. Hypervisorn utför 
sedan all 3D-rendering på uppdrag av den virtualiserade maskinen med hjälp av 
mjukvara tillhörande den fysiska GPUn. De renderade pixlarna omkodas sedan om och 
skickas tillbaka till användaren och den virtuella maskinen med hjälp av det till 
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systeminfrastrukturen tillhörande RDP [22]. Den virtuella maskinens GPU virtualiseras 
alltså på en mjukvarunivå, medan all 3D-rendering sker i den till hypervisorn 
tillhörande fysiska GPUn [22]. Användning av Software GPU Sharing för virtualisering 
med delad GPU ställer krav på stöd från GPU-tillverkare och specialanpassade GPU-
drivrutiner, vilket skapar kompabilitetsproblem och i viss mån försämrad prestanda [21-
23]. Software GPU Sharing illustreras i figur 5a. 
 
Till skillnad från Software GPU Sharing, ges varje virtuell maskin där GPU Pass-
through utnyttjas direkt tillgång till den fysiska GPUn. Detta gör det möjligt att använda 
standardiserade GPU-drivrutiner i de virtuella maskinerna och GPUn kan utnyttjas som 
vanligt. Genom att tilldela varje virtuell maskin en dedikerad GPU motsträvas en av de 
största anledningarna till virtualisering; att gemensamt utnyttja de serverresurser som 
finns tillgängliga.  I likhet med Software GPU Sharing måste dock 
systeminfrastrukturen klara av att sköta omkodning och överföring av de renderade 
pixlarna till användaren och den virtuella maskiner. Genom att förkorta 
kommunikationsvägen mellan den virtuella maskinen och den fysiska GPUn ger GPU 
Pass-through bättre prestanda och högre grad av kompabilitet jämfört med Software 
GPU Sharing [22]. GPU Pass-through illustreras i figur 5b. 
 
En optimal lösning för virtualisering med delad GPU skulle innebära att ett flertal 
virtuella maskiner kommunicerar med den fysiska GPUn med hjälp av standardiserade 
GPU-drivrutiner installerade direkt i gäst-OS:et och samtidigt som 
kommunikationsvägarna förkortas. Detta kan uppnås med Hardware-assisted GPU 
Virtualization, det vill säga hårdvaruassisterade GPU-virtualisering [22]. Genom 
implementering av en lösning som nyttjar Hardware-assisted GPU Virtualization kan 
bättre prestanda och kompabilitet uppnås genom installation av specialanpassad GPU 
med tillhörande hårdvara som kan hantera all 3D-rendering direkt från alla virtuella 
maskiner [22]. I likhet med både Software GPU Sharing och GPU Pass-through måste 
systeminfrastrukturen även i detta fall kunna hantera omkodning och överföring av de 
renderade pixlarna till de virtuella maskinerna och slutanvändaren [22]. Samtidigt krävs 
dock både hårdvarustöd i den använda GPUn samt att den använda hypervisorn stödjer 
en sådan lösning [22]. Med Hardware-assisted GPU Virtualization undviks den 
bristande prestandan hos Software GPU Sharing samtidigt som 
skalbarhetsproblematiken hos GPU Pass-through även den undviks. Hardware-assisted 
GPU Virtualization illustreras i figur 5c.  
 
De två största grafikkortstillverkarna (GPU-tillverkare) AMD och NVIDIA har båda 
utvecklat två nya typer av GPUs baserade på Hardware-assisted GPU Virtualization för 
att komma runt den bristande prestandan som uppkommer då virtuella maskiner som 
används för grafikintensiva applikationer, inte har direkt tillgång till den fysiska GPUn. 
NVIDIA har utvecklat NVIDIA GRID vGPU medan AMDs motsvarighet heter AMD 
MxGPU Technology. 
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4.1.1 Virtualisering med NVIDIA GRID vGPU 

NVIDIA GRID vGPU erbjuder virtualisering av grafiktunga applikationer i en miljö 
med en, mellan flera användare delad, GPU utan försämrad prestanda och kompabilitet 
[20, 23]. GRID-tekniken körs på GRID-kompatibla servrar som tillsammans med 
virtualiseringslösningar från VMware och Citrix kan leverera högpresterande virtuella 
maskiner till flera användare samtidigt - varje fysisk GPU kan tillgodose upp till 16 
användares behov samtidigt per GPU-kärna [20]. Detta illustreras i figur 6. 
 

 
Figur 6 - systeminfrastruktur för virtualisering med NVIDIA GRID vGPU [21] 

 
NVIDIA GRID levereras i tre olika versioner: Virtual Applications, Virtual PC och 
Virtual Workstation [23]. Dessa tre versioner gör det möjligt att allokera och optimera 
tillgången till grafikminne, för att på så vis ge varje användare en grafisk profil som är 
anpassad efter dennes behov. I likhet med en vanlig stationär IT-lösning, har varje 
användare då alltid tillgång till en specifik mängd grafiskt minne för att alltid kunna 
öppna och använda de applikationer de behöver i sitt arbete [23]. Virtual Applications 
levererar applikationer med fullständig prestanda i kombination med andra 
molnlösningar, som till exempel XenApp eller XenDesktop från Citrix [20]. Virtual PC 
riktar sig till användare som vill ha tillgång till ett virtualiserat skrivbord men som 
samtidigt har behov av en stabil användarupplevelse vid användning av applikationer, 
webbläsare och dylikt [20]. Virtual Workstation är den kraftfullaste versionen av 
NVIDIA GRID och riktar sig till användare som vill ha tillgång till professionella, 
grafiskt krävande applikationer från vilken typ av enhet som helst och från vart som 
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helst [20]. Typen av användare som blir tilldelade en GPU avgör i vilken mån denna 
GPU klarar av att tillgodose användarens behov [20]. Beroende på vilken 
användarprofil användarna av en GPU blir tilldelade samt vilken hårdvara som används 
kan varje användare i en NVIDIA GRID vGPU-lösning få tillgång till mellan två och 
fyra skärmar med en upplösning på maximalt 2560x1600 per skärm, samtidigt [21]. 
 
