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Abstract 

Today it’s common for companies and organizations to face several challenges 
and problems when it comes to making their IT-environment more efficient. 
Some of these are the management of user’s computers and file security. Comput-
er users are often tied to their personal computer due to personal programs and 
files. Because of this users lack the mobility and flexibility to be able to work at 
different places within and outside of the organization. 

Virtual desktops bring several possibilities to the table. The virtual technique 
makes it possible to run several virtual machines on a few physical computers in 
the datacenter. Companies are still quite careful about implementing virtual desk-
tops since it requires a small change for the computer users. They are unsure how 
the users will be affected by working with a virtual desktop. The municipality of 
Mullsjö where the research took place was interested in virtual desktops. However 
the IT administration wasn’t sure how it might affect their computer users. The 
purpose of this thesis was to study how computer users experience working with a 
virtual desktop and what sort of possibilities it creates for the organization. 

To be able to map out the situation and find eventual problems a preliminary 
research was performed among computer users and IT administrators. At the 
same time a literature review was performed around virtual desktops. With the 
help of the collected information from the preliminary research a test environ-
ment could be set up, consisting of one virtual desktop per computer user. The 
computer users used their virtual desktop throughout a normal work day and were 
then asked how they experienced working with a virtual desktop. The experience 
of the computer users in the municipality of Mullsjö turned out to be positive and 
didn’t bring any major adjustments to their work. There were differences between 
the computer users that made them experience the virtual desktop and its possibil-
ities in different ways. With the help of the literature review regarding virtual 
desktops, several possibilities could be compiled, e.g. the possibility to use older 
computers longer, increased flexibility, increased security and reduced costs. 

A summary is presented that consists of the results from the research of the expe-
rience among the users and the literature review. The two results where then 
compared against each other to see if they would strengthen each other. The 
comparison showed that the result from the two studies strengthen each other at 
almost every point. 

The conclusion of virtual desktop is that it most likely can be implemented with-
out affecting the experience of the computer user and that it also will create sever-
al possibilities. It’s however important to involve the user and find out their needs. 

Keywords 

Virtual Desktop Infrastructure Possibilities   VDI  
Virtual Desktop  Thin clients   Virtualization 
Efficiency    Experience  Citrix 
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Sammanfattning 

Idag står företag, organisationer och myndigheter inför flera utmaningar när det 
gäller att effektivisera sin IT-miljö. Det finns flera problem som man vill lösa runt 
hanteringen och säkerheten av datoranvändarnas datorer. Det förekommer även 
att datoranvändare är knutna till sin personliga dator vilket medför att de inte kan 
arbeta på olika platser inom och utanför organisationen. 

Virtuella skrivbord medför flera möjligheter. Den virtuella tekniken gör det möj-
ligt att samköra flera virtuella datorer på ett fåtal kraftfulla fysiska datorer i data-
centret. Många företag är dock fortfarande försiktiga när det gäller virtuella skriv-
bord då det innebär en förändring för datoranvändarna och de är även osäkra på 
hur datoranvändarna kommer att uppleva att arbeta via ett virtuellt skrivbord. 
Mullsjö kommun där examensarbetet har utförts, var intresserade av virtuella 
skrivbord. IT-administrationen var dock osäker på hur virtuella skrivbord skulle 
påverka och upplevas av datoranvändarna. Syftet med examensarbetet var att 
undersöka hur datoranvändarna upplever det att arbeta via ett virtuellt skrivbord 
samt vilka möjligheter virtuella skrivbord kan medföra. 

För att kartlägga situationen och eventuella problem gjordes inledningsvis en 
förundersökning hos utvalda datoranvändare och IT-administratörer. Parallellt 
genomfördes en litteraturgenomgång inom området virtuella skrivbord. Genom 
informationen från förundersökningen konfigurerades en testmiljö upp med ett 
virtuellt skrivbord per datoranvändare. Datoranvändarna fick testköra sitt virtuella 
skrivbord och fick därefter förklara hur de upplevde det. Upplevelsen bland dato-
ranvändarna i Mullsjö kommun var positiv och medförde ingen större omställning 
i deras arbete. Skillnader fanns i datoranvändarnas behov som gjorde att de upp-
levde de virtuella skrivborden och möjligheterna på olika sätt. Genom litteraturge-
nomgången sammanställdes ett antal möjligheter som virtuella skrivbord kan 
medföra som exempelvis möjligheten att utnyttja äldre datorer längre, ökad flexi-
bilitet, ökad säkerhet och reducerade kostnader. 

I slutet av rapporten presenteras en sammanfattning av resultatet av undersök-
ningen av användarnas upplevelse och av litteraturgenomgången av virtuella 
skrivbord. Detta för att det ska vara lätt att kontrollera om de båda undersökning-
arna styrker varandra. Sammanfattningen visar i flera fall att de gjorde det. 

Slutsatserna är att virtuella skrivbord med största sannolikhet kan införas utan att 
göra användarens upplevelse sämre och att virtuella skrivbord kan skapa flera 
möjligheter. Man bör dock involvera användarna i processen och undersöka deras 
behov. 

Nyckelord 

Virtual Desktop Infrastructure Möjligheter  VDI 
Virtuella skrivbord  Tunna klienter Virtualisering 
Effektivisering  Upplevelse   Citrix
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1 Inledning 

Här får läsaren en inblick i de problem som ofta förekommer i organisationers IT-miljö och hur 
dessa problem t.ex. kan lösas. Därefter presenteras bakgrunden och syftet med examensarbetet. 

 Problemområde 1.1

Idag strävar organisationer, företag och myndigheter efter att effektivisera och 
reducera kostnaderna i sin IT-miljö. Ett vanligt problem som förekommer är t.ex. 
att hanteringen av användarnas datorer inte är centraliserad, IT-administratörerna 
är ofta tvungna att besöka många platser för att underhålla användarnas datorer. 
Datoranvändarna (hädanefter användarna) börjar dessutom få ett större behov av 
att kunna röra på sig och arbeta på fler platser inom och utanför organisationen 
med tillgång till sina personliga filer, inställningar och program [1], [2]. 

Problemet är att användarnas datorer ofta består av en unik uppsättning program 
och inställningar som gör att användaren är knuten till sin specifika dator, om en 
dator går sönder tar det dessutom tid att installera och konfigurera en ny [3]. Det 
förkommer ofta att användare sparar sina filer lokalt på sin egen dator och filerna 
kan då bara nås från den datorn. Det utgör en stor säkerhetsrisk då dessa filer kan 
försvinna om datorn går sönder eller blir stulen [2], [1]. 

Problemet för organisationer har varit att hitta en lösning som erbjuder tillgång till 
användarnas filer, inställningar och program oavsett var de befinner sig. En lös-
ning som finns är t.ex. ”roaming profiles” som är utvecklat av Microsoft. ”Roa-
ming profiles” gör det möjligt för användare att flytta sig mellan olika datorer 
inom företaget och samtidigt få med sig sina personliga inställningar och filer. 
Varje gång en användare loggar in via en dator laddas användarens profil ned från 
en central server, profilen innehåller alla inställningar och filer. På grund av det 
kan inloggningsprocessen bli långsammare med tiden eftersom filernas storlek 
växer och blir allt fler. Ytterligare en nackdel är att användarnas program inte 
följer med [4]. 

Virtuella skrivbord är en lösning på alla de beskrivna problemen. Tekniken gör det 
möjligt att samköra flera användares datoroperativsystem virtuellt på en enda 
fysisk maskin i datacentret [5]. Datacenter är ett centralt rum där man har valt att 
ställa all sin serverhårdvara som har hand om olika system. Virtualiseringen gör 
det möjligt för IT-administratörerna att spara tid genom att kunna hantera använ-
darnas datorer på en centraliserad plats [6]. Då det är vanligt att organisationer har 
en hög säkerhet och redundans på komponenterna i sitt datacenter medför detta 
att användarnas virtuella skrivbord och filer får en högre tillgänglighet då de lagras 
i datacentret. Eftersom användarnas datorer körs virtuellt i datacentret innebär det 
att användarna kan ansluta till sina virtuella skrivbord var de än befinner sig inom 
organisationen [2]. Virtuella skrivbord kan även leda till sparade resurser [7], [3], 
[6]. 
Virtuella skrivbord används av en del organisationer men många är än idag försik-
tiga när det kommer till att flytta användarnas skrivbord till datacentret då man 
inte riktigt vet hur det påverkar användarens upplevelse och deras sätt att arbeta 
via datorn [8]. 
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 Uppdragsgivaren och deras problembeskrivning 1.2

Uppdragsgivaren för examensarbetet är IT-administrationen i Mullsjö kommun 
som har hand om administrationen av användarna och de olika IT-system som 
används inom kommunen. IT-administrationen har sitt kontor i kommunhuset 
som ligger centralt i Mullsjö (se figur 1). 

Mullsjö kommun består av många olika verksamheter och flera yrkeskategorier, så 
som vårdpersonal, förvaltare, handläggare, lärare och många fler.  
IT-administrationen består av ett fåtal IT-administratörer som jobbar inom olika 
områden och de har vanligen fullt upp med olika användare som behöver hjälp 
och IT-system som behövs underhållas. 

 

Figur 1 - Kommunhuset i Mullsjö kommun där IT-administrationen jobbar. 

Mullsjö kommun var intresserade av att effektivisera sin IT-miljö med virtuella 
skrivbord. De hade en viss aning om fördelarna med att införa virtuella skrivbord. 
Problemet var att de inte hade haft tid till att utvärdera systemet och undersöka 
möjligheterna samt hur det påverkar användarna. IT-administrationen ville inte 
riskera att virtuella skrivbord skulle påverka användarna negativt i deras arbete. 

Det fanns också några problem som användarna upplevde som IT-
administrationen hoppades på att kunna lösa. Enligt IT-administrationen hade 
användarna, främst inom verksamheten vård- och omsorg, inte något smidigt sätt 
att flytta runt mellan olika arbetsstationer. Detta eftersom användarnas datorer i 
flera fall var unika avseende program och inställningar. När användarna ibland 
hade möjlighet att använda en annan dator behövde de logga in och starta upp sitt 
arbete igen. Användarnas datorer varierade dessutom när det gäller prestanda, 
vilket gjorde att vissa användare upplevde systemen som väldigt långsamma och 
ibland tog det lång tid att starta program. 
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 Syfte och frågeställningar 1.3

Syftet med det här examensarbetet var att undersöka vilka upplevelser, effekter 
och möjligheter virtuella skrivbord skapar för organisationen och användarna. 

Dessa är frågeställningarna som arbetet har utgått från: 

 Hur upplever användaren att arbeta med ett virtuellt skrivbord? 

 Vilka möjligheter skapar virtuella skrivbord? 

 Avgränsningar 1.4

Examensarbetet fokuserar på att undersöka hur användarna upplever att arbeta via 
virtuella skrivbord och vilka möjligheter det kan skapa. I undersökningen görs 
därför inga beräkningar av vilka besparingar som Mullsjö kommun skulle göra vid 
en investering av ett komplett system. Inte heller kommer någon fullständig 
installation att göras, detta p.g.a. begränsad tid. Det kommer istället göras en 
mindre installation för att göra det möjligt att utföra testkörningar av virtuella 
skrivbord hos användarna. 

Examensarbetet visar inte hur man ska gå tillväga för att uppnå möjligheterna, det 
berör endast vilka möjligheter som skapas vid ett eventuellt införande av virtuella 
skrivbord. 

