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Abstrakt 
I dagens läge saknas en sammanställning av hur servervirtualisering är implementerat 

och hur det fungerar hos olika verksamheter i Sverige. Detta arbete har därför, genom 

en enkätundersökning, besvarat frågeställningen: "Hur ser servervirtualiseringen ut hos 

kommuner och landsting i Sverige?" Resultaten visade bl.a. att servervirtualisering är 

väl implementerat av kommuner och landsting i Sverige. Resultaten var dessutom 

väldigt lika mellan dessa organisationer. Det genomförda arbetet ger olika typer av 

verksamheter stöd vid planering och implementering av servervirtualisering. 

 

 Nyckelord: Servervirtualisering 

 

 

Abstract 
At present, there’s no summary of how server virtualization is implemented and how it 

works in different companies in Sweden. This work will therefore, through a survey, try 

to answer the question: "How is server virtualization implemented by municipality and 

county councils in Sweden?" Our results show that server virtualization is well 

implemented by municipality and county councils in Sweden. The results are also very 

similar between these organizations. Finalized work provides different types of 

companies support in planning and implementation of server virtualization. 
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Förord 
Tack till alla kommuner och landsting som deltagit i enkätundersökningen. Vi vill även 

tacka vår handledare Jacob Lindehoff, som har givit oss stöd under arbetets gång. 
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1 Introduktion 

 

Kapitlet beskriver vad uppsatsen handlar om, hur vi kom fram till ämnet och 

varför det är intressant. Kapitlet innehåller dessutom tidigare forskning inom 

området, problemformulering, syftet med arbetet och tillhörande 

frågeställning. Sist förklaras vilka avgränsningar som gjorts inom 

undersökningen, vilken målgrupp uppsatsen riktas mot samt disposition. 
 

1.1 Inledning/bakgrund 

Servervirtualisering är en teknik som idag blir mer vanligt att implementera 

och som ständigt ökar [1]. Anledningen till ökningen av servervirtualisering 

är helt enkelt alla dess fördelar. Servervirtualisering minskar inköpskostnader 

av hårdvara, strömförbrukning och administrationskostnader, samtidigt som 

det bidrar positivt till miljön [2]. 

Något som i dagens läge saknas är en sammanställning av 

servervirtualiseringen hos offentliga verksamheter runt om i Sverige. När ett 

företag ska migrera till servervirtualisering finns det mycket att välja mellan 

vilket lätt gör det komplext och förvirrande [3]. Vilken virtualiseringsteknik 

ska vi använda? Vilken lagringslösning passar oss? Vanligt förekommande 

problem med dessa tekniker och lösningar? Vad har andra verksamheter haft 

problem med? Kan vi använda vår befintliga lagringslösning? 

Avsaknaden av denna information, gör ämnet intressant. Vid slutförd 

uppsats är tanken att olika organisationer ska kunna ta del av arbetet och få 

stöd vid planering och implementering av servervirtualisering. Studien 

kommer att ge information om vad kommuner och landsting runt om i 

Sverige använder för typ av virtualiseringslösning, vilken lagringslösning de 

har, hur det har fungerat för dem och mycket mer. 

 

1.2 Tidigare forskning 

“A Survey on Virtualization Service Providers, SecurityIssues, Tools and 

Future Trends” [4] presenterade bl.a. förekomsten av olika 

virtualiseringstyper och de vanligaste virtualiseringsteknikerna. Resultaten 

visade att servervirtualisering var den vanligaste virtualiseringstypen och att 

VMware var den vanligaste virtualiseringtekniken följt av Microsoft Hyper-

V och Citrix XenServer. I dagsläget finns dock ingen forskning som 

undersöker servervirtualisering på den svenska marknaden. 

 

1.3 Problemformulering 

Det finns flera tillvägagångssätt och mycket att välja mellan vid planering 

och implementation av servervirtualisering [3]. Detta gör det svårt för en 
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oerfaren person att på förhand veta vilken lösning man bör använda, eftersom 

olika lösningar kan skilja sig beroende på vilka kriterier man har [5]. Detta 

kan vara en tung uppgift att få sig tilldelad, då det är ett omfattande projekt 

som är svårt att förändra i efterhand. 

I dagens läge saknas en undersökning och dokumentation av företags 

användande av servervirtualisering. Hur ser lagringslösningarna ut? Vilka 

problem har de haft? Ger det någon fördel att vara specialutbildad? 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Undersökningens mål är att samla in information om servervirtualisering från 

kommuner och landsting i Sverige. Slutfört arbete kommer att ge olika typer 

av verksamheter stöd vid planering och implementering av 

servervirtualisering. 

Insamling av data kommer att ske genom en enkätundersökning där 

resultaten analyseras och presenteras både kvalitativt och kvantitativt. 

Presenterat resultat ger beskrivande kunskap. 