Med den nya typen av virtualiseringslösningar behöver stora underlags- och arbetsfiler 
skickas fram och tillbaka mellan klient och server. Med lösningar för GPU-
virtualisering, som bland annat NVIDIA GRID vGPU, skickas endast färdigrenderade 
pixlar och kommandon mellan servern och klienten [21]. Då det inte längre krävs 
kraftfulla maskiner för att utföra datorrelaterat arbete, ges möjlighet att på ett effektivt 
sätt implementera en BYOD-lösning där användaren själv kan bestämma vart arbetet 
utförs samt från vilken typ av enhet. Då underlag- och arbetsfiler aldrig lämnar de 
centraliserade servrarna samtidigt som alla applikationer körs centralt, är allt som krävs 
en bredbandsuppkoppling för att få tillgång nödvändiga resurser. Samtidigt minskar 
riskerna markant för att filer ska komma på villovägar, samtidigt som arbetet kan 
effektiviseras då även laddningstider minskar markant [21].  

4.1.2 Virtualisering med AMD MxGPU Technology 

Nvidia har länge haft övertaget och varit ensam aktör på marknaden för, mellan flera 
användare delad, hårdvaruassisterade GPU virtualisering, en marknad som nu AMD 
slagit sig in på [24]. Lanseringen av AMD MxGPU Technology utökar konkurrensen 
mellan GPU-giganterna AMD och Nvidia, men ger även fler valmöjligheter för 
slutanvändarna. 

 
AMD har under en längre tid arbetat med att vidareutveckla och implementera 
funktioner i deras GPU-hårdvara för att förbereda dessa för den ständigt växande 
virtualiseringsmarknaden. Men en implementering av en IT-lösning med AMD MxGPU 
menar AMD att användarna ska kunna dela på resurserna från en GPU, men fortfarande 
få tillgång till samma prestanda som hos en stationär dator med en dedikerad GPU [24]. 
 
Med virtualiseringslösning användandes AMDs MxGPU har AMD eftersträvat att skapa 
en ny GPU-klass där virtualiseringsförmågan är direkt integrerad i GPUn. Genom att 
implementera denna hårdvaruassisterade GPU-arkitekturen anser AMD att de skapat 
den första äkta hårdvaruvirtualiserade GPU-lösningen [24]. Detta är dock ett påstående 
vilket kan diskuteras, då även NVIDIAs GRID vGPU bygger på en hårdvaruassisterad 
virtualisering av GPU [20-23].    
 
Till skillnad från NVIDIA GRID vGPU, är första generationens AMD MxGPU endast 
kompatibla med virtualiseringslösningar från VMware, som tillsamman kan leverera 
högpresterande virtuella maskiner för användning av grafiskt tunga applikationer. AMD 
planerar dock att utöka stödet för andra virtualiseringslösningar från bland annat Citrix. 
I likhet med NVIDIA GRID vGPU, kan varje fysisk GPU uppfylla behovet för mellan 
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en till 16 användare samtidigt per GPU-kärna beroende på användarnas krav, i en 
virtualiseringslösning vilken använder AMD MxGPU Technology [24]. Detta illustreras 
i figur 7.  
 

 
Figur 7 - systeminfrastruktur för virtualisering med AMD MxGPU [25] 

Även om varje GPU klarar av att tillgodose upp till 16 användare, kan denna siffra 
variera beroende på användarnas krav. Varje GPU kan tillgodose 16 användare när 
dessa i huvudsak jobbar med ordbehandlare, mail-applikationer och dylikt [25]. När 
användarna är så kallade powerusers, det vill säga användare som kräver tillgång till 
3D-applikationer och stöd för bland annat inspektion av CAD-modeller, kan en GPU 
tillgodose behoven för sex till tio användare. Den mest krävande användargruppen 
utgörs av användare som kräver tillgång till 3D-intensiva designapplikationer, i vilket 
fall en GPU kan tillgodose två till sex användares behov [25].  
 
Huvudsyftet med AMD MxGPU Technology är i första hand att tillhandahålla en 
fullständig digital arbetsmiljö, med full tillgång till applikationer och data, oavsett vart 
användaren befinner sig och vilken typ av enhet denne använder. Genom den 
hårdvaruassisterade virtualiseringen av GPU till de virtualiserade maskinerna kan detta 
uppnås, med fullständig applikationskompabilitet, samtidigt som användare inte 
behöver tilldelas en specifik användarprofil [26]. För ökad effektivitet sker alla 
beräkningar och 3D-rendering på centraliserade servrar, vilket medför att all data aldrig 
lämnar servrarna. Behovet att skicka stora filer över nätverk försvinner. Det enda som 
skickas från servern till användarna är färdigrenderade pixlar, medan användaren endast 
skickar kommandon till servern. Då data aldrig lämnar servrarna, medför detta en ökad 
kontroll av data och därmed även ökad säkerhet, samtidigt som underhållet simplifieras 
[26]. 
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4.2 Virtualiseringslösningar 

För att tillhandahålla virtualiserade maskiner till användarna krävs mer än bara den 
bakomliggande hårdvaran. För att förmedla de virtualiserade resurserna från datacenter 
till användarna i form av skrivbordsmiljöer eller applikationer används 
virtualiseringsmjukvara för att möjliggöra detta. I detta avsnitt presenteras två lösningar 
levererade av företagen VMware och Citrix. 

4.2.1 VMware Horizon 

För att leverera virtualiseringslösningar till användarna tillhandahåller företaget 
VMware VMware Horizon, en samling lösningar för virtualisering av skrivbordsmiljöer 
och applikationer. Med hjälp av VMware Horizon möjliggörs tillgängliggörandet av 
virtualiserade applikationer och skrivbordsmiljöer till användare, vilka dessa kan 
komma åt från valfri typ av enhet och valfri fysisk plats [27]. 
 
VMware Horizon använder VMware vSphere, en platform för virtualisering av 
skrivbordsmiljöer, som tillsammans med ESXi hypervisor och VMware vCenter Server 
används för att hantera och konfigurerar den tillhörande systeminfrastrukturen [22]. 
ESXi hypervisor är en hypervisor av typ 1, det vill säga en hypervisor som körs direkt 
på hårdvaran och som ofta används för virtualiseringslösningar där servrar ofta utsätts 
för hög belastning och där säkerhetskrav är höga.  
 
För att få tillgång till en virtualiserad applikation eller skrivbordsmiljö via VMware 
Horizon, skapar användaren en session genom att exekvera en VMware Horizon-klient 
på en av användaren vald tunn klient [22]. VMware Horizon-klienter finns tillgängliga 
för operativsystemen Windows, Mac OSX, Linux, iOS och Android [28]. VMwares 
lösningar för applikations- och skrivbordsvirtualisering har stöd för AMD MxGPU 
technology såväl som för NVIDIA GRID vGPU [19, 24]. 