Resultatet i examensarbetet fokuserar främst på behoven som finns hos Mullsjö 
kommuns vård- och omsorgsverksamheter. Resultatet går därför inte 
nödvändigtvis att applicera direkt på andra avdelningar då användares behov kan 
variera. 

Undersökningen utvärderar inte vilken leverantör av virtuella produkter som är 
lämpligast. Leverantören Citrix plattform för virtuella skrivbord kommer att 
användas, eftersom Mullsjö kommun redan använder sig av andra Citrixprodukter. 

Undersökningen går inte in på att överväga för- och nackdelar eller krav som 
virtuella skrivbord ställer på organisationen, utan fokuserar bara på eventuella 
möjligheter. 

 Disposition 1.5

Inledningsvis beskrivs varför och var undersökningen utfördes. Därefter redovisas 
syftet med undersökningen samt vilka frågeställningar examensarbetet baserats på. 

Den teoretiska delen ger läsaren baskunskap inom och förståelse för hur den 
virtuella tekniken fungerar samt hur den kan hjälpa till att effektivisera arbetet för 
användare och IT-administratörer. Teorikapitlet går även in på hur användare ser 
på förändringar, hur vissa påverkas negativt och andra positivt och vad man kan 
göra för att hjälpa användare att ta till sig förändringar. 

I genomförandekapitlet redovisas hur undersökningen genomfördes, vilka 
metoder som användes och hur data samlades in och analyserades. 

Resultatkapitlet redovisar användarnas nuvarande situation och behov, därefter 
visas hur användarnas virtuella skrivbord såg ut vid testkörningen. Sedan redovisas 
hur användarna upplevde att arbeta vid ett virtuellt skrivbord jämfört med att 
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arbeta vid sin vanliga dator. Här redovisas även vilka möjligheter som skapas om 
man väljer att införa virtuella skrivbord i sin organisation. För att undersöka om 
litteraturgenomgången och undersökningen hos användarna styrker varandra 
sammanfattas de i slutet av resultatkapitlet. 

I diskussionskapitlet diskuteras resultatet och metodvalen från undersökningarna; 
vad som var bra, vad som kunde ha gjorts bättre och varför dessa metoder valdes. 
Till slut dras slutsatser om undersökningen i relation till frågeställningarna. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I det här kapitlet får läsaren kunskap om och förståelse för hur den virtuella tekniken fungerar 
samt hur den kan hjälpa till att effektivisera arbetet för användare och IT-administratörer. 
Kapitlet går också in på teorier om hur användare ser på förändringar av system. 

 Vad är virtualisering? 2.1

Virtualisering är en teknik som gör det möjligt att samköra flera simulerade maski-
ner under samma fysiska resurs, till exempel en dator. Den fysiska datorn brukar 
refereras till som en värddator medan de simulerade datorerna vanligtvis kallas för 
virtuella maskiner (VM). Den fysiska datorn består vanligtvis av väldigt kraftfulla 
komponenter som gör det möjligt för den att hantera 1-20 VM (se figur 2). Antalet 
VM som kan hanteras beror på komponenterna som den fysiska datorn består av. 

 

Figur 2 - En fysisk dator som är värd åt sex stycken virtuella maskiner. 

På den fysiska maskinen är det vanligt att man installerar en programvara som 
kallas för hypervisor, kortfattat är det ett väldigt tunt kärnoperativsystem som 
kommunicerar med den fysiska hårdvaran och fördelar de fysiska resurserna till de 
virtuella maskinerna som körs ovanpå (se figur 3) [5]. 

Processor Minne Nätverk Hårddisk

Virtuell 

Processor

Virtuellt 

Minne
Schemaläggning

Operativsystem 1 Operativsystem 2 Operativsystem 3

Fysiska komponenter

Hypervisor - Virtuella komponenter

Virtuella operativsystem

 

Figur 3 - En övergripande bild av en hypervisor. 

Användarnas datorer kan även virtualiseras med samma teknik, detta kallas då för 
virtuella skrivbord (virtual desktops på engelska) och kan förklaras med följande 
citat från [25, Ka. 9, s.38] 

”Essentially, a virtual desktop is a virtualized PC running within a VM on a host 
computer. End users connect to their own virtual desktop using a thin terminal or spe-
cialized Windows software.” 
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 Bakgrund till virtualisering av skrivbordet 2.2

Virtuella skrivbord är ett koncept som har funnits ett antal år, det tog fart för 
ungefär fem år sedan då Hewlett-Packard började installera användarnas operativ-
system på datorer i datacentret. Användarna använde då en arbetsdator för att 
ansluta till sin personliga dator i datacentret som i sin tur hade ett operativsystem 
installerat, t.ex. Windows XP. Eftersom användarens dator kördes i datacentret 
fick man ett säkrare och mer robust skrivbord. Problemet var att man behövde en 
dator per användare och i längden innebar det att denna typ av lösning blev väl-
digt dyr. Detta ledde till att dagens utvecklade koncept av virtuella skrivbord an-
vänder sig av virtualiseringstekniken som gör det möjligt att köra flera personliga 
datorskrivbord per dator [9]. 

 Varför ska man virtualisera skrivbordet?  2.3

Idag är det vanligt att företag, organisationer och myndigheter letar efter olika sätt 
att effektivisera och spara pengar på. Virtualisering av skrivbordet är ett av alterna-
tiven och det medför flera fördelar: 

 Bättre säkerhet, eftersom all data och programvara lagras i företagets da-
tacenter. Om en dator skulle bli stulen följer ingen känslig information med 
den stulna datorn. Användaren behöver inte heller oroa sig för hur han el-
ler hon ska spara sina filer då alla filer sparas i datacentret [1], [2], [10]. 

 Bättre administration och kontroll. IT-administratören behöver inte 
lägga lika mycket tid på att hantera och uppdatera datorer eftersom det 
görs via ett centralt verktyg [6], [1]. 

 Reducerade kostnader eftersom användare inte längre är beroende av 
kraftfull hårdvara. Det virtuella skrivbordet körs i stället i datacentret som 
har kraftfull serverhårdvara. Detta tillåter användare att använda nyare ope-
rativsystem och applikationer via äldre datorer utan att behöva uppleva 
prestandaförluster [6], [11]. Detta leder även till att organisationer är mer 
flexibla när det gäller val av hårdvara till användarna. Man behöver inte 
köpa in lika kraftfulla datorer och man kan även använda äldre datorer 
längre utan att behöva byta ut dem lika ofta [2], [12]. Organisationer kan 
istället satsa på hårdvara och resurser i datacentret [6], [3]. 

För många företag är ström den näst högsta kostnaden. Ett sätt att redu-
cera sina kostnader är just virtualisering som reducerar antalet fysiska dato-
rer utan att påverka infrastrukturen negativt [11]. Företag har rapporterat 
att de har halverat sina energikostnader med hjälp av virtualisering [13]. Fö-
retag kan också använda sig av en tunn klient som i princip är en liten dator 
som endast innehåller tillräcklig hårdvara för att kunna ansluta till de virtu-
ella skrivborden [14]. Dessa håller dessutom två till tre gånger längre än en 
vanlig dator [15], [2] och kräver endast en tiondel ström jämfört med en 
vanlig dator [6], [10]. 
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 Större flexibilitet för användaren. Användare är inte längre knuten till en 
och samma dator, det finns möjlighet till att komma åt sina filer och pro-
gram oavsett vilken dator man använder sig av inom företaget. Användaren 
kommer att känna igen sig oavsett vilken dator han eller hon arbetar vid. 
T.ex. sjuksköterskor och läkare byter ofta arbetsstationer på sina arbets-
platser. För dem innebär det att de, med hjälp av virtuella skrivbord aldrig 
behöver starta upp program igen när de ansluter till sitt virtuella skrivbord 
från en annan plats. All information som de har tagit fram på en dator föl-
jer med dem oavsett var de befinner sig på arbetsplatsen [1], [3], [2]. 

Virtuella skrivbord kan även skapa nya möjligheter för användare som be-
höver eller vill jobba hemifrån eller på annan plats. Genom att ansluta till 
företagets datacenter via en säker anslutning ges man möjlighet att komma 
åt företagets resurser och sitt privata virtuella skrivbord [10]. 

Det finns även möjlighet till att komma åt sitt virtuella skrivbord från por-
tabla telefoner och datorer [6], [16]. 

 Vad består en virtuell skrivbordslösning av? 2.4

Enligt [1] är Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ett samlingsbegrepp för alla 
komponenter som knyts samman till ett system som tillåter användaren att 
komma åt sitt personliga och virtuella skrivbord var de än befinner sig inom före-
taget. Flera virtuella skrivbord körs i en fysisk maskin i datacentret med hjälp av 
virtualiseringsteknik. Därefter ansluter användaren till sitt personliga skrivbord via 
en vanlig dator, sedan får de upp sitt virtuella skrivbord på sin skärm och kan 
sköta allting via sitt tangentbord och sin mus. 

Komponenterna i en VDI-lösning varierar beroende på vilken leverantör man 
använder sig av, generellt består en lösning av dessa komponenter (se figur 4): 

 Hypervisor/Virtual machine host  

På hypervisorn installeras de virtuella maskinerna som sedan användare an-
sluter till. Dessa VM har då ett operativsystem installerat, till exempel Win-
dows XP eller Windows 7. 

 Connection Broker 

En connection broker ansvarar för att etablera och hantera användarens 
anslutning mellan den fysiska datorn och det virtuella skrivbordet som körs 
på en VM.  

 Management Infrastructure 

Management infrastructure är en tjänst som levereras med VDI för att 
skapa och hantera VM och virtuella skrivbord. Det används även för att 
knyta användare till rätt VM med rätt virtuellt skrivbord. 
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 End-Point-Devices/användarens dator 

End-point-devices är datorerna som används av användare för att ansluta 
till de virtuella skrivborden. För att ansluta till ett virtuellt skrivbord an-
vänds ett kommunikationsprotokoll. Vanligast är Microsoft Remote Desk-
top Protocoll (RDP) eller Independent Computing Architecture (ICA) som 
är ett protokoll utvecklat av Citrix. Figur 6 illustrerar en användare som an-
sluter till ett virtuellt skrivbord med ICA som protokoll.  

End-point-devices/Datorer

Datacenter

VDI K
omponente

r

Hyperviso
r

Connecti
on bro

ker

M
anagement in

fra
str

uctu
re

Virtuella maskiner

ICA / RDP

 

Figur 4 – Komponenterna i en VDI lösning. 

Idag finns det ett antal olika leverantörer som kan leverera VDI-lösningar, en av 
dem är Citrix som har en produkt som heter Citrix Xendesktop. 

Komponenterna i Citrix Xendesktop 

Desktop Delivery Controller 

Desktop Delivery Controller (DDC) är kärnkomponenten som sköter kommuni-
kationen mellan alla andra komponenter som utgör Citrix VDI. Det är DDC som 
ser till att användare som loggar in mot systemet kommer till sitt personliga virtu-
ella skrivbord [9].  

Virtual Desktop Agent 

Virtual Desktop Agent (VDA) är en mjukvara som installeras på ett virtuellt 
skrivbord på en VM. VDA kommunicerar med Active Directory kontrollanten 
som innehåller information om användare och servrar etc. för att få fram DDCs 
adress. Slutligen berättar VDA för DDC att ett virtuellt skrivbord är redo för 
användning och registrerar det [9]. 
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Citrix DesktopWeb 

Citrix DesktopWeb är en portal som installeras med DDC (se figur 5), den används 
som ett alternativ för att ansluta till de virtuella skrivborden [9]. 