 

Studien undersöks induktivt med målet att besvara följande frågeställning: 

 

 Hur ser servervirtualiseringen ut hos kommuner och landsting i 

Sverige? 

 

 

1.5 Avgränsning 
Arbetet behandlar ej vilken lösning som lämpar sig bäst i ett givet scenario, 

utan istället vilka lösningar andra organisationer har och vad dessa används 

till. 

 

1.6 Målgrupp 

Arbetet riktar sig främst till privata företag, kommuner och landsting som ska 

börja planera och implementera servervirtualisering och har svårt att välja 

virtualiseringsteknik, lagringslösning m.m. Arbetet är även intressant och 

givande för privatpersoner som ska implementera servervirtualisering. 

 

1.7 Disposition 

Kapitel 2 innehåller teori om servervirtualisering och LimeSurvey. Kapitel 3 

innehåller vetenskaplig ansats där människocentrerad ansats, urval och själva 

genomförandet av undersökningen förklaras. Kapitel 3 innehåller även analys 

och tillförlitlighet, där vi förklarar huruvida resultaten från 

enkätundersökningen går att lita på. I kapitel 4 presenteras resultaten från 
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enkätundersökningen. Därefter analyseras och diskuteras resultaten från 

undersökningen. Sist avslutas uppsatsen med slutsats och förslag till vidare 

forskning. 
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2 Teori 

 
Kapitlet inleds med fakta om servervirtualisering, vad det är och hur det 

fungerar. Sist presenteras information om LimeSurvey. 

 

2.1 Servervirtualisering 

Servervirtualisering är ingen nyhet, utan utvecklades redan på 60-talet av 

IBM [6]. Idag ökar servervirtualisering rejält och den största faktorn till 

ökningen beror på potentialen att kunna minska kostnader [2]. 

Servervirtualisering möjliggör virtuell uppdelning av hårdvara på fysiska 

servrar. En ensam server kan således exekvera flera virtuella servrar, som i 

sin tur framstår som separata fysiska servrar, isolerade från varandra. 

Servervirtualisering skapar möjligheten att konsolidera fysiska servrar, 

vilket i sin tur bidrar till minskad administration, inköp av hårdvara och 

strömförbrukning [7]. 

 

 

 
Figur 2.1: Illustrationen visar hur de virtuella maskinerna förhåller sig till 

sin hypervisor [2]. 

 

Den virtuella miljön styrs och hanteras av ett mjukvarulager som kallas 

hypervisor. En hypervisor hanterar kopplingen mellan de virtuella 

operativsystemen och den underliggande hårdvaran, se figur 2.1. De svarta 
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pilarna visar normal operativsystem/processortrafik, till skillnad från de röda 

pilarna där instruktioner visas som kräver ingripande från hypervisorn [2]. 

 

 
Figur 2.2: Illustrationen visar typ 1 native/bare-metal [6]. 

 

 

 
Figur 2.3: Illustrationen visar typ 2 hosted [6]. 

 

 

För övrigt finns det två olika typer av hypervisors. Typ 1 kallas native/bare-

metal och betyder att hypervisorn körs direkt på hårdvaran, utan något 

operativsystem mellan, se figur 2.2. Typ 2 kallas hosted och körs ovanpå det 

konventionella operativsystemet enligt figur 2.3 [8]. 

 

2.2 LimeSurvey 

För att skapa dataenkäter finns flera alternativ. Några av de större 

mjukvarorna beaktades vid val av program och reflektioner kring 

programvalet hittas i avsnitt 5.2. 

LimeSurvey är ett open source-program som låter användare skapa 

intuitiva och kraftfulla dataenkäter [9]. Programmet är uppbyggt genom 

Model-View-Controller (MVC) och PHP-ramverket Yii, det grafiska 
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gränssnittet är skapat med Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) 

teknik [10]. 

LimeSurvey skapades som ett SourceForge-projekt under namnet 

PHPSurveyor av Jason Cleeland och den första versionen släpptes 2003. Det 

blev snabbt populärt tack vare funktioner som behörighetskoder och 

möjligheten att använda villkor till sina frågor. År 2007 bytte programmet 

namn till dess nuvarande LimeSurvey [10]. 

Idag har programmet över 400 000 nedladdningar och används över hela 

världen av både privatpersoner, större företag och myndigheter [11]. 
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3 Metod 

 

Kapitlet inleds med förklaring av vilken typ av vetenskaplig ansats som 

arbetet grundas på. Vidare behandlas människocentrerad ansats där vi 

förklarar vilka datainsamlingstekniker som vi har använt oss av. Kapitlet 

innehåller även urval som tar upp vilka respondenter vi har valt att rikta 

undersökningen till. Genomförande innehåller fakta om hur 

enkätundersökningen har gått till. Under analysdelen analyseras 

respondenternas svar och till sist under tillförlitlighet, förklaras huruvida 

resultaten från enkätundersökningen går att lita på. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Studien hade en induktiv ansats eftersom det inte fanns någon 

sammanställning som beskrev hur servervirtualiseringen såg ut hos 

kommuner och landsting runt om i Sverige. Vi samlade in information, 

analyserade och drog slutsatser utifrån resultaten, utan någon teori att jämföra 

med [21]. 