4.2.2 Citrix Xen 

I likhet med de virtualiseringslösningar levererade av VMware, finns Citrixs Xen-
virtualiseringlösningar i flera paketlösningar [23]. Till skillnad från VMware Horizon 
och VMware vCenter Server, bygger Citrixs Xen-lösningar på open-source-
hypervisorhanteraren XenServer [29]. XenServer bygger på typ-1-hypervisorn Xen 
Hypervisor, vilket är den enda hypervisorn som finns tillgänglig som en open-source-
lösning, och används därför som bas i både kommersiella- såväl som i open-source-
virtualiseringslösningar [30]. Att XenServer bygger på open-source-hypervisorn medför 
lägre kostnader för licensiering av virtualiseringsmjukvara samtidigt som de totala 
kostnaderna blir lägre [29].  
 
Citrixs Xen-virtualiseringslösningar levereras i form av de två paketen XenApp och 
XenDesktop, där XenDesktop är den mest omfattande. XenApp används huvudsakligen 
för virtualisering av applikationer samt ge tillgång till data från valfri plats. XenDesktop 
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har samma funktioner som XenApp, men erbjuder också möjlighet för implementering 
av skalbara VDI-lösningar. De virtualiserade applikationerna och skrivbordsmiljöerna 
kan distribueras via privata eller publika moln [31, 32]. 
 
Med XenDesktop kan användare genom fjärranslutning få tillgång till applikationer 
eller skrivbordsmiljöer från valfri vald enhet under förutsättning att det finns tillgång till 
ett nätverk. Då XenDesktop även innehåller XenApp, kan ett brett spektrum av 
individuella behov hos användarna tillmötesgås. Behöver en användare tillgång till 
endast en applikation, kan XenDesktop erbjuda en SaaS-lösning, samtidigt som hela 
skrivbordsmiljöer kan tillhandahållas till användare med tyngre behov [32]. 
Flexibiliteten hos XenDesktop, samtidigt som en hög säkerhet eftersträvas, öppnar upp 
för en implementering av en BYOD-lösning [32]. Klienter för åtkomst till applikationer 
och skrivbordsmiljöer virtualiserade med XenDesktop finns tillgängliga till Windows, 
Mac OSX, iOS och Android [31].  
 
AMD MxGPU Technology är i dagsläget inte designad för att köras på Citrix 
XenServer, utan endast på VMware vSphere tillsammans med ESXi hypervisor [25]. 
Det är dock fullt möligt att använda XenApp och XenDesktop för att få tillgång till 
virtuella maskiner som körs på XenServer med AMD MxGPU Technology [25]. Vidare 
är Citrix XenDesktop fullt kompatibelt med NVIDIA GRID vGPU [33] 

4.3 Implementeringsexempel 

För att ge en ökad förståelse för implementeringen av virtualiseringslösningar där 
VMware Horizon och Citrix Xen används tillsammans med NVIDIA GRID vGPU och 
AMD MxGPU Technology, presenteras i detta avsnitt exempel på fall där 
virtualiseringslösningar av de slag presenterade i avsnitt 4.2. 

4.3.1 VMware Horizon med NVIDIA GRID vGPU 

Genom en implementering av en virtualiseringslösning med VMware Horizon och 
NVIDIA GRID vGPU eftersträvas mobila IT-lösningar med god prestanda och till en 
försvarbar kostnad [34]. Tidigare har användarna fått välja mellan billigare lösningar 
med låg prestanda och hög skalbarhet eller dyrare lösningar med hög prestanda och låg 
skalbarhet. Med en lösning baserad på VMware Horizon och NVIDIA GRID vGPU 
ämnas tomrummet mellan dessa två lösningar täppas till, och leverera en 
virtualiseringslösning som är effektiv vad gäller kostnad, prestanda och skalbarhet [34]. 
 
Det Amerikanska företaget BLDD med 86 anställda, verksamt inom AEC-sektorn, var 
tidiga med att implementera VDI-lösningar i sin verksamhet. I den dagliga 
verksamheten användes ett flertal grafisk tunga applikationer, bland annat Autodesk 
Revit och AutoCAD, som ställer höga krav på tillgängliga GPU-resurser [35]. Det var 
inte ovanligt att upp till åtta personer jobbade med ett och samma projekt samtidigt, 
vilket ställde höga krav på kontinuerlig datadelning för att alla involverade skull kunna 
jobba med rätt version av projektet. 
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Det visade sig tidigt att den implementerade VDI-lösningen inte gav önskad prestanda, 
och redan vi lättare operationer pressades hårdvaran till det yttersta [35]. Användarnas 
arbetsflöde stördes då interaktionen med de olika applikationerna påverkades av långa 
svarstider vid utförandet av triviala handlingar som till exempel zoomning av modeller, 
förflyttning av 3D-modeller och dylikt.  
 
För att komma tillrätta med den problematik kopplad till den implementerade VDI-
lösningen, valde BLDD att övergå till en VDI-lösning baserade på NVIDIA GRID 
vGPU, tillsammans med VMware Horizon och VMware vSphere. På serversidan valdes 
en lösning med två NVIDIA GRID K2-grafikkort, med vardera två GPUs som var för 
sig kunde tillgodose drygt 30 användares behov samtidigt.  
 
Den nya VDI-lösningen, baserad på teknik från VMware och NVIDIA, hjälpte BLDD 
att komma tillrätta med de tillkortakommanden som uppstod i deras verksamhet på 
grund av den tidigare använda VDI-lösningen, vilket ökade effektiviteten bland de 
anställda.  

4.3.2 VMware Horizion med AMD MxGPU Technology 

Vid dagens datum, maj 2016, finns ingen information gällande referenskunder som 
implementerat en VDI-lösning med VMware Horizon och AMD MxGPU Technology 
tillgänglig. Det kan förklaras med att AMD MxGPU Technology är, i förhållande till 
NVIDIA GRID vGPU, ny på marknaden. AMD MxGPU Technology lanserades av 
AMD i februari 2016 [36] och har därmed inte hunnit få samma spridning som NVIDIA 
GRID vGPU.   

4.3.3 Citrix Xen med NVIDIA GRID vGPU 

I likhet med en VDI-lösning där NVIDIA GRID vGPU implementeras tillsammans med 
VMware Horizon, kommer en VDI-lösning där VMware Horizon ersatts av Citrix 
XenApp och XenDesktop att leverera en lösning som är effektiv vad gäller kostnad, 
prestanda och skalbarhet. Ett företag som implementerat en sådan lösning är Inbo 
Architecten, ett Nederländskt företag verksamt inom AEC-sektorn, med 125 anställda 
lokaliserade runt om i Nederländerna och i Kina [37].   
 