 

Figur 5 - Citrix DesktopWeb login. 

När en användare ansluter via Citrix webblogin sker följande (se figur 6) [9]:  

1. Användaren begär ett virtuellt skrivbord från DDC. 

2. DDC skickar tillbaka anslutningsinformationen. 

3. Användaren ansluter till sitt virtuella skrivbord och får därefter upp det 
på sin skärm. 

Desktop Delivery Controller

Citrix DesktopWeb login Service

Xenserver - Hypervisor

Virtual Desktop

Virtual Desktop Agent

1

2

3

ICA - Kommunikationsprotokoll

 

       Figur 6 - Kommunikationen vid uppstarten av ett virtuellt skrivbord.  
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Citrix Receiver och plugin 

Citrix Receiver är en mjukvaruklient som gör det lätt att komma åt ett virtuellt 
skrivbord oavsett om man använder en dator, smarttelefon eller en surfplatta [17]. 
En användare kan t.ex. använda en surfplatta med Citrix Receiver och kan därmed 
ansluta till sitt virtuella skrivbord med Windows 7 (se figur 7). 
 

 

Figur 7 - En surfplatta som har anslutit till ett virtuellt skrivbord [18]. 

 Vilka utmaningar finns det vid införandet av en 2.5

VDI-lösning? 

I följande text beskrivs förekommande utmaningar som man bör överväga vid ett 
beslut av ett eventuellt införande av en VDI-lösning. Då man använder en fysisk 
dator för att komma åt ett virtuellt skrivbord måste denna på något sätt vara an-
sluten till det lokala nätverket inom organisationen. Organisationens lokala nätverk 
måste vara stabilt och pålitligt för att användaren inte ska uppleva störningar. 

Ett bekymmer som finns med virtualisering av skrivbordet är att det finns brister i 
vissa av kommunikationsprotokollen som används av de olika lösningarna. Detta 
påverkar användaren genom att flash, video och grafikkrävande applikationer kan 
upplevas hackiga och långsamma eftersom trafiken strömmas från datacentret till 
användarens dator. Flera av leverantörerna har börjat åtgärda dessa brister [1]. 
Idag har Citrix åtgärdat bristen genom en teknik som kallas för HDX som förbätt-
rar kommunikationen, vilket bidrar till att användaren får en bättre upplevelse 
[19], [20]. 

Det kan vara problematiskt att få skrivare och USB-anslutningar att fungera ihop 
med en VDI-lösning. Detta eftersom dessa kopplas in lokalt till en fysisk maskin 
medan operativsystemet körs virtuellt i datacentret [10]. Citrix har dock sett till att 
detta fungerar smidigt via deras HDX-protokoll [20], [18]. 

För att kunna hantera en VDI-lösning är det möjligt att organisationen måste 
uppgradera sin infrastruktur. T.ex. kan det vara behövligt att uppgradera datacent-
ret med fler fysiska servrar och öka diskutrymmet för att kunna hantera alla virtu-
ella maskiner [1], [10]. Nätverket kan även behöva uppgraderas med fler och kraft-
fullare enheter för att kunna hantera de större dataströmmarna [1]. 
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 Hur upplever användaren förändring? 2.6

Då den nya tekniken flyttar skrivbordet från användarens personliga dator till 
datacentret kan det kännas märkligt för användaren att komma igång med den nya 
tekniken. Detta eftersom allting som användaren gör eller sparar lagras på en 
annan plats. Alla användare reagerar olika på förändring, vissa reagerar positivt 
och andra negativt. Ofta reagerar man negativt eftersom det känns jobbigt med 
förändringar som påverkar ens sätt att arbeta [21]. 

För att hjälpa användaren att känna sig bekväm med nya förändringar kan man: 

 Se till att användaren förstår den nya tekniken och vad den medför för 
möjligheter. På så sätt kommer användaren att känna sig mycket säkrare 
och troligen godta den nya tekniken. 

 Många användare känner att det finns vissa risker med ny teknik, därför 
måste man alltid hålla en nära kontakt med dem för att de ska känna sig 
trygga att arbeta med den nya tekniken.  

 Involvera användarna i förändringen. Om de har möjlighet att vara med 
och påverka förändringen kommer de att känna sig mycket tryggare och 
säkrare när förändringen väl genomförs. 
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3 Metod och genomförande 

I detta kapitel kan läsaren följa hur studien genomfördes i olika faser och vilka metoder som 
valdes och varför de valdes. 

 Faser och metodval vid genomförandet 3.1

Det här examensarbetet är en fallstudie där undersökningen gjordes hos tre an-
vändare inom vård- och omsorg i Mullsjö kommun. Användarnas nuvarande 
situation var relativt känd sedan innan och examensarbetet använde därför en 
deduktiv ansats. 

I examensarbetet användes faserna som visas i figur 8, för att kunna besvara fråge-
ställningarna beträffande användarnas upplevelse av virtuella skrivbord och vilka 
möjligheter som skapas med virtuella skrivbord. 

Förundersökning hos 

användare

Metod

Förundersökning hos 

IT-administratören

Testkörning av virtuella 

skrivbord hos användare

Efterundersökning av 

upplevelse av virtuella 

skrivbord

Uppsättning av testmiljö

1

2

3

5

6

Inledande förundersökning angående 

virtuella skrivbord

4

7

Litteraturgenomgång av 

virtuella skrivbord

Sammanfattning av resultaten

 

Figur 8 - Tillvägagångsättet i undersökningen. 
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Fas 1 – Inledande förundersökning av området virtuella skrivbord 

För att starta undersökningen och få en övergripande bild av virtuella skrivbords 
effekter och funktioner gjordes inledningsvis en litteraturgenomgång i ämnet och 
av manualer för virtuella skrivbord. 

Fas 2 – Förundersökning hos IT-administratörerna 

Vid urvalet av IT-administratörer valdes de två som arbetar med den del som 
undersökningen avgränsar sig inom. IT-administratörerna lämnade synpunkter i 
öppna intervjuer. På så sätt var det möjligt att få fram fler problem som inte hade 
nämnts vid det inledande mötet. En viktig del i intervjuerna var att ta reda på vilka 
program användarna använder i sitt dagliga arbete och hur programmen fungerar. 
Detta var viktigt för att kunna installera och testa så att användarnas virtuella 
skrivbord fungerade liknande som deras vanliga dator. I intervjun användes förde-
finierade områdesfrågor som var relevanta att få svar på (se bilaga 2). 

Intervjuerna gjordes individuellt i IT-administrationen konferensrum med en 
bandspelare för att kunna fokusera på de som intervjuades. IT-administratörernas 
svar transkriberades och data analyserades och sammanställdes i kategorier som 
beskrivs i analysprocessen från [22], sedan kombinerades data från de båda inter-
vjuerna för jämförelse. Kompletterande möten anordnades även för att få svar på 
frågor som uppkommit med tiden eller när något var oklart. 

Fas 3 – Förundersökning av användarnas situation 

Urvalet av användare bestämdes i ett möte tillsammans med verksamhetschefen 
för vård och omsorg. Vid mötet diskuterades vilka avdelningar inom vård och 
omsorg som var lämpliga och som hade tid. Det bestämdes att tre avdelningar 
som utförde olika arbetsuppgifter var lämpliga, detta för att få en stor spridning i 
behov och arbetssätt. En person från varje avdelning valdes ut eftersom resurser-
na för och omfattningen av undersökningen var begränsade. De utvalda använ-
darna bestod av en sjuksköterska, en biståndshandläggare och en gruppledare. 

Den information om problem- och behovsområden som framkommit från IT-
administratörerna och den inledande förundersökningen konkretiserades ner till 
ett antal frågor (se bilaga 1). För att utforma frågeformuläret användes följande 
minnesregler från [22]; eftersträva enkelhet, undvika ledande frågor och komplet-
tera med öppna frågor. Slutligen testades frågeformuläret på flera personer, detta 
för att få syn på eventuella misstag och för att kontrollera att frågorna låg i rätt 
ordning och mätte det som de var tänkta att göra. 

För att undersöka vad användarna själva tänkte om sin situation innehöll fråge-
formuläret bl.a. frågor beträffande användarnas behov, arbetssätt och upplevelse 
av sin nuvarande dator. Frågeformuläret fylldes i vid ett besök hos användarna. 
Små anteckningar gjordes vid sidan av svaret ifall användarna kommenterade 
något, besöken blev alltså strukturerade intervjuer. Den insamlade datan kunde 
sedan enkelt sammanställas och jämföras. 
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Fas 4 – Testmiljön  

En del av examensarbetet var en testkörning där användarna fick testa var sitt 
virtuellt skrivbord för att se hur de upplevde det virtuella skrivbordet jämfört med 
den vanliga datorn. För att testet skulle bli så bra som möjligt lades mycket tid på 
att konfigurera de virtuella skrivborden så att de skulle likna användarnas vanliga 
dator så mycket som möjligt. Med hjälp av förundersökningen var det möjligt 
skräddarsy varje virtuell dator efter användarens behov. 

Fas 5 a – Testkörning av de virtuella skrivborden 

I fas 5 fick användarna testa att arbeta med sitt virtuella skrivbord. Testkörningen 
utfördes under en arbetsdag från deras vanliga datorer. Tanken var att användarna 
skulle arbeta som under en vanlig arbetsdag och ifall de virtuella skrivborden 
skulle sluta fungera så fanns möjligheten att byta till den vanliga datorn. En klient 
installerades för att göra det möjligt att ansluta till de virtuella skrivborden. An-
vändarna fick sedan själva starta sina virtuella skrivbord enligt en guide (se bilaga 
3). I guiden stod allt nödvändigt för att kunna starta och avsluta. När de hade 
kommit igång och allt fungerade så fick de arbeta som vanligt under dagen. 

För att uppleva möjligheten till flexibilitet fick användarna vid slutet av arbetsda-
gen pröva att starta sina virtuella skrivbord från en annan dator. Användarna fick 
sedan en grundläggande förklaring av de virtuella skrivborden. Efter att användar-
na fått en bättre bild av de virtuella skrivborden fick de chansen att ställa frågor, 
detta för att involvera användarna och klargöra funktioner vilket rekommenderas 
av [21] när det sker en förändring för användarna. 

Fas 5 b – Litteraturgenomgång 

Eftersom undersökningen fokuserade på upplevelsen av virtuella skrivbord utför-
des även en litteraturgenomgång för att undersöka vilka möjligheter som virtuella 
skrivbord skapar och om de kan förändra arbetssätt. För att styrka informationen 
om möjligheterna i litteraturgenomgången användes flera källor för att öka validi-
teten [22]. För att söka efter relevanta källor inom området användes bl.a. Google 
Scholar, Safari Books Online, ACM Digital Libary och artiklar från webbtidningar. 

Fas 6 – Efterundersökning 

Efter testet med användarna utfördes en efterundersökning. I efterundersökning-
en undersöktes upplevelsen av virtuella skrivbord med ett frågeformulär (se bilaga 
4) på samma sätt som i förundersökningen. 