Arbetet genomfördes med en s.k. "mixed method approach", vilket är en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ undersökning. Denna metod 

användes eftersom svaren som erhölls innehöll både kvalitativ och kvantitativ 

data och kunde därför inte behandlas på samma sätt. Först analyseras de 

kvantitativa frågorna och därefter användes dessa resultat för att tolka och 

analysera de frågor med kvalitativt innehåll för att b.l.a. hitta kopplingar 

mellan problem och framgång hos olika lösningar och tekniker [20]. 

 

3.1.1 Människocentrerad ansats 

Som datainsamlingsmetod användes dataenkäter. Vi funderade även på 

intervjuer. Det valdes dock bort eftersom vi ansåg att antalet respondenter var 

för stort. Istället byggdes frågorna för att inte kräva följdfrågor. Problem som 

kan tänkas uppstå när följdfrågor undviks är att respondenten kan ha mer 

relevant information att ge men får inte möjligheten att skriva detta. Enkäten 

gav respondenterna möjligheten att besvara frågorna när de själva hade tid 

och passade dem bäst. 

 

3.1.2 Urval 

Studien baserades på metoden “icke slumpmässigt urval” eftersom 

undersökningen riktades till samtliga kommuner och landsting i Sverige. 

Målet med enkäten var att samla in information om servervirtualisering 

hos kommuner och landsting runt om i Sverige. Denna grupp av respondenter 

valdes då sannolikheten var stor att de använde sig av servervirtualisering. 
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3.1.3 Genomförande 

Enkätfrågorna utformades för att vara korta, lättförståeliga och mestadels 

flervalsfrågor, just för att man som respondent lätt kan dra sig från att slutföra 

enkäten om den kräver för mycket jobb [12]. 

Enkäten bestod av sammanlagt 34 frågor varav minst 13 obligatoriska, 

sedan tillkom frågor beroende på angivna svar. För stort antal frågor kan 

skrämma bort respondenter från att slutföra enkäten [13]. Frågorna hittas i 

bilaga C. 

För att få så hög svarsfrekvens som möjligt skickades enkäten ut i mitten 

av veckan. Det finns risk att e-post försvinner i mängden, glöms bort under 

helgen eller bortprioriteras vid veckostart [14]. Enkäten skickades ut tidigt på 

morgonen för att den skulle finnas tillgänglig när respondenterna går igenom 

e-posten på morgonen och kanske har lite tid över innan arbetsuppgifter 

påbörjas. 

Enligt [15] bör man undvika att skicka ut enkäten under vissa tidpunkter 

som t.ex. vid semester eller storhelger. Detta är dock något vi inte kunde ta 

hänsyn till eftersom vi endast hade ett visst antal veckor på oss för att utföra 

arbetet. 

 

För att skapa enkäten och samla in svaren användes programmet 

LimeSurvey, som uppfyllde följande krav: 

 

 Respondenten skall endast kunna besvara enkäten en gång. 

 Anonymitet för respondenten. 

 

För att installera LimeSurvey-miljön hämtades LimeSurvey 2.05 och 

installerades på en webbserver [16]. För att installera och konfigurera de 

grundläggande inställningarna nyttjades steg-för-steg-guiden från 

LimeSurvey [17]. 

Konfigurationen för enkäten hittas i bilaga E och kan användas för att 

identiskt återskapa enkäten med tillhörande inställningar. För att garantera att 

respondenterna enbart kan besvara enkäten en gång används 

behörighetskoder. Varje e-postadress kopplas ihop med en slumpgenererad 

behörighetskod som endast kan användas en gång. 

Vi valde att alla erhållna svar skulle förbli anonyma då det kan resultera i 

att fler väljer att besvara enkäten, även om tidigare studier visar på minimal 

förändring gällande svarsfrekvensen vid anonymitet [18]. 

 

3.2 Analys 

Arbetet presenterade både kvalitativ och kvantitativ data. Vid analys av den 

kvalitativa datan från enkätundersökningen gick vi igenom alla möjliga 

aspekter av frågorna och letade samband med tyngd för att kunna dra 
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slutsatser. För att enklare studera frågorna reducerades svaren, både genom 

filtrering och egna tolkningar. Därefter analyserades resultat i mindre delar 

för att enklare upptäcka lik- och olikheter. 