Av företagets anställda är drygt 80 procent designers och ingenjörer, vilka kan ses som 
tunga användare och som är i behov av högpresterande maskiner för att genomföra det 
dagliga arbetet [37]. Dessa anställda var i behov av tillgång till applikationer som bland 
annat AutoCAD, Revit och Adobe Creative Suite för att kunna utföra de uppdrag de blev 
tilldelade. I takt med att branschen utvecklades och de 3D-modeller som skapades blev 
större och mer komplexa, gick stora resurser åt att ständigt uppgradera den stationära 
hårdvaran. Samtidigt fanns en viss problematik för samarbete mellan anställda 
lokaliserade på de olika kontoren. För att hitta alternativa IT-lösningar startades ett 
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pilotprojekt för att undersöka om en VDI-lösning var implementerbar i företagets 
verksamhet [37].  
 
VDI-pilotprojektet genomfördes på företagets Europakontor, med både interna och 
externa användare, där all datahantering var centraliserad till en server och tillgång till 
virtuella skrivbord tillhandahölls via internet. Detta medförde att all hantering av VDI-
lösningen kunde utföras centralt av företagets IT-avdelning. Genomförande av ett 
mindre pilotprojekt gavs även företag möjlighet att prestandatesta de applikationer 
verksamheten var beroende av, för att se om lösningen uppfyllde de krav som fanns från 
användarna [37].  
 
Implementeringen av den slutgiltiga VDI-lösningen skedde stegvis i takt med att 
pilotprojektet fortskred. Innan den slutgiltiga VDI-lösningen med NVIDIA GRID K2-
grafikkort och Citrix XenApp och XenDesktop implementerades, testades andra 
lösningar med bland annat andra val av GPU. Detta gav möjlighet att reda ut och lösa 
problem med den nya hårdvaran och den redan existerande mjukvaran. Den slutgiltiga 
lösningen byggde på ett flertal servrar som kunde tillgodose drygt 40 användare per 
fysisk server [37]. 
 
Den nya VDI-lösningen med centraliserad datahantering, medförde ett flertal fördelar. 
Bland annat gavs förbättrade möjligheter för samarbete mellan de olika kontoren, 
datahanteringen förenklades och hantering av systemet kunde i större utsträckning 
skötas central av IT-avdelningen [37].  
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit vid informationsinhämtning 
gällande Bjerking ABs verksamhet och en framtida IT-lösning. Inledningsvis ges en 
kortare presentation av Bjerking AB och dess verksamhet, sedan presenteras 
information gällande övergången till ett aktivitetsbaserat arbetsätt, dagens IT-lösningar 
samt krav på en framtida IT-lösning på Bjerking AB. 

5.1 Fall: Bjerking AB 

Teknikkonsultföretaget Bjerking AB grundades 1943 av Sven-Erik Bjerking, då som S-
E Bjerking konsulterande ingenjörsbyrå [38]. Sedan starten 1943 har Bjerking AB växt 
och har idag cirka 300 anställda på kontor i Uppsala, Enköping och Stockholm. 
Bjerking AB är ett multidisciplinärt konsultföretag som besitter expertkompetens inom 
bland annat installation, projektledning, fastighetsutveckling, byggnadsvård, 
konstruktion, infrastruktur och gestaltning, miljö och byggfysik samt geo- och 
mätteknik [39]. På Bjerking AB har man länge legat i framkant inom 
teknikkonsultmarknaden genom problemlösning samt utveckling av nya tekniker och 
metoder, som tillsammans med företagets många tjänsteområden hjälper Bjerking AB 
att utveckla nya lösningar för moderna och hållbara samhällen [38]. 

5.1.1 Behovsbaserat istället för aktivitetsbaserat arbetssätt 

Arbetet med att omstrukturera det sätt på vilket verksamheten på Bjerking ABs kontor 
bedrivs idag handlar inte om att hitta den perfekta arbetsplatsen, en arbetsplats som ska 
passa alla oavsett yrkesroll eller avdelning [40-42]. Det handlar istället om att se till 
Bjerking ABs så väl som de anställdas behov. Utifrån detta resonemang har Bjerking 
ABs ledning medvetet valt att kalla den kommande kontorslösningen “behovsbaserad” 
istället för “aktivitetsbaserad, då ett aktivitetsbaserat arbetssätt inte nödvändigtvis är det 
som är optimalt för Bjerking AB som företag, dess anställda eller verksamheten i stort 
[40-42].  

5.1.2 Utvärdering av dagens IT-lösningar 

Bjerking AB är en arbetsplats där de arbetsuppgifter som utförs lägger stor tyngd vid en 
fungerande IT-infrastruktur - utan en fungerande IT-infrastruktur kan i stort sett inget 
arbete utföras [43-45].  Majoriteten av det arbetsuppgifter som utförs under en arbetsdag 
kräver åtkomst till en dator, och för vissa anställda utförs så mycket som cirka 95 
procent av arbetsuppgifterna sittandes vid en dator [44]. Att ha en fungerande IT-
infrastruktur är alltså en kritisk punkt för både Bjerking AB som arbetsgivare och på 
individnivå för det anställda.  
 
Ett av de större problemområden kopplat till de arbetsuppgifter där Bjerking ABs IT-
infrastruktur spelar en betydande roll är det gällande hårdvara och dess prestanda [43-
45]. I dagsläget arbetar större delen av Bjerking ABs anställda med bärbara datorer 
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kopplade till externa skärmar och annan kringutrustning via en anslutningsdocka. Det 
finns vissa som fortfarande använder stationära datorer, men trenden är dock att de 
flesta går mot bärbara datorer [45]. Dessa bärbara datorer är, för att uppfylla 
prestandarelaterade krav och därmed rymma relevant hårdvara, både stora och 
otympliga [44]. Även om möjligheten att använda den bärbara datorn på resande fot 
finns, är detta något som sällan görs. Inte sällan används de bärbara datorerna i stort sett 
bara som stationära datorer, dels på grund av dess otymplighet men också på grund av 
förlorandet av inställningar vid losstagning, till exempel skärmupplösning, från 
anslutningsdocka [44]. 
 