För att undersöka användarnas upplevelse användes påståenden i frågeformuläret 
som hade alternativ där användaren fick ange hur mycket han eller hon instämde. 
Efter de flesta påståenden fanns ett friare svar för att komplettera det fasta svarsal-
ternativet, där fick användaren motivera och kommentera sitt val. Frågeformuläret 
i efterundersökningen testades flera gånger och flera av minnesreglerna som besk-
rivs i [22] användes igen på samma sätt som i fas 3.  

Efterundersökningen utfördes på samma sätt som förundersökningen. Datan 
kunde sedan enkelt sammanställas och jämföras med förundersökningen.  
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Fas 7 – Sammanfattning av användarnas upplevelse och litteraturgenomgången  

För att se om de båda undersökningarna styrkte varandra sammanställdes de. På 
så sätt var det enkelt att se om undersökningarna visade liknande resultat och 
stärkte varandra. Detta anses idealiskt enligt följande citat från [22, ka. 6, ss.153]: 

”Det är ofta idealiskt att använda olika typer av data, både primär och sekun-
därdata… Om vi utnyttjar flera typer kan de kontrollera varandra. Olika data 
kan ge varandra stöd och därmed styrka de resultat vi kommer fram till.” 

Genom att göra detta fick undersökningen ett bra avslut som sammanfattade 
resultaten från de undersökningar som hade gjorts i examensarbetet.
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4 Resultat och analys 

Upplägget i resultatkapitlet är som följer; först presenteras resultatet från förundersökningen som 
ligger till grund för huvudundersökningen. Sedan redovisas hur användarnas virtuella skrivbord 
såg ut vid testkörningen jämfört med deras vanliga skrivbord. Därefter redovisas användarnas 
upplevelse av testkörningen av de virtuella skrivborden och sedan redovisas resultatet av littera-
turgenomgången. 

Avslutningsvis görs en sammanställning av de två olika undersökningarna för att det ska vara 
enkelt att jämföra dem och på så sätt se om de stärker varandra. 

 Förundersökningen av användarnas situation 4.1

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning och analys av resultatet av förundersökningen 
av användarnas situation (se bilaga 5). 

Vid förundersökningen blev användarnas situation, arbetssätt och behov bättre 
kända. Flera likheter upptäcktes mellan biståndshandläggaren, sjuksköterskan och 
gruppledaren, detta trots att de tre hade olika arbetsuppgifter. Användarna an-
vände datorn i större delen av sitt arbete och gemensamt för alla var att de var helt 
beroende av att datorn fungerade och hade nödvändiga program. Biståndshand-
läggaren var den enda som var tvungen att använda just sin egen dator p.g.a. att 
den hade ett speciellt program. De andra två hade möjlighet att använda en annan 
dator, men detta gjordes sällan eftersom de hade sina egna arbetsstationer.  

Angående när datorn inte fungerade sa biståndshandläggaren: 

”Det blir ett stressmoment, eftersom allt finns i datorn, det går åt extra tid till att 
boka och skjuta upp möten och besök”.  

Gruppledaren tyckte att: 

”Jag kommer inte åt några dokument som behövs för att jag ska kunna jobba, 
det blir irriterande” 

Användarna tyckte att det fungerade medelmåttigt till bra att arbeta med datorn i 
sina arbetsuppgifter. Ingen låg på den negativa sidan av skalan. Något som alla 
nämnde var att programmen i sig fungerade bra att arbeta med och att bara något 
enstaka problem i programmen fanns. Gruppledaren tyckte även att det var ett 
problem att in- och utloggningar till olika program krävdes varje gång program-
men startades upp. 

Eftersom användarna var väldigt beroende av datorerna i sina arbetsuppgifter var 
det viktigt att de virtuella skrivborden var tillgängliga och stabila under testkör-
ningen. Detta gällde även programmen, de var tvungna att fungera minst lika bra i 
de virtuella skrivborden. 

Användarna hade varierande kunskap om hur de sparade sina filer. Gruppledaren 
var den enda som använde hemkatalogen som är en personlig nätverksmapp på en 
server. Biståndshandläggaren och sjuksköterskan använde sig av mappen ”mina 
dokument” som lagrar filerna lokalt just på deras dator, eventuellt använde bi-
ståndshandläggaren ett USB-minne för att säkerhetskopiera eller flytta filer. Bi-
ståndshandläggaren tyckte att det var krångligt att förstå hur det fungerar när filer 
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sparas på hemkatalogen. På grund av att han/hon inte hade fått någon förklaring 
av varför det bör göras. Sjuksköterskan var medveten om att om filer sparas i 
mappen ”mina dokument” så finns de bara lokalt på datorn, men det ansågs smi-
digt eftersom inga viktiga arbetsrelaterade filer sparades där. 

I biståndshandläggarens och sjuksköterskans fall sparades filer lokalt på datorn, 
vilket man på flera sätt kan argumentera emot, då åtkomst till filerna bara ges vid 
samma dator. Om datorn går sönder finns det bara små chanser att kunna åter-
skapa filerna. 

Sjuksköterskan var den enda av de tre användarna som kände ett behov av att 
ibland kunna flytta sig och arbeta vid andra arbetsstationer med tillgång till just 
hans/hennes program och inställningar. Möjligheten till flexibelt arbete utnyttjades 
ibland men det fanns inget behov av att kunna göra det oftare. För gruppledaren 
fanns möjlighet att arbeta vid en annan dator, men det utnyttjade han/hon bara i 
nödfall eftersom det gjorde att en kollegas dator blockerades. Biståndshandlägga-
ren var den enda som inte hade möjlighet att arbeta vid någon annan dator än sin 
egen, eftersom han/hon använde unika program. 

Gruppledaren och sjuksköterskan tyckte att det skulle vara väldigt smidigt att 
kunna återuppta sina arbeten på en gång från en annan dator. De tyckte att det 
skulle förenkla arbetssituationen och vara användbart ibland. 

Gruppledaren sa följande: 

”Allt är uppe, slipper logga in igen i alla program och öppna dem på nytt” 

Behovet av att kunna återuppta sitt arbete på en annan dator än den på ordinarie 
arbetsplatsen var väldigt litet. Sjuksköterskan och gruppledaren nämnde att det 
skulle vara smidigt och användbart ibland för att t.ex. visa en kollega något eller 
genast skriva in information ute i fält.  

Sammanfattningsvis konstaterades att förundersökningen ledde till att användar-
nas situation, arbetssätt och behov blev mer kända. Den visade att användarna är 
beroende av att datorn är tillgänglig och fungerande. Användarna hade olika be-
hov av och möjligheter till flexibilitet. 
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 Användarnas virtuella skrivbord i testmiljön 4.2

Här visas de virtuella skrivbord som användarna använde vid undersökningen. 
Figur 9 visar en användares virtuella skrivbord i fönsterläge. Figur 10 visar samma 
användares personliga skrivbord. Som man kan se i figurerna är det ingen större 
skillnad utseendemässigt av arbetsytan när de har loggat in i det virtuella skrivbor-
det. 

 

Figur 9 - En användares virtuella skrivbord i fönsterläge. 

 

Figur 10 - En användares vanliga skrivbord. 
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 Hur upplevde användaren att arbeta med ett 4.3

virtuellt skrivbord?  

I detta kapitel presenteras en sammanfattning och en analys av användarnas upplevelse av det 
virtuella skrivbordet (se bilaga 6). 

Virtuella skrivbord innebar inte några större omställningar i arbetet 

Alla användare tyckte det var enkelt att komma igång med sitt virtuella skrivbord 
och alla klarade sig på egen hand. Ingen tyckte att det blev någon större omställ-
ning i deras arbete och de kunde fortsätta arbeta i det virtuella skrivbordet som 
under en vanlig arbetsdag. 

När en förändring sker, t.ex. genom ett nytt system så kan användare reagera olika 
och ibland negativt [21]. I detta fall tyckte dock användarna att det var enkelt och 
ingen större omställning. Efter att användarna hade kommit igång med guiden (se 
bilaga 3) var det ingen större skillnad utseendemässigt mellan det virtuella skriv-
bordet och deras vanliga dator. 

Användarna upplevde inte sämre prestanda 

Inga direkta prestandaskillnader mot den vanliga datorn upplevdes eftersom an-
vändarnas datorer redan var kraftfulla och av en nyare modell. Gruppledaren 
upplevde en liten ökning av prestandan vid uppstart av program eftersom 
han/hon hade en äldre modell av dator. Detta bekräftas av [6], [2] som säger att 
man kan köra nyare och mer prestandakrävande program snabbare på äldre dato-
rer. Om testpersonerna haft äldre datorer med mindre kraftfull hårdvara skulle en 
helt annan snabbhet upplevts. 

Alla program fungerade och upplevdes nästan som vanligt, det enda som upptäck-
tes i testkörningen var att laddningstiden på rullgardinsmenyerna i programmet 
Treserva var en aning långsammare. Detta upplevdes som ett hack när rull-
gardinsmenyn klickades ner. Det var den enda nackdelen som någon av användar-
na nämnde.  

Det ska inte vara några problem att öppna stora visuella program eller fönster i ett 
virtuellt skrivbord, eftersom det HDX-protokoll som används ska lösa det [19], 
[20]. Den upplevda fördröjningen kan också ha berott på att programmet Treserva 
inte konfigurerats helt optimalt för virtuella skrivbord. 

Smidigare och säkrare fillagring 

Samtliga användare tyckte det var övervägande positivt att filerna följde med vart 
man än loggade in och sparade i det virtuella skrivbordet. De var helt ense om att 
det var bra att alla filer finns sparade även om den fysiska datorn går sönder. 
Graden av positivitet i svaret varierade, eftersom de hade olika behov av att kunna 
nå sina filer från andra arbetsstationer. 
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Ökad flexibilitet och mobilitet för användare 

Svaren på påståendet om att användarnas arbete blir enklare när de inte är bundna 
till en specifik dator varierade. Sjuksköterskan var ”helt ense”, biståndshandlägga-
ren tyckte ”varken-eller” och gruppledaren svarade ”delvis ense”. Ingen av dem 
trodde att den nya flexibiliteten skulle förändra deras arbetssätt så mycket, möj-
ligtvis förenkla i vissa situationer. Endast för sjuksköterskan skulle det ge några 
direkta fördelar i arbetet. 

Som [21] säger kan det också vara svårt för användare att se möjligheterna med ny 
teknik om de inte är insatta eller har förståelse för hur den fungerar. 

En fördel som nämndes flera gånger av användarna var att de tyckte att det var 
positivt att slippa starta upp programmen vid datorbyte eller när något händer den 
fysiska datorn. Gruppledaren hade problem med att den fysiska datorn ibland 
hängde sig eller startade om sig, vilket medförde att arbetet stängdes ner utan att 
bli sparat. Användarna tyckte att virtuella skrivbord var bra eftersom man snabbt 
kunde komma igång med arbetet igen. 

Användarnas svar kan knytas till deras svar i förundersökningen. De har olika 
behov av att kunna vara flexibla och arbeta vid andra arbetsstationer. Ju större 
behov av flexibilitet, desto positivare var de till de virtuella skrivbordens flexibili-
tetsfunktioner. Av de tre användarna var det bara sjuksköterskan som ibland hade 
behovet av flexibilitet. Det virtuella skrivbordet ger alltså användarna möjlighet att 
vara flexibla på arbetsplatsen, men p.g.a. deras olika behov av flexibilitet i arbetet 
varierar den upplevda fördelen av den möjligheten. 

Användarnas vilja att vara delaktiga vid ett införande av virtuella skrivbord 

Ett sidospår som upptäcktes under studien var användarnas vilja att vara delaktiga 
vid ett införande av ett nytt system med virtuella skrivbord. Alla användarna ville 
ha möjlighet att vara delaktiga och påverka när ett eventuellt nytt system införs. 
Användarna nämnde bl.a. att de tyckte att systemet ska fungera på en gång och 
vara smidigt för alla typer av användare. Det var även viktigt att försäkra sig om 
att arbetet inte förändras allt för mycket. Till sist tyckte användarna att de som 
implementerar systemet bör ge utbildning av systemet och följa upp efter en tid. 
Flera av sakerna är sådant som [21] nämner att ansvariga för ett system bör tänka 
på för att användarna ska acceptera förändringen och känna sig tryggare i det nya 
systemet.  
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 Vilka möjligheter skapar virtuella skrivbord? 4.4

Här presenteras flera möjligheter som skapas om man väljer att införa en VDI-lösning. Dessa 
möjligheter har uppdagats vid litteraturgenomgången: 

Minskade kostnader 

Väljer en organisation att införa en VDI-lösning kan de spara pengar på flera olika 
sätt över en längre tid. För det första behöver man bara uppgradera den centrala 
delen av infrastrukturen för att kunna hantera nyare operativsystem och 
applikationer [6], [3]. Man behöver inte längre lägga stora pengar på hårdvara till 
användarna [12] och användarnas datorer får en längre livslängd. Datorernas 
livslängd ökar med två till tre gånger eftersom man inte behöver byta ut dem lika 
ofta för att kunna använda nyare programvaror och operativsystem [2], [11], [6]. 
Slutligen kan man reducera sina kostnader ytterligare genom att välja att använda 
tunna klienter ute hos användarna [10]. Enligt [6] och [14] drar tunna klienter 
mellan en och fyra tiondelar av strömmen som en vanlig dator drar. Dessa siffror 
varierar mellan olika leverantörer. En tunn klient förbrukar mellan 5 – 50W 
medan en vanlig stationär dator förbrukar mellan 150 – 350W [23]. 

Till exempel kan man använda följande formel från [7] för att räkna ut hur mycket 

ström (kilowattimmar) en dator förbrukar under de timmar ( ) den är på. 

    
   

    
 

Om en vanlig dator är på i 24 timmar och drar ungefär 170W så förbrukar den 
4,08 kilowattimmar: 

        
      

    
 

 
De kraftfullaste tunnklienterna kan dra upp till 50W och under ett dygn förbrukar 
den 1,2 kilowattimmar, vilket nästan är en fjärdedel av vad en vanlig dator förbru-
kar: 

       
     

    
 

Smidigare och säkrare fillagring  

Eftersom användarna ansluter till ett virtuellt skrivbord som körs i datacentret får 
man automatiskt en ökad säkerhet när det gäller filer och programvaror. 
Användarna kan även smidigt spara var de vill i det virtuella skrivbordet. Om en 
dator skulle bli stulen följer ingen känslig information med den stulna datorn. Om 
en dator går sönder finns filerna och inställningarna fortfarande lagrade i datacent-
ret. För att kunna fortsätta arbeta behöver användare bara byta fysisk dator och 
får då omedelbart tillgång till sitt personliga skrivbord som innehåller de person-
liga filerna och programmen [1], [2], [10]. 
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Ökad flexibilitet och mobilitet för användare 

Möjligheten till flexibilitet för användarna inom en organisation ökar eftersom de 
inte längre är knutna till en specifik dator eller hårdvara [3], [6], [16]. Oavsett 
vilken dator en användare arbetar vid så har han/hon tillgång till sitt personliga 
skrivbord och sina personliga filer och program [2]. Användare som använder sig 
av en bärbar dator, smarttelefon eller surfplatta kan också ansluta till sitt virtuella 
skrivbord och på så sätt komma åt sina filer och program [16]. 

Användare som ofta förflyttar sig mellan olika arbetsstationer, till exempel 
sjuksköterskor eller läkare kan enkelt byta rum. De får direkt upp alla program och 
filer som de tidigare arbetade med utan att behöva gå igenom samma långsamma 
process med att öppna program, dokument etc. [2], [1]. För användare som 
arbetar hemifrån eller från annan plats utökas också möjligheterna, dessa kan 
ansluta till sitt virtuella skrivbord och på så sätt jobba på samma sätt som om de 
satt innanför organisationens dörrar [10], [2]. Figur 11 illustrerar användare som 
kommer åt sitt virtuella skrivbord från annan plats. Alla filer och program ligger 
fortfarande säkert eftersom användaren ansluter med en säker anslutning till 
organisationens datacenter.  
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Figur 11 - Distansanvändare hemifrån och på annan plats. 

  



Resultat och analys 

26 

Reducerad administrationstid och bättre kontroll 

Administratörerna behöver bara jobba på en fysisk plats för att kunna sköta och 
skapa virtuella skrivbord åt användaren [6], [1]. Detsamma gäller uppdateringar av 
användarens dator, administratören behöver inte gå till användarens fysiska plats 
för att utföra en uppdatering utan det görs på den virtuella maskinen som finns i 
datacentret [2]. Administratörer behöver endast se över en central punkt för sä-
kerhetskopiering av användarnas filer [24]. 

Upplevelse av virtuella skrivbord 

Om användaren använder en äldre och långsammare dator kommer han/hon att 
märka en signifikant prestandaökning eftersom det virtuella skrivbordet körs i 
datacentret. Användarens dator används enbart för att ansluta till det virtuella 
skrivbordet och kan därefter arbeta med applikationer som tidigare inte varit 
tillgängliga p.g.a. bristande hårdvara. Virtuella skrivbord håller samma standard 
som de flesta arbetsdatorer, vilket gör att användaren inte märker någon skillnad i 
prestanda mot en nyare vanlig dator. Det virtuella skrivbordet är en personlig 
arbetsyta som visuellt ser likadan ut som arbetsytan på en vanlig dator. Därför 
upplever inte användarna någon större omställning eller skillnad [11], [3]. 

 Sammanfattning av resultaten 4.5

Användarnas upplevelse av virtuella skrivbord visade att det inte blev någon större 
omställning i arbetet eftersom de virtuella skrivborden fungerade lika bra som 
deras vanliga datorer. Det överensstämmer även med vad flera källor påpekar. 
Virtuella skrivbord skiljer sig inte utseendemässigt och håller samma prestanda 
som vanliga arbetsdatorer. Prestandan hade upplevts som förbättrad om använ-
darna hade haft äldre datorer under testet.  

Virtuella skrivbord innebär smidig och säker fillagring. Användarnas reaktion till 
säkerheten var positiv och de upplevde att det blev smidigare eftersom att de kom 
åt alla sina filer från andra arbetsstationer. 

Användarnas behov av att kunna arbeta vid andra arbetsstationer varierade. En av 
användarna såg det som användbart i dagsläget. De övriga användarna ansåg att 
den funktionen var positiv men inte nödvändig. Flera källor visade att virtuella 
skrivbord skapar möjligheter för användare att vara flexibla och mobila. En del av 
flexibiliteten skapas genom att användarnas program hela tiden är igång i datacent-
ret. Detta upplevde användarna som väldigt positivt eftersom de kunde komma 
igång med att arbeta snabbare. 

Reducerade kostnader och enklare administration av användarnas datorer är några 
av möjligheterna som virtuella skrivbord även tillför, detta bekräftades av flera 
källor.
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5 Diskussion och slutsatser 

I diskussionskapitlet diskuteras först resultaten av vår undersökning. Därefter diskuteras de 
metoder som vi valde att använda och slutligen redovisas våra slutsatser angående virtuella 
skrivbord. 

 Resultatdiskussion 5.1

Hur upplevde användaren att arbeta med ett virtuellt skrivbord och vilka möj-

ligheter skapas? 

Användarnas upplevelse av virtuella skrivbord var lik den vi hade förväntat oss. 
Resultatet från både litteraturgenomgången och enkäten hos användarna visar att 
användarens upplevelse var positiv och att det skapas möjligheter för både använ-
darna och organisationen. 

Användarnas upplevelse av de virtuella skrivborden var lik den de hade av sina 
ordinarie datorer. Vi tror att det beror på att arbetsytan var ungefär den samma 
som i deras ordinarie datorer, och det blev därför ingen omställning för användar-
na. Detta uppnåddes eftersom vi noggrant hade undersökt och konfigurerat de 
virtuella skrivborden utifrån användarnas arbetsbehov. Användarna upplevde det 
som att det virtuella skrivbordet kördes på deras egen dator och förvirrades där-
med aldrig. Ett av målen med undersökningen var just att undersöka om använ-
darna upplevde det som en större förändring att arbeta via ett virtuellt skrivbord, 
vilket de inte gjorde. 

Vår teoretiska bakgrund och resultatet av litteraturgenomgången stämmer överens 
med informationen som vi samlade in från användarna om deras upplevelse av 
virtuella skrivbord. De upplevde det virtuella datoroperativsystemet som att det 
fanns på deras fysiska dator och därmed förändrades inte upplevelsen. 

Två av tre användare i undersökningen hade nyare datorer vid testkörningen och 
genom att virtuella skrivbord håller lika bra standard som nyare fysiska datorer, 
blev därför deras upplevelse av prestanda inte förändrad. Den tredje användaren 
tyckte att prestandan blev en aning bättre (program startade lite snabbare). Det 
beror på att den tredje användaren hade en flera år äldre dator. 

De olika möjligheterna med virtuella skrivbord som framkom i litteraturgenom-
gången styrks i flera fall även av enkäten hos användarna. Användarna fick svara 
på frågor angående vilka möjligheter de kände att virtuella skrivbord skulle skapa 
för dem. Flera svarade att det skulle kunna göra dem mer flexibla ibland. De 
trodde att virtuella skrivbord skulle skapa större säkerhet och flexibilitet eftersom 
filerna och programmen lagrades i datacentret, istället för att lagras på deras fy-
siska datorer som kan gå sönder. Även om behovet av flexibilitet och säkerhet inte 
var så stort bland användarna just vid undersökningen så kunde de ändå svara på 
frågan eftersom vi hade förklarat hur virtuella skrivbord fungerar. Användarna var 
övervägande positiva till funktionerna i virtuella skrivbord. Vi tror att behovet av 
flexibilitet var så litet eftersom användarnas arbetssätt var upplagt efter deras 
nuvarande möjligheter. 
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De möjligheter som inte berörde användarna, undersöktes i litteraturgenomgången 
och resultatet styrks av flera källor. På så sätt ökar trovärdigheten. 

Vi tror att vi fick ärliga svar i undersökningarna från användarna. Flera av svaren 
var positiva, men angående t.ex. möjligheten till flexibilitet tyckte användarna inte 
att virtuella skrivbord skulle tillföra så mycket till just deras situation. Om vi hade 
haft fler testanvändare tror vi att vi skulle upptäckt andra behov och upplevelser. 
Det skulle också bidragit till att vi skulle kunnat ge en säkrare bild av användarnas 
upplevelser och behov. Vi tror främst att upplevelsen av prestandan på datorerna 
kunde upplevts mer positiv då många andra användare i Mullsjö kommun hade 
äldre datorer jämfört mot våra testanvändare. 

”Roaming profiles” en likvärdig lösning? 