Utöver de bärbara datorernas otymplighet, finns det även problematik kopplad till den 
prestanda de bärbara datorernas hårdvara kan leverera. I grund och botten är hårdvaran 
det största problemet kopplat till de brister och tillkortakommanden som upplevs med 
dagens IT-lösningar [44-45]. Den bristande prestandan är mest märkbar gällande 
laddningstider samt arbete med modeller i bland annat AutoCAD . I till exempel 
beräkningsarbete kan laddningstiderna uppgå till någon timme om dagen, då 
arbetsprocessen kräver att först rita en modell, kontrollera att allt ser rätt ut för att sedan 
göra beräkningar på modellen [44-45]. Även sådana triviala moment som att öppna 
datorskapade modeller av konstruktioner bidrar till långa laddningstider och påverkar 
därmed även arbetsprocessen, något som bidragit till att kraftfulla stationära datorer 
kommit att bli önskvärda [44-45]. Detta förfarande är något som upprepas flera gånger 
om dagen. Prestandaproblemen gör sig dock även påminda i samband med arbetet 
kopplat till de modeller som tidigare nämnts. Vid jobb med olika modeller och 
inspektion av dessa störs oftast arbetsflödet då rotation av modellerna kan hacka samt 
vara allmänt tungjobbat [44].  
 
I dagsläget lagras majoriteten av alla arbetsfiler kopplade till olika projekt centralt på 
Bjerking ABs servrar, något som ställer höga krav på de nätverkslösningar som nyttjas 
och som lätt blir en flaskhals i arbetsflödet [43-45]. För att arbeta med ett specifikt 
projekt öppnas det aktuella projektets arbetsfiler direkt från de centrala servrarna över 
Bjerking ABs nätverk. Dessa filer varierar i storlek från några tiotal megabyte till ett 
hundratal megabyte [44]. För att få ett flöde i arbetsprocessen krävs alltså att dessa 
underlagsfiler kan öppnas på kortast möjliga tid - det får inte ta flera minuter [43-45]. 
Att jobba direkt över nätverket är i dagsläget något som inte fungerar som önskat för 
vissa anställda, utan allt arbete sker då lokalt på den anställdes egen klient [44-45]. 
Även om en modell går att öppna direkt via nätverket, förutsatt att klienten är kopplad 
till nätverket via en kabelanslutning då den trådlösa anslutningen inte ger önskad 
hastighet för filöverföring, sparas alla arbets- och beräkningsfiler lokalt på datorn under 
arbetets gång [44]. Arbetet med modellerna sker därför även det lokalt för att sedan 
kopieras över till servern när den anställde för tillfället arbetat färdig med den aktuella 
modellen. Om filen behövs igen vid ett senare tillfälle upprepas denna procedur [44]. 
 
Det arbete som utförs på Bjerking AB kräver tillgång till ett flertal olika verktyg i form 
av programvara. Bland annat används AutoCAD, MagiCAD och Novapoint i stor 
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utsträckning. I dagsläget är problematik kopplad till programvarulicenser något som är 
vanligt förekommande [43-45]. Det är inte ovanligt att problem uppstår gällande 
kompabilitet, då ett flertal versioner av samma programvara används, samt att olika 
tilläggsprogram används av olika användare. För konstruktörerna krävs även ett flertal 
olika versioner av olika programvaror beroende på vilken version av en specifik 
programvara arkitekten bakom ett projekt använt [43]. Då flera versioner av samma 
programvara inte kan användas simultant ställer detta till vissa bekymmer i 
arbetsprocessen [43-45]. Kompabilitetsproblematiken ger sig även tillkänna gällande 
hårdvara och kringutrustning, bland annat genom att alla dockningsstationer inte är 
kompatibla med alla datorer [45].      
  
Inom teknikkonsultbranschen förekommer en större mängd papper i form av ritningar 
och dylikt. Detta beror på att ritningar i utskrivet format är ofta den produkt 
teknikkonsultföretag levererar till kunden då detta är vad kunden vill ha, men också för 
att pappersutskrifterna används för att kontrollera ritningar under arbetets gång [43-45]. 
Att få en överblick på hur ritningar ser ut är i dagsläget inget som är möjligt att göra på 
digital väg [44-45]. Digitaliseringsmöjligheterna av papper ser dock olika ut på olika 
avdelningar. På vissa avdelningar på Bjerking AB ses inga större hinder för att gå mot 
en större grad av digitalisering, då det mesta nödvändiga materialet finns för att köra 
digitalt [43]. Samtidigt finns uppfattningen på andra avdelningar att en digitaliserad 
arbetsplats inte är möjlig och att papperslösheten ligger längre bort i tiden än de två år 
fram till den planerade omlokalisering av Bjerking ABs verksamhet till nya lokaler [44-
45]. 

5.1.3 Krav och åsikter gällande framtidens IT-lösning 

Att övergå till ett nytt arbetssätt är en omvälvande process, vilken påverkar både företag 
i stort samt dess anställda. Att lämna ett arbetssätt som använts i flertalet år är inte alltid 
en helt okomplicerad process och kan vara en känslig fråga. Att därför vara lyhörd och 
snappa upp olika anställdas behov och krav på bland annat nya IT-lösningar är av stor 
vikt för en lyckad övergång. Trots vissa upprörda röster, finns dock en tydlig efterfrågan 
bland de anställda av mobila IT-lösningar för att ytterligare förbättra och effektivisera 
arbetsprocessen. Möjligheten att enkelt flytta till en annan miljö men ändå ha tillgång 
till det material och den prestanda som krävs för att uträtta det uppgifter som måste 
uträttas är något som efterfrågas [40-42]. De IT-lösningar som eventuellt kan komma att 
implementeras måste vara anpassade efter den verksamhet som bedrivs och inte tvärt 
om. Arbetet får inte vara IT-styrt då den verklighet många avdelningar är verksamma 
inom inte är det [40]. 
 
Vid en övergång till ett mobilt behovsbaserat arbetssätt med kontorslokaler anpassade 
efter detta, är det av största vikt att de nya IT-lösningar som implementeras ej presterar 
sämre än de som nyttjas i dagsläget både vad det gäller kringutrustning och hårdvara. 
Att vara mobil ska inte vara komplicerat. I början av en arbetsdag ska 
inkopplingsprocessen vara enkel och får inte ta tid - allt som krävs för att vara mobil ska 
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finnas tillgängligt vid varje plats samt runt omkring i lokalerna. De behovsbaserade 
arbetssättet och lokalerna får inte medföra ett extra moment som tar onödig tid och som 
måste göras varje dag [43-45]. 
  