Funktionen ”roaming profiles” är en alternativ lösning för att bl.a. lösa de pro-
blem som beskrevs i inledningen av rapporten. Vi tror att ”roming profiles” skulle 
kunna bidragit till att lösa en del problem. Eftersom användarnas filer och inställ-
ningar även lagras centralt med ”roaming profiles” blir det liknande flexibilitet, 
administration och tillgänglighet. Därmed möjliggör det även för användare att 
använda andra datorer och få tillgång till sina filer och inställningar, liknande 
virtuella skrivbord. Det som i huvudsak skiljer sig i ”roaming profiles” är att 
skrivbordet och programmen inte körs i datacentret. Detta innebär att användarna 
när de loggar in på en annan dator först måste logga in i Windows och sedan 
öppna sitt arbete på nytt.  

Ytterligare några nackdelar jämfört med virtuella skrivbord är att om användaren 
har sparat stora filer på sitt konto, tar det längre tid att logga in då dessa filer tem-
porärt laddas över till den dator användaren arbetar på. De program som använda-
ren använder följer inte med användarens profil, programmen måste vara installe-
rade på alla datorer. ”Roaming profiles” gör det inte möjligt att jobba hemifrån 
med tillgång till sitt personliga skrivbord och program. 

Vi anser att ”roaming profiles” är betydligt krångligare att konfigurera och få att 
fungera lika smidigt som virtuella skrivbord. ”Roaming profiles” skapar dessutom 
inte alla de möjligheter som virtuella skrivbord gör.  

Användarnas vilja att vara delaktiga 

Ett sidospår som upptäcktes var användarnas vilja att var delaktiga när ett nytt 
system införs. Det tyckte vi var väldigt spännande att få reda på eftersom vår 
undersökning till stor del gick ut på att kolla hur användarna upplevde det nya 
virtuella skrivbordssystemet. Ofta fokuserar bara tekniker på tekniken och inte på 
användarna som ska använda systemen. Det var kul att användarna ställde upp 
och var intresserade av hur virtuella skrivbord skulle påverka dem. Vi tror att 
deras vilja att vara delaktiga ledde till att vi kunde komma fram till ett bättre resul-
tat. 
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 Metoddiskussion 5.2

Nedan diskuteras de tillvägagångssätt och metoder som använts. Varje fas i undersökning 
presenteras och diskuteras för sig och innehåller de metodval och urval som gjorts. 

Den inledande förundersökningen av virtuella skrivbord 

För att få en övergripande bild av virtuella skrivbords effekter, funktioner och 
möjligheter ville vi börja med en inledande förundersökning av området. 

Förundersökningen hos IT-administratörerna  

När det gäller urvalet av IT-administratörer fanns det inte många att välja mellan, 
det fanns endast två stycken som var tillräckligt insatta i det område som exa-
mensarbetet undersökte. Det lilla urvalet kan anses vara en stor svaghet. Inga 
direkta åtgärder kunde tas eftersom de två IT-administratörerna var de enda som 
fanns. Eftersom de var väldigt kunniga och insatta i IT-miljön ansåg vi dock att 
urvalet var godtagbart. 

Vi ansåg att personliga intervjuer var det bästa sättet att få fram ytterligare inform-
ation utöver den som gavs vid det inledande mötet eftersom vi ville höra deras 
åsikter och få djupare kunskap och information om situationen i Mullsjö kom-
mun. Vi hade från början ett för stort arbete och det märktes efter ett tag. Vi 
kunde ha gjort en bättre och mer exakt förundersökning hos IT-administratörerna 
om vi planerat bättre och avgränsats oss tidigare. Detta ledde till att vi fick väldigt 
mycket information att tolka och analysera. Efter analysen märkte vi dessutom att 
vi inte fått svar på allt som vi ville veta. För att åtgärda den bristen anordnades 
kortare kompletterande möten. 

Förundersökningen hos IT-administratörerna ledde till att vi fick en bättre insikt i 
hur det fungerade hos användarna. Detta ledde till att vi kunde formulera ett bra 
frågeformulär för att bl.a. undersöka dagsläget, vilka möjligheter och behov som 
fanns. 

Förundersökningen av användarnas situation 

Urvalet av användare blev tre stycken användare från olika avdelningar. Vilka och 
hur många användare som valdes ut bestämdes ihop med verksamhetschefen för 
vård- och omsorg. Urvalet styrdes av begränsade resurser och tid för oss i under-
sökningen och av att användarna var upptagna. Tre användare i undersökningen 
kan anses vara något få, och skulle kunna utgöra en brist i vår undersökning. En 
nackdel med det lilla urvalet är att vi inte kan generalisera, i vårt fall hade det dock 
varit omöjligt att göra ett större test p.g.a. tidsbrist och upptagna resurser. P.g.a. 
det lilla urvalet bad vi om att få användare med olika arbetsuppgifter, för att på så 
sätt få en större spridning i arbetssätt och behov. 

Huvudundersökningen innehöll flera faser, bl.a. förundersökningar, uppsättande 
av testmiljö och efterundersökningar. Eftersom vår undersökning var tidsbegrän-
sad och innehöll så många olika faser och eftersom varje fas tog mycket tid, be-
gränsades även där antalet användare som kunde delta i vår undersökning. Det 
urval som gjordes var det bästa som gick att göra efter de förutsättningar som vi 
och Mullsjö kommun hade. 
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I förundersökningen som utfördes på plats hos användarna användes ett frågefor-
mulär och förundersökningen blev en strukturerad intervju. Frågeformuläret 
användes för att undersöka de områden som var intressanta för undersökningen. 
Frågorna kontrollerade bl.a. om informationen som vi fått fram från IT-
administratörerna stämde. Denna förundersökning gjordes för att senare kunna 
jämföra användarnas svar i undersökningarna och dra slutsatser från svaren. Ifall 
mer öppna intervjuer hade använts tror vi att det skulle varit svårt att få ut relevant 
information. Detta eftersom det är lätt att sväva iväg och ta upp alla problem som 
rör allmän IT och övriga programfel. Vi tyckte även att det skulle varit svårt att 
jämföra användarna med varandra och efterundersökningen. De åtgärder som 
vidtogs var att noggrant förbereda frågorna och undersöka om frågorna täckte de 
områden som vi ville undersöka, och att frågorna tog upp det som de var tänkta 
att göra. 

Kommentarerna som vi skrev till svaren på frågorna var väldigt givande för 
undersökningen. Genom dem fick vi ut mer information, t.ex. fick vi information 
om vad användarna spontant kände. Eftersom frågeformuläret var noggrant ge-
nomarbetat så gick allt mycket smidigt och vi fick relevant information. Informat-
ionen från förundersökningen ledde bl.a. till att vi kunde konfigurera en bra test-
miljö. 

Testkörningen av virtuella skrivbord 

Då en av frågeställningarna var att undersöka upplevelsen av virtuella skrivbord 
ansåg vi att det var bäst att göra en testkörning, där användaren fick arbeta via ett 
virtuellt skrivbord under en arbetsdag. Efter testkörningen ville vi undersöka hur 
användarna upplevde systemet. 

Vi försökte att ha så liten inblandning som möjligt vid testkörningen, eftersom vi 
ville att användarna skulle få uppleva de virtuella skrivborden utan vår hjälp och 
erfarenhet. Den enda inblandningen vi hade vid testkörningarna var att observera 
att användarna kom igång. För att användarna själva skulle kunna komma igång 
ansåg vi att det bästa var att göra en guide som visade hur de kunde ansluta till och 
avsluta det virtuella skrivbordet. Användarna tyckte att det var lätt att komma 
igång med de virtuella skrivborden och att det inte var någon större omställning i 
arbetet. Därför ansåg vi att vi lyckades bra med att undersöka användarnas upple-
velse. 

En brist som vi ansåg att vi inte kunde åtgärda var att användarna inte kunde testa 
de virtuella skrivborden längre än en arbetsdag. Detta p.g.a. att några av användar-
na var upptagna och att vi dessutom ville att alla användare skulle få lika lång tid 
på sig att uppleva de virtuella skrivborden. Vi ansåg att användarna under en 
arbetsdag hann få en känsla av de virtuella skrivborden. Ofta märker man på en 
gång om den dator eller de program som man dagligen jobbar i fungerar som de 
ska, eller om de upplevs snabbare eller långsammare. 

Vi uppfattade det som att användarna hade arbetat med nästan alla sina dagliga 
arbetsuppgifter i testet, men vi frågade aldrig det i frågeformuläret vilket gör att vi 
inte med säkerhet kan säga att de testade alla arbetsuppgifter. 
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Eftersom en längre testkörning inte kunde göras så hade användarna inte möjlig-
het att uppleva alla fördelar och funktioner som virtuella skrivbord medför. Detta 
försökte vi åtgärda genom att ge en grundläggande förklaring av det virtuella 
skrivbordet och dess möjligheter, sedan fick användarna säga vad de tyckte om 
dem. 

Efterundersökningen av användarnas upplevelse av virtuella skrivbord 

Vi ansåg att ett frågeformulär med påståenden och öppna frågor var ett bra sätt att 
undersöka användarnas upplevelse av virtuella skrivbord. Detta eftersom vi skulle 
kunna få reda på skillnader mellan de vanliga skrivborden och virtuella skrivbor-
den. Frågeformuläret gjorde det enkelt att jämföra en användares svar med de 
andra användarnas svar, t.ex. för att undersöka samband i behoven och upplevd 
möjlighet till flexibilitet. Vi tyckte att det var bra att använda samma metod här 
som i förundersökningen. Detta tillvägagångsätt gjorde det enkelt att strukturera 
och jämföra data. 

Vi ansåg att ett formulär med påståenden var ett bra sätt att undersöka om eller 
hur mycket användarna höll med eller inte. På det viset kunde vi enkelt jämföra 
användarnas svar. Efter nästan varje påstående fick de motivera sina svar, för att 
vi skulle få en bättre förståelse för hur de svarat och ge dem chansen att förklara 
varför de svarat som de gjort. Motiveringarna minskade även risken att missa 
viktig information som inte kom fram med bara de fasta alternativen. Vi ansåg det 
bäst att vinkla påståendena positivt, det var inte meningen att virtuella skrivbord 
skulle göra det sämre för användarna. Även om påståendena var positivt skrivna 
så hade användarna chansen att svara att de inte höll med. 

Om mer öppna intervjuer hade använts i efterundersökningen tror vi att det skulle 
ha varit svårt att jämföra användarna med varandra och med förundersökningen. 
Eftersom frågeformuläret var genomarbetat gick allt mycket smidigt och vi fick 
relevant information, som sedan kunde jämföras med de andra svaren från under-
sökningarna. Ett exempel är att användare som inte hade behov av att vara flexibla 
och kunna arbeta vid annan arbetsplats, inte heller var helt ense om att den funkt-
ionen skulle förenkla arbetet. 

Litteraturgenomgången 

Vi ansåg att litteraturgenomgång var den bästa metoden att ytterligare undersöka 
de möjligheter som virtuella skrivbord skapar. Vi ville genom litteraturgenom-
gången verifiera den information som vi fått från användarna. Litteraturgenom-
gången gjordes också för att få information som vi inte hade kunnat få genom 
undersökningen. 

Vi ansåg att vi genom litteraturgenomgången lyckades att svara på våra frågeställ-
ningar, vilka möjligheter som virtuella skrivbord skapar och hur användarna upp-
lever det att arbeta med virtuella skrivbord. Vi ökade undersökningens validitet 
och reliabilitet genom att med flera källor påvisade liknande saker. 

  



Diskussion och slutsatser 

32 

Avslut av undersökningen 

Vi ansåg att en sammanställning av resultaten var ett bra sätt att avsluta undersök-
ningen på. Med hjälp av de sammanfattade resultaten kunde vi jämföra användar-
nas upplevelse av virtuella skrivbord med litteraturgenomgången, och på så sätt 
öka undersökningens trovärdighet. 

Sammanfattningsvis anser vi att alla tillvägagångssteg och metodval ledde till att vi 
kunde utföra en bra testkörning och sedan undersöka användarnas upplevelse på 
ett rättvist sätt. Genom hela undersökningen försökte vi att tänka flera steg 
framåt, för att alltid kunna använda all information som samlades in. Vid varje fas 
funderade vi noga på hur vi skulle göra och försökte så ofta som det gick hitta en 
kombination av metoder för insamling av data. I och med att vi granskade både 
primärdata och sekundärdata kunde vi öka vår undersöknings validitet och reliabi-
litet. 

 Slutsatser och rekommendationer 5.3

Undersökningen visade att virtuella skrivbord inte krävde någon större omställ-
ning och att det upplevdes positivt av testanvändarna i Mullsjö kommun. Virtuella 
skrivbord skapar flera möjligheter för både användaren och organisationen, bl.a. 
skapas möjligheterna att kunna utnyttja äldre datorer längre, öka flexibilitet, öka 
säkerhet och reducera kostnader. 

Virtuella skrivbord kan med största sannolikhet införas utan att göra användarens 
upplevelse sämre, men man bör involvera användarna och undersöka deras behov. 

Skulle Mullsjö kommun välja att implementera virtuella skrivbord skulle det endast 
öka användarnas och organisationens möjligheter samt förbättra flera av använ-
darnas upplevelser av att arbeta vid datorerna.  

För fortsatt undersökning av hur virtuella skrivbords upplevs och vilka möjlighet-
er de skapar så rekommenderar vi att man gör en undersökning i större skala. 
Detta för att undersöka hur andra yrkesgrupper och användare upplever virtuella 
skrivbord och för att kunna ge en större bild av virtuella skrivbord och fånga ännu 
fler användares situationer och behov. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

1. Hur stor del av din arbetsvecka använder du din dator?  

  

2. Hur upplever du att det fungerar att arbeta med din dator i dina arbetsuppgif-

ter? 

          

a) Vad tycker du fungerar bra? 

b) Vilka problem finns idag? 

 

3. Är du beroende av något specifikt program för att kunna utföra ditt arbete? 

 

Vilka? 

 

 

 

4. Är du beroende till en specifik dator på grund av en speciell programvara? 

5. Tänker du på hur du lagrar dina filer på datorn? 

6. Hur lagrar du dina filer idag? 

 

7. Hur upplever du dagens sätt att lagra filer? 

 

a) Kan du förklara varför? 

  

□ 1-20% □ 21-40% □ 41-60% □ 61-80% □ 81-100% 

□ Mycket bra □ Bra     □Medelmåttig □ Dålig □Mycket dålig 

□ Ja □ Nej        

□ Ja □ Nej   

 

  

□ Ja □ Nej      

 

  

□ Hemaka-

log(W:) 

□ Mina do-

kument 

□ Skrivbordet □ Den här 

datorn 

□ Annat 

□ Begripligt □ Krångligt □ Obegripligt   
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8. Har ofta har en dator som du arbetar vid gått sönder? 

 

a) Om den har gått sönder, hur lång tid tog det att få en ny dator? 

 

9. Har det hänt att du har förlorat dokument när datorn har gått sönder eller vid 

en ominstallation? 

 

10. Hur beroende är du av din dator i arbetet? 

11.  Hur påverkar det dig om du inte kan arbeta på grund av att din dator inte fun-

gerar? 

 

 

 

 

 

 

 

12. Hur ofta har du behövt hjälp angående program som har krånglat, uppdate-

ringar av program eller Windows de senaste 3 månaderna? 

 

 

 

a) Hur länge får du vänta tills du får hjälp? 

 

  

□ Aldrig □ Vartannat år □ Varje år □ Flera gånger per 

år 

 

□ Ja □ Nej     

□ Är helt beroende □ Vissa arbetsuppgifter kräver inte tillgång 

till dator 

 

□ Är inte alls beroende 

□ Ingen gång □ 1 gång □ 2 – 3 gånger □ Fler gånger än 

3 

□ Mindre än 4 timmar □ Mellan 4-8 timmar □ Mer än 1 arbetsdag 
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13. Har du ett behov av att kunna röra dig till andra arbetsstationer med tillgång 

till just dina specifika program? 

a) Har du möjlighet till att arbeta vid andra arbetsstationer med just dina ar-

betsuppgifter som kräver datortillgång? 

 

 

b) Hur ofta arbetar du vid andra arbetsstationer än din egen? 

c) Behöver du kunna flytta dig oftare och smidigare och fortfarande ha till-

gång till dina program och inställningar för att kunna utföra dina arbets-

uppgifter? 

 

 

 

 

14. Hur skulle du känna om du hade möjlighet till att kunna återuppta ditt arbete 

på en annan dator och fortsätta arbeta som att det vore samma dator som du 

var vid innan? 

 

  

□ Ja □ Nej   

 

  

□ Ja □ Nej  

□ Dagligen □ Veckovis □ Mer sällan □ Aldrig 

    

□ Ja □ Nej  
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Bilaga 2 

Intervjuguiden till förundersökningen hos IT-administratörerna 

1. Hur upplever du användarnas behov att kunna byta arbetsplats och vara flex-

ibla? 

2. Har användarna möjlighet till att byta arbetsstation och jobba med sina arbets-

uppgifter? 

3. Vilka program använder de här användarna? 

4. Hur upplever du att arbeta med det nuvarande sättet att installera datorer med 

program och hålla både programmen och datorerna uppdaterade? 

a) Finns det något som tar upp extra mycket tid? 

 

5. Vad för sorts problem uppstår oftast bland användarna? 

a) Finns det problem som återkommer ofta hos användarna? 

b) Hur mycket tid lägger du på att lösa dessa problem och respektive del? 

 

6. Hur går ni tillväga vid uppdateringar och programvaror? 

a) Är du tvungen att besöka användarna för att kunna hjälpa dem? 

i. Hur mycket av din arbetstid går åt till att göra det? 

 

7. Hur påverkar problem som uppstår din arbetsbörda? Till exempel att använda-

ren behöver hjälp med installationer, uppdateringar, filförluster. 

 

8. Hur går ni tillväga när användaren är i behov av en ny dator?  

a) Hur mycket tid går åt att installera en ny dator?  

i. Hur går ni till väga, vilka rutiner finns? 

b) Hur stor del av användarna uppskattar du använder kraftfullare hård-

vara jämfört mot andra användare? 

 

9. Hur hanteras licenser till operativsystem och program?  

a) Har du koll på dem? 

 

10. Har du behov att komma åt din arbetsstation när du är ute och hjälper använ-

darna, för att till exempel komma åt specifika program? 

a) Kan du det i nuläget? 

 

11. Finns det något som kan göra just arbetet med att supporta och administrera 

användarna smidigare 
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Bilaga 3 

Guide för att komma igång med ditt virtuella skrivbord 
 

För att komma igång med ditt virtuella skrivbord följ dessa steg 

1. Öppna Internet Explorer eller Mozilla Firefox vid din dator 

2. Skriv in adressen http://xendesktop.mullsjo.se 

3. Logga in med ditt vanliga användarnamn och lösenord som tillhör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att starta ditt virtuella skrivbord 

 

4. För att starta tryck på ikonen som ser ut så här:  

Ikonen finner du på mitten av skärmen i Internet Explorer eller Mozilla Fire-

fox 

5. Vänta medan ditt virtuella skrivbord startas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://xendesktop.mullsjo.se/
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För att avsluta det virtuella skrivbordet följ dessa anvisningar 

1. Tryck på ikonen som pilen pekar på nedanför 

2. Därefter följer du bild två nedanför och trycker på disconnect som pilen pekar 

på 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att starta igång ditt virtuella skrivbord igen följ guiden från början. 

Bild 1 

Bild 2 
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Bilaga 4 

Frågeformuläret till efterundersökningen av upplevelsen 

1. Det var enkelt att komma igång med mitt virtuella skrivbord 

2. Det kändes bra att arbeta i det nya systemet jämfört mot det vanliga 

 

A) Motivera! 

  

 

 

 

3. Det nya systemet gjorde att det kändes som att det gick snabbare att arbeta vid 

min dator 

 

A) Motivera! 

  

 

 

 

 

4. Det blev ingen större omställning för mig i arbetet, jag kunde fortsätta jobba 

som vanligt på en gång. 

 

A) Om det blev stora omställningar motivera! 

 

 

5. Upplevde du några störningar vid arbetet? 

 

 

A) Vilka störningar upplevde du i så fall? 

 

 

 

 

  

□ Helt ense □ Delvis ense □Varken-eller □ Delvis oense □ Helt oense 

 

□ Helt ense □ Delvis ense □Varken-eller □ Delvis oense □ Helt oense 

□ Helt ense □ Delvis ense □Varken-eller □ Delvis oense □ Helt oense 

□ Helt ense □ Delvis ense □Varken-eller □ Delvis oense □ Helt oense 

□ Ja □ Nej     
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6. Var det något program som inte fungerade som vanligt?  

 

7. Det är smidigt när jag sparar mina filer på det virtuella skrivbordet, så får jag 

med mig dem var jag än loggar in på min arbetsplats. 

8. Det är bra för mig at mina filer finns sparade även om min dator går sönder 

9. Mitt arbete blir enklare när jag inte är bunden till en specifik dator för att 

kunna utföra mina arbetsuppgifter 

 

10. Det är positivt att jag slipper starta upp mina program igen när jag byter dator 

11. Det virtuella skrivbordet fungerar bra utifrån mina behov 

12. Hur skulle virtuella skrivbord förändra ditt sätt att arbeta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Vilka var det största nackdelarna du upplevde med systemet under testet? 

  

□ Helt ense □ Delvis ense □Varken-eller □ Delvis oense □ Helt oense 

 

□ Helt ense □ Delvis ense □Varken-eller □ Delvis oense □ Helt oense 

     

□ Helt ense □ Delvis ense □Varken-eller □ Delvis oense □ Helt oense 

□ Helt ense □ Delvis ense □Varken-eller □ Delvis oense □ Helt oense 

 

 

    

□ Helt ense 

 

□ Delvis ense □Varken-eller □ Delvis oense □ Helt oense 
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14. Hur skulle du tycka det var om det här virtuella skrivbordsystemet infördes? 

Motivera! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Skulle du vilja ha möjligheten att vara delaktig och kunna påverka när ett nytt 

system införs? 

 

 

 

 

A) Vad tycker du vi ska tänka på om vi inför det här systemet? 
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Bilaga 5 

Användarnas svar i förundersökningen 

1. Hur stor del av din arbetsvecka använder du din dator? 

 

Sjuksköterska:   

61-80% 

 

Biståndshandläggare: 

81-100% 

 

Gruppledare: 

61-80% 

 

2. Hur upplever du att det fungerar att arbeta med din dator i dina arbetsupp-

gifter? 

 

Sjuksköterska:  

Medelmåttigt, programmen fungerar bra, men finns en del problem i program-

men i sig. 

 

Biståndshandläggare:  

Mycket bra, programmen i sig fungerar bra, stegvis inmatning fungerar, flera 

personer kan arbeta i programmen samtidigt. 