Övergången till ett behovsbaserat arbetssätt kan komma att påverka den snabba 
informationsdelning som finns på Bjerking AB i dagsläget. Då varje avdelning sitter 
samlad på en och samma geografiska yta samt att varje anställd har sin egen plats på 
denna yta är det lätt att dela information mellan olika anställda. Denna snabba 
informationsdelning är något som värderas högt och fungerar bra i dagsläget [43-45]. 
Vid en övergång till ett behovsbaserat arbetssätt får inte denna 
informationdelningskanalen gå förlorad [40-42]. 
 
Bjerking AB är en arbetsplats där tillgången till icke-digitaliserade resurser utgör en stor 
del av den nuvarande arbetsprocessen, inte minst då i form av pappersritningar som är 
det som kunderna i många fall efterfrågar, men även kataloger och annat 
underlagsmaterial är av ett icke-digitalt format [43-45]. För att en mobil IT-lösning ska 
vara aktuell krävs en lösning för att minska det icke-digitala materialet i största möjliga 
omfattning, och samtidigt gå mot en mer digitaliserad och pappersfri arbetsplats. Som 
exempel sker granskningsförfarandet av ritningar under ett projekts gång genom icke-
digital granskning då ritningarna skrivs ut på papper för att sedan granskas [43-45]. På 
vissa avdelningar har försök att digitalisera granskandet gjorts genom att i större 
utsträckning granska ritningar digitalt [43]. 
 
Sammanfattningsvis måste alltså en framtida mobil IT-lösning på Bjerking AB vara 
okomplicerad. Det ska vara enkelt att vara mobil i den meningen att de anställda ska 
kunna arbeta på en plats, förflytta sig och återuppta arbetet utan att det tar flera minuter. 
Allt det material som krävs i form av kataloger, underlagsmaterial och dylikt, samt den 
krävda hårdvaruprestandan och eventuella inställningar som gjorts ska alltid följa med 
oavsett från vilket plats arbetet utförs.  
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras den insamlade informationen gällande framtida IT-lösningar på 
Bjerking AB i förhållande till de potentiella molnbaserade IT-lösningar som 
identifierats. Kapitlet diskuterar implementeringen av en VDI-lösning, 
digitaliseringsproblematiken som uppstår till följd av detta samt den ständiga 
utvecklingen på marknaden för molnbaserade IT-lösningar. 

6.1 Implementering av VDI-lösning 

Dagens IT-lösningar på Bjerking AB upplevs av anställda, specifikt av de anställda som 
kan ses som tunga användare, som icke tillfredsställande. Prestandamässigt finns 
mycket att önska och det är även prestandaproblematiken som upplevs som det största 
tillkortakommanden med dagens IT-lösningar. Den bristande prestandan märks tydligast 
i form av långa ladd- och väntetider vid arbete med modeller i bland annat AutoCAD, 
där beräkningsarbete kan utgöra upp till någon timme av arbetsdagen. Även triviala 
moment som att öppna modeller och inspektera dessa upplevs som tungjobbat och 
hackigt, då hårdvaran inte presterar på önskad nivå. Samtidigt är de arbetsfiler som 
används i det dagliga arbetet, i många fall stora. För att effektivt arbeta med dessa krävs 
att de först laddas ner från Bjerking ABs servrar, då dagens nätverkslösningar inte 
levererar önskat resultat, även om det är möjligt att jobba med arbetsfiler direkt över 
nätverket. 
 
Implementeringen av en VDI-baserad molnlösning har god potential att åtgärda dessa 
tillkortakommanden. Genom att observera implementeringen av VDI-lösningar på 
företagen BLDD och Inbo Architecten, båda verksamma inom AEC-sektorn i likhet 
med Bjerking AB, kan flera paralleller dras mellan den upplevda problematiken på 
Bjerking AB. På BLDD och Inbo Architecten implementerades virtualiseringslösningar 
baserade på NVIDIA GRID vGPU tillsammans med VMware Horzion respektive Citrix 
Xen.  
 
I likhet med Bjerking AB, använde BLDD och Inbo Architecten båda grafiskt tunga 
applikationer som till exempel AutoCAD i sin dagliga verksamhet. BLDD var tidiga 
med att implementera en VDI-lösning i sin verksamhet, men upplevde i likhet med 
Bjerking AB, att den implementerade VDI-lösningen inte presterade som önskat. För 
Inbo Architecten handlade det istället om att den snabba utveckling på branschen 
ständigt tvingade fram dyra hårdvaruuppgraderingar samtidigt som förbättrade 
möjligheter för samarbete mellan företagets olika kontor eftersöktes. Tidigare tekniker 
för virtualisering med en mellan flera användare delad GPU handlade om en avvägning 
mellan lågt pris, hög skalbarhet och låg prestanda eller högt pris, låg skalbarhet och hög 
prestanda. Ny teknik baserad på hårdvaruassisterad GPU-virtualisering har öppnat upp 
för implementering av VDI-lösningar utan försämrad prestanda. De problem som 
upplevdes av BLDD och Inbo Architecten åtgärdades till följd av implementeringen av 
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just en sådan lösning, vilket alltså visar goda förhoppningar att en sådan lösning av 
skulle kunna implementeras med ett önskvärt resultat även på Bjerking AB. 
 
En implementering av en VDI-lösning är dock inget som bör göras allt för hastigt. I 
Inbo Architecten skedde övergången stegvis, där övergången inleddes med ett mindre 
pilotprojekt. Tack var att övergången skedde stegvis, gavs Inbo Architecten möjlighet 
att reda ut och lösa problem som uppstod med ny hårdvara och redan existerande 
mjukvara. 
 
De långa laddningstider som idag upplevs på Bjerking AB i samband av nedladdning 
och öppning av arbetsfiler, är även det något som kan åtgärdas med en implementering 
av en VDI-lösning. En VDI-lösning som baseras på till exempel VMware Horizon och 
NVIDIA GRID vGPU, medför att arbetsfilerna aldrig behöver skickas till den tunna 
klienten användaren sitter vid. Alla beräkningar utförs direkt på servern, och det enda 
som skickas mellan användarens tunna klient och servern är kommandon och 
färdigrenderade pixlar. Då data aldrig lämnar datacentret innebär det inte bara minskad 
belastning på det använda nätverket, utan säkerheten ökas även den. 
 
Bjerking AB är ett företag där kraven på IT-lösningar är olika gällande prestandakrav. 
Det gäller alltså inte att hitta en specifik lösning som passar alla, utan snarare hitta en 
lösning som kan skräddarsys efter varje anställds behov. Den hårdvaruassisterade GPU-
virtualiseringen tillsamman med virtualiseringslösningar från VMware och Citrix, 
möjliggöra allokering av resurser till olika anställda med olika prestandakrav, för att 
dessa ska kunna utföra sitt dagliga arbete på ett tillfredsställande sätt.  
 