 

Gruppledare:  

Bra, programmen i sig fungerar bra, ett problem är att flera olika inloggnings-

uppgifter används nästan för varje program, datorn är seg. 

 

3. Är du beroende av något specifikt program för att kunna utföra ditt arbete? 

 

Sjuksköterska: 

Ja 

 

Biståndshandläggare: 

Ja 

 

Gruppledare: 

Ja 

 

4. Är du beroende till en specifik dator på grund av en speciell programvara? 

 

Sjuksköterska: 

Nej 

 

Biståndshandläggare: 

Ja 
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Gruppledare: 

Nej 

 

 

5. Tänker du på hur du lagrar dina filer på datorn? 

 

Sjuksköterska: 

Ja 

 

Biståndshandläggare: 

Nej 

 

Gruppledare: 

Ja 

 

6. Hur lagrar du dina filer idag? 

 

Sjuksköterska: 

Mina dokument lokalt på datorn. 

 

Biståndshandläggare: 

Mina dokument lokalt på datorn och USB-minne. 

 

Gruppledare: 

Hemkatalog W: & Gemensam hemkatalog med kollega 

 

7. Hur upplever du dagens sätt att lagra filer? 

 

Sjuksköterska: 

Begripligt, mina dokument är smidigt, det fungerar ok i nuläget. 

 

Biståndshandläggare: 

Krångligt, ”för att förstå lättare vill jag veta syftet till varför det ska sparas på en 

viss plats”, förstår inte kopplingen till en mapp på en server. Skulle egentligen 

vilja ha alla filer på samma ställe, behovet för det är dock inte akut. 

 

Gruppledare: 

Begripligt, en förklaring har fåtts var exakt det ska sparas. 

 

8. Har ofta har en dator som du arbetar vid gått sönder? 

 

Sjuksköterska: 

Aldrig 

 

Biståndshandläggare: 

Aldrig 
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Gruppledare: 

Aldrig 

 

9. Har det hänt att du har förlorat dokument när datorn har gått sönder eller 

vid en ominstallation? 

 

Sjuksköterska: 

Nej, har inte fått ny, kör med gamla datorer 

 

Biståndshandläggare: 

Nej, har nyss fått en ny dator 

 

Gruppledare: 

Nej 

 

10. Hur beroende är du av din dator i arbetet? 

 

Sjuksköterska: 

Är helt beroende. 

 

Biståndshandläggare: 

Är helt beroende 

 

Gruppledare: 

Är helt beroende 

 

11. Hur påverkar det dig om du inte kan arbeta på grund av att din dator inte 

fungerar? 

 

Sjuksköterska: 

Allt finns där, patient information om tidigare behandlingar och besök. 

 

Biståndshandläggare: 

Väldigt mycket, blir väldigt låst. Det går att arbeta en stund utan dator men 

måste ofta kolla upp saker i datorn för att kunna arbeta. Det blir ett stressmo-

ment, eftersom allt finns i datorn, det går åt extra tid, Möten och besök får skjutas 

upp och bokas om. 

 

Gruppledare: 

Kommer inte åt dokument som behövs för att kunna utföra något arbete, det blir 

irriterande. Det går att ta en annan kollegas dator för en lite stund, tills kollegan 

måste ha tillbaka sin dator. 
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12. Hur ofta har du behövt hjälp angående program som har krånglat, uppdate-

ringar av program eller Windows de senaste 3 månaderna? 

 

Sjuksköterska: 

Fler än 3gånger. 

Brukar få vänta mellan 4-8 timmar tills hjälp fåtts. 

 

Biståndshandläggare: 

Fler än 3gånger. 

Brukar få vänta mellan 4-8 timmar innan  hjälp fåtts. 

 

Gruppledare: 

2-3 gånger. 

Brukar få vänta mindre än 4 timmar tills hjälp fåtts, problemen är oftast enkla 

och löses direkt vid telefonsamtalet med IT-administrationen. 

 

13. Har du ett behov av att kunna röra dig till andra arbetsstationer med till-

gång till just dina specifika program?  

 

a. Har du möjlighet till att arbeta vid andra arbetsstationer med just dina 

arbetsuppgifter som kräver datortillgång? 

b. Hur ofta arbetar du vid andra arbetsstationer än din egen? 

c. Behöver du kunna flytta dig oftare och smidigare och fortfarande ha 

tillgång till dina program och inställningar för att kunna utföra dina ar-

betsuppgifter? 

Sjuksköterska: 

Ja 

a) Ja 

b) Veckovis, men blir ofta ändå samma arbetsstation ändå 

c) Nej 

Biståndshandläggare: 

Nej 

a) Ja 

b) Aldrig 

c) Nej 

Gruppledare: 

Nej 

a) Ja, men kan inte arbeta på en kollegas dator så länge. 

b) Mer sällan. 

c) Nej 
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Hur skulle du känna om du hade möjlighet till att kunna återuppta ditt 
arbete på en annan dator och fortsätta arbeta som att det vore samma dator 
som du var vid innan? 
 
Sjuksköterska: 
Smidigt och förenklad arbetssituation. 
 
Biståndshandläggare: 
Inget speciellt. 
 
Gruppledare: 
Smidigt, mycket användbart ibland för att t.ex. visa en kollega något. 

”Allt är uppe, slipper logga in i alla program igen och öppna dem på nytt” 
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Bilaga 6 

Användarnas svar i efterundersökningen av upplevelsen. 

1. Det var enkelt att komma igång med mitt virtuella skrivbord. 

 

Sjuksköterska:   

Helt ense 

 

Biståndshandläggare: 

Helt ense 

 

Gruppledare: 

Helt ense 

 

2. Det kändes bra att arbeta i det nya systemet jämfört mot det vanliga. 

 

Sjuksköterska:  

Varken-eller, det kändes samma som vanligt. 

 

Biståndshandläggare:  

Varken-eller, samma, var ingen skillnad. 

 

Gruppledare: 

Delvis ense, det var bra att det bara var och logga in i datorn och allt var 

uppe, annars var det som vanligt. 

 

3. Det nya systemet gjorde att det kändes som att det gick snabbare att ar-

beta vid min dator. 

 

Sjuksköterska:  

Varken-eller, samma som vanliga datorn. 

 

Biståndshandläggare:  

Varken-eller, samma 

 

Gruppledare: 

Delvis ense, en del saker gick snabbare än vanligt och det gick snabbare att 

börja och återuppta arbetet för alla program och saker var igång.  
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4. Det blev ingen större omställning för mig i arbetet, jag kunde fortsätta 

jobba som vanligt på en gång. 

 

Sjuksköterska:  

Helt ense 

 

Biståndshandläggare:  

Helt ense 

 

Gruppledare: 

Helt ense 

 
5. Upplevde du några störningar vid arbetet? 

 

Sjuksköterska:  

Bara lite hackigt i programmet Treserva när saker skulle bläddras upp i rull-

gardinsmenyerna 

 

Biståndshandläggare:  

Rullgardinerna i programmet Treserva tog lite längre tid än vanligt, blev ett 

hack när saker bläddrades upp. 

 

Gruppledare: 

Nej 

 

6. Var det något program som inte fungerade som vanligt?  

 

Sjuksköterska:  

Nej 

 

Biståndshandläggare:  

Nej 

 

Gruppledare: 

Nej 
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7. Det är smidigt när jag sparar mina filer på det virtuella skrivbordet, så 

får jag med mig dem var jag än loggar in på min arbetsplats. 

 

Sjuksköterska:  

Helst ense 

 

Biståndshandläggare:  

Delvis ense 

 

Gruppledare: 

Delvis ense 

 

8. Det är bra för mig at mina filer finns sparade även om min dator går sön-

der. 

 

Sjuksköterska:  

Helt ense 

 

Biståndshandläggare:  

Helt ense 

 

Gruppledare: 

Helt ense 

 

9. Mitt arbete blir enklare när jag inte är bunden till en specifik dator för 

att kunna utföra mina arbetsuppgifter. 

 

Sjuksköterska:  

Helt ense 

 

Biståndshandläggare:  

Varken-eller 

 

Gruppledare: 

Delvis ense 

10. Det är positivt att jag slipper starta upp mina program igen när jag byter 

dator. 

 

Sjuksköterska:  

Helt ense 

 

Biståndshandläggare:  

Delvis ense 
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Gruppledare: 

Helt ense 

 

11. Det virtuella skrivbordet fungerar bra utifrån mina behov 

 

Sjuksköterska:  

Helt ense 

 

Biståndshandläggare:  

Helt ense 

 

Gruppledare: 

Helt ense 

 

12. Hur skulle virtuella skrivbord förändra ditt sätt att arbeta? 

 

Sjuksköterska:  

Förenkla, slippa starta program vid byte av dator. Skulle ha möjligheten att 

använda och föra in information på plats hos patient. 

 

Biståndshandläggare:  

Inte så mycket. 

 

Gruppledare: 

Inte så mycket, ibland att det kan underlätta att jobba vid en annan dator eller 

för att visa för eller arbeta med en kollega. 

 

13. Vilka var det största nackdelarna du upplevde med systemet under 

testet? 

 

Sjuksköterska:  

Inga större, bara att det tog lite längre tid som ett hack i rullgardinsmenyerna 

i programmet Treserva. 

 

Biståndshandläggare:  

Det lilla hackandet i rullgardinsmenyerna i programmet Treserva. 

 

Gruppledare: 

Inga, inte så stor skillnad på nuvarande datorn och det virtuella skrivbordet. 
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14. Hur skulle du tycka det var om det här virtuella skrivbordsystemet inför-

des? 

Motivera! 

 

Sjuksköterska:  

Förenkla, ute från andra datorer eller byggnader kunna logga in i till datorn 

och mata in information i programmen. Och då slippa starta och logga in i 

programmen igen. 

 

Biståndshandläggare:  

Skulle ha möjligheten till att utnyttja tiden vid vissa tillfällen, genom flexibili-

teten att kunna logga in från annan dator.  

 

Gruppledare: 

Bra, lite smidigare ibland vid vissa tillfällen och att slippa öppna och logga in 

i alla olika program, även att inte behöva leta efter och öppna filerna i pro-

grammen. Även säkrare i nuläget för vanliga datorn hänger och startar om sig 

ibland. 

 

15. Skulle du vilja ha möjligheten att vara delaktig och kunna påverka när 

ett nytt system införs? Vad tycker du vi ska tänka på om vi inför det här 

systemet? 

 

Sjuksköterska:  

Ja, Det ska vara enkelt att använda och komma igång, det ska fungera på en 

gång. Undersöka och fråga olika avdelningars behov. 

 

Biståndshandläggare:  

Ja, för att kolla hur det kan påverka arbetsuppgifterna, kolla så det är lätt för 

oss användare att arbeta i. När det införs så ge tydlig information, hur det 

fungerar, små knep som gör det lättare att arbeta. Delaktighet från införarnas 

sida och uppföljning efter en tid vad som gått bra och dåligt men även kolla 

upp och vidareutbilda efter det gått en tid. Förklara även på ett lätt sätt den 

virtuella funktionen, hur delar hänger samman, var saker körs osv. 

 

Gruppledare: 

Ja, lätt för alla olika sorters vana användare att logga in och använda, det ska 

vara smidigt man ska inte behöva gå flera steg på steg än vad det är nu för att 

komma igång att arbeta. 

 