Trots dess många fördelar, är det dock viktigt att även påpeka de tillkortakommanden 
molnbaserade IT-lösningar för med sig. Nackdelarna med molnbaserade IT-lösningar 
kretsar till största del kring säkerhet. I de fall då en publik distributionsmodell 
tillhandahållen av en tredje part används, uppstår svårigheter att garantera 
konfidentialitet och integritet för de lagrade data, till följd av att systeminfrastrukturen 
delas med andra användare och företag. Genom att använda en privat 
distributionsmodell kan konfidentialitet och integritet för de lagrade data garanteras i 
större utsträckning, och tillsammans med en VDI-lösning där data aldrig lämnar 
datacentret ökar säkerhetsnivån ytterligare.  
 
Virtualisering, den möjliggörande tekniken bakom VDI-lösningar, är också orsaken till 
viss säkerhetsproblematik vilken skall tas i beaktning. Med virtualisering flyttas den 
felkritiska systemdelen från en specifik dator som endast påverkar en användare, till 
servern och dess nätverksanslutning. Hypervisorn, det som hanterar de virtuella 
maskinerna, i en sådan blir då ett attraktivt mål för attacker. En attack mot ett systems 
hypervisor gör samtliga virtuella maskiner otillgängliga. Denna typ av attacker är dock 
vanligast riktade mot system som använder en hypervisor av typ 2. De 
implementeringsförslag som presenterats i denna rapport, bygger på system som 
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använder en hypervisor av typ 1, vilket försvårar denna typ av attacker då denna 
hypervisor typ körs direkt på hårdvaran. 
 

6.2 Digitaliseringsproblematiken 

Implementeringen av en VDI-baserad IT-lösning i kombination med en övergång till en 
behovsbaserad arbetsplats ställer höga krav på digitalisering, då en behovsbaserad 
arbetsplats i stort sett skall vara helt papperslös. Den stora dragningskraften för 
implementeringen av VDI-baserad IT-lösning är att alla resurser, både IT-relaterade i 
form av applikationer såväl som dokumentation, skall finnas ständigt tillgänglig via de 
tunna klienter som skall användas för att få tillgång till dessa resurser. Att Bjerking AB 
skulle bli en helt papperslös arbetsplats är dock något de anställda ser som något som 
ligger betydligt längre fram i tiden än de två år fram till flytten till Bjerking ABs nya 
lokaler 2018. 
 
I dagsläget utgör icke-digitaliserade resurser en stor del av arbetsprocessen på Bjerking 
AB. Ritningar, utskrivna i A1-format, används kontinuerligt i granskningsprocessen 
under ett projekts gång samtidigt som en stor del av underlagsmaterial även det är icke-
digitaliserat. Även den slutprodukt kunder efterfrågar utgörs av utskrivna ritningar i 
olika format.  
 
Ett av de större hindren för en övergång till ett behovsbaserat kontor tillsammans med 
en molnbaserad IT-lösning, är alltså problematiken kopplad till vägen till ett papperslöst 
kontor genom digitalisering. Även om försök till digitalisering av granskningsprocessen 
av ritningar under ett projekts gång har gjorts på avdelningar på Bjerking AB, framgår 
dock att stora ansträngningar måste vidtas för att en digitalisering skall kunna 
genomföras med ett önskvärt resultat. I likhet med implementeringsprocessen av en 
VDI-baserad molnlösning för Bjerking ABs IT-resurser är detta dock något som med 
fördel kan göras stegvis, för att på så sätt kunna reda ut eventuella problem som kan 
uppstå under digitaliseringsprocessen.  

6.3 Ständig utveckling 

Hårdvaruassisterade GPU-virtualisering för VDI-lösningar är under ständig utveckling. 
I denna rapport har lösningar från två leverantörer undersökts; NVIDIA GRID vGPU 
och AMD MxGPU Technology. NVIDIA har länge varit verksamma inom detta 
marknadssegment, medan AMD lanserade sin AMD MxGPU Technology först i 
februari 2016. Vid tidpunkten då denna rapport författades, fanns ingen information 
gällande referenskunder vilka valt att använda sig av AMD MxGPU Technology för 
implementering av en VDI-lösning. Detta gjorde att en sådan lösning inte behandlats i 
denna rapport. Detta visar dock på att det inte finns endast en lösning för 
implementering av en VDI-lösning i en företagsmiljö. Det är också viktigt att poängtera 
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att det inte finns en universal lösning som passar alla typer av verksamheter utan det är 
viktigt att genomföra ett pilotprojekt innan fullskalig implementering. 

6.4 Generalisering 

De resultat som presenterats i den aktuella studien indikerar att en implementering av en 
molnbaserad IT-lösning på Bjerking AB har god potential att uppfylla de krav som 
ställs för att dess verksamhet ska kunna bedrivas på ett tillfredsställande och effektivt 
sätt. Det är dock tydligt att denna typ av lösning inte enbart kan implementeras på 
Bjerking AB, utan även andra multidisciplinära CAD-intensiva konsultföretag.  

Genom att observera Bjerking AB och dess verksamhet, har denna studie strävat efter 
att ge en övergripande bild av vilka möjligheter och problem som finns samt vad som 
krävs av ett konsultföretag vilket ställer höga krav på dess IT-resurser men som också 
eftersträvar att vara en flexibel och mobil arbetsplats. Genom generalisering av det 
resultat som framkommit genom att studera Bjerking AB, går det att dra slutsatsen att 
samma resultat, om än med vissa modifikationer, alltså även bör kunna appliceras på 
andra liknande företag. 
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7. Slutsatser 
I detta kapitel ämnar författaren besvara de i kapitel 1.2 formulerade frågeställningarna 
för den aktuella studien. Varje frågeställning besvaras separat. 
 
Vilka krav på en framtida IT-lösning för ökad mobilitet i arbetet ställs från de, på 
Bjerking AB, potentiella användarna? 
För att en framtida mobil IT-lösning enligt Bjerking ABs anställda skall vara värd att 
införskaffa måste den prestera bättre än den tidigare implementerade IT-lösningen. 
Dagens IT-lösningar upplevs i många fall som långsamma och trögjobbade, samtidigt 
som arbetseffektiviteten dras ned av långa laddningstider. Då, för vissa anställda, så 
mycket som 95 procent av arbetsuppgifterna utförs sittande framför en dator, ödslas 
mycket tid med dagens IT-lösning på långa laddningstider, något som påverkar 
effektiviteten. Att använda en potentiell framtida IT-lösning får heller inte vara 
komplicerat - det ska inte ta flera minuter att koppla upp sig och återuppta arbetet vid 
byte av arbetsplats.  
 
 
Vad finns det för potentiella, på marknaden tillgängliga, IT-lösningar för ökad mobilitet 
på? 
Marknaden för molnbaserade IT-lösningar är under ständig utveckling. Nya 
molnlösningar lanseras löpande och redan befintliga vidareutvecklas kontinuerligt. För 
att uppfylla det krav på en framtida IT-lösning ställda av de anställda på Bjerking AB 
bland annat möjlighet till ökad mobilitet, faller många av de enklare SaaS-, PaaS- och 
IaaS-lösningarna bort som alternativ. För att tillmötesgå dessa krav krävs tillgång till 
kraftiga IT-resurser vilka levereras över ett nätverk, utan att dess prestanda blir lidande. 

Ny teknik för virtualisering med delad GPU har öppnat upp för nya möjligheter, och val 
mellan lågt pris, hög skalbarhet och låg prestanda eller högt pris, låg skalbarhet och hög 
prestanda är inte längre nödvändigt. Virtualiseringslösningar baserade på 
hårdvaruassisterad GPU-virtualisering, fyller igen de luckor där tidigare 
virtualiseringslösningar saknat täckning.  

De största tillverkarna av grafikkort, AMD och NVIDIA, har båda GPU-
virtualiseringslösningar baserade på hårdvaruassisterad GPU-virtualisering ute på 
marknaden. En IT-lösning baserade AMD MxGPU Technology eller NVIDIA GRID 
vGPU i kombination med virtualiseringsmjukvaran VMware Horizon eller Citrix 
XenDesktop och en privat distributionsmodell, har god potential att uppfylla de krav 
som ställs av Bjerking AB. 
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Vad finns det för problematik kopplad till en mobil IT-lösning och den verksamhet som 
bedrivs på Bjerking AB? 
Det absolut största problemområdet kopplat till en implementering av en mobil IT-
lösning på Bjerking AB, är det gällande digitaliseringsproblematiken. Stora delar av 
arbetsprocessen, som den ser ut idag, utgörs av icke-digitaliserade resurser. Stora delar 
av de underlag som används under ett projekts gång, utgörs av kataloger och dylikt. 
Samtidigt sker stora delar av granskningsprocessen av ritningar genom att dessa skrivs 
ut på papper. Situationen försvåras ytterligare av att slutprodukten som levereras till en 
kund, i de flesta fall utgörs av en pappersprodukt i form av en ritning eller liknande. 

Det har framkommit att flera anställda på Bjerking AB, anser att ett helt digitaliserat 
och papperslöst kontor är möjlig längre fram i tiden än de två år innan Bjerking ABs 
flyttar till nya lokaler 2018.  

 

Vilka åtgärder måste vidtas för att en implementering av en IT-lösning för ökad 
mobilitet skall vara genomförbar och lyckad? 
Den viktigaste åtgärden som måste vidtas är en digitalisering av Bjerking AB som 
arbetsplats. En av de stora dragningskrafterna bakom en implementering av en 
molnbaserad IT-lösning är ständig tillgång till samtliga resurser, datorrelaterade såväl 
som dokumentation, oavsett vart ifrån en anställd väljer att utföra sina arbetsuppgifter. 
Idag utgörs stora delar av arbetsprocessen av tillgång till icke-digitala resurser, vilka bör 
digitaliseras för att en implementerad molnbaserad IT-lösning skall kunna användas till 
sin fulla potential.  

Det framgår från fall där företag inom AEC-sektorn, samma sektor inom vilken 
Bjerking AB är verksamt, att en molnbaserad IT-lösning lämpar sig väl för denna typ av 
verksamhet. Det framgår dock även att det inte finns en molnlösning som passar alla 
företag. För att på ett lyckat sätt implementera en molnbaserad IT-lösning, bör först ett 
småskaligt pilotprojekt genomföras. Detta ger möjlighet att hitta den lösning som passar 
för verksamheten som bedrivs på Bjerking AB, genom att kontinuerligt värdera 
hårdvaru- och mjukvarurelaterad frågor och problem som kan tänkas uppstå vid en 
övergång till en molnbaserad IT-lösning.  
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9. Appendix 

9.1 Appendix 1 - Begreppsförtydligande 

I detta avsnitt ges kortare förklaringar till begrepp som används löpande i denna rapport. 

AEC (Architecture, Engineering and Construction) - förkortning för branschsektorn 
för arkitektur, ingenjörsarbete och konstruktion. 

Back-end - det användaren av en IT-lösning inte kan se, till exempel beräkningar och 
dylikt. Oftast på servernivå.  

CAD (Computer-Aided Design) - teknik för att på digital väg skapa, analysera och 
optimera ritningar och design i både 2D och 3D. 

CPU (Central Processing Unit) - en dators centrala processor, vilken utför samtliga 
allmänna beräkningar för det program som exekveras på datorn. 

Front-end - det användaren av en IT-lösning ser, till exempel ett användargränssnitt. 

GPU (Graphical Processing Unit) - processorn i ett grafikkort vilket utför grafiska 
beräkningar. 

Gäst-OS (Guest OS) - det operativsystem som är installerat på en virtualiserad maskin 
och som inte interagerar direkt med den underliggande hårdvaran. 

Hosta – att tillhandahålla hårdvara, mjukvara eller både och över ett nätverk. 

Klient - mjuk- eller hårdvara som används för att få tillgång till en tjänst levererad av 
en server. 

LAN (Local Area Network) - ett lokalt datornätverk, avgränsat till en begränsad yta i 
form av en eller flera byggnader. 

Middleware - mjukvara som tillhandahåller tjänster från en server som inte finns 
tillgängliga från operativsystem, till applikationer. 

Open-source - en typ av licensiering där licensinnehavaren har tillåtelse att undersöka, 
modifiera och distribuera programvara på eget bevåg. 

Server - ett system, ofta lokaliserat i ett datacenter, vilket levererar olika IT-relaterade 
tjänster till klienter. 

Värd-OS (Host OS) - det operativsystem som är installerat på en dator och som 
interagerar direkt med den underliggande hårdvaran.  
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WAN (Wide Area Network) - ett datornätverk vilket omfattar ett större område än ett 
LAN. Ett WAN kan omfatta ett flertal länder. 

 