Den kvantitativa datan presenterades utan någon bearbetning i form av 

grafiska figurer. Detta för att läsaren ska få en egen uppfattning om hur det 

ser ut och kan se och förstå de samband vi tar upp från den kvalitativa data 

som kommer presenteras. Analysen genomfördes således genom en “mixed 

method approach” [20]. 

 

3.3 Tillförlitlighet 

Genom tillämpning av behörighetskoder säkerställde vi reliabiliteten hos 

inskickade svar. Varje respondent erhöll en unik behörighetskod som 

medförde att de endast kunde svara på enkäten en gång. Detta gjorde att 

respondenter inte kunde äventyra statistikens reliabilitet genom att besvara 

enkäten flera gånger. 

En generell nackdel med dataundersökningar inom ett visst område, är att 

man inte med säkerhet kan bekräfta att rätt person med rätt kompetens har 

besvarat den, vilket även är fallet för oss. För att försöka kringgå detta 

skickades enkäten till IT-ansvarig eller motsvarande avdelning om en viss 

person inte gick att nå. 

Enkätfrågorna har utformats och noggrant utvärderats av oss själva, 

handledare och andra utomstående parter för att undvika feltolkningar. Vid 

utformningen av frågorna använde vi oss av böckerna “Survey Methodology” 

av Robert M. Groves [22] och “Enkäten i praktiken” författad av Göran 

Ejlertsson [12] som stöd för hur frågorna skulle utformas för att erhålla 

informationen som söktes. Detta hjälper till att stärka enkätens validitet och 

att inga viktiga aspekter har försummats med hänsyn till arbetets 

frågeställning. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Studien behandlar endast ytliga frågor angående uppbyggnad och användning 

av virtualiseringsmiljöer. Således presenteras inga känsliga uppgifter och 

respondenterna förblir anonyma. Inskickade svar kan inte kopplas till en 

specifik respondent. Med hänsyn till detta har inga absoluta överväganden 

gjorts angående etiska aspekter.
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4 Resultat 
 

I detta kapitel redovisas resultaten från enkätundersökningen. 

 

 
Figur 4.1: Illustrationen visar enkätens spridning [19]. 

 

Figur 4.1 är en geografisk presentation av Sverige. De gröna områdena visar 

landskap där respondenter har besvarat enkäten. 
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4.1 Resultatredovisning och analys 

36 % av kommunerna och 29 % av landstingen besvarade enkäten. 

Svarsfrekvensen hos de privata företagen var endast 13 %. På grund av den 

låga svarsfrekvensen tog vi beslutet att exkludera dessa svar från 

undersökningen. 

Den slutgiltiga svarsfrekvensen efter borttagning av de privata företagen 

blev därmed 37 %. 

 

 
Figur 4.2: Illustrationen visar användningen av olika 

virtualiseringsmjukvaror. 

 

Enligt figur 4.2 är VMware ESX/ESXi med 73 % den vanligaste 

virtualiseringsmjukvaran. Microsoft Hyper-V används av 16 % och Citrix 

XenServer av 9 %. De 2 % som svarade “annat” använder IBM PowerVM 

Virtualization och OpenXen. 
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Figur 4.3: Illustrationen visar användningen av olika lagringstekniker. 

 

Figur 4.3 visar att Storage Area Network (SAN) med god marginal är den 

mest använda lagringstypen. Bland kommunerna använder 93 % SAN medan 

endast 6 % använder Network-Attached Storage (NAS). Landstingen är dock 

enliga om lagringstyp, där samtliga använder SAN. 

 

 
Figur 4.4: Illustrationen visar användningen av lagringsfabrikat. Samtliga 

fabrikat en respondent använder är inräknade. 

 

Figur 4.4 illustrerar hur fördelningen av fabrikat ser ut för både kommuner 

och landsting. Man kan tydligt se att HP används hos merparten av 

respondenterna, följt av NetApp och EMC. 
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Figur 4.5: Illustrationen visar användningen av lagringsfabrikat mellan 

kommuner och landsting. 

 

I figur 4.5 kan man se hur valet av tillverkare skiljer sig mellan kommuner 

och landsting. Resultatet är procentuellt jämnt för HP och NetApp, EMC har 

dock fler andelar hos landsting än vad de har i kommunerna. 

 

 
Figur 4.6: Illustrationen visar lagringsfabrikat för de som använder SAN. 

 

Tidigare i figur 4.3 presenterades att SAN är den vanligaste lagringstypen. I 

figur 4.6 kan man se hur fördelningen av fabrikat skiljer sig mellan dem som 

använder SAN för lagring. 
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Figur 4.7: Illustrationen visar hur stor andel som har resp. inte har haft 

problem med lagringslösningen. 

 

Enligt figur 4.7 är det 7 % som har haft problem med lagringslösningen. 

Dessa 7 % svarar att problemen som förekommit är prestandaproblem, 

firmwarebuggar och felkonfigurationer. Av de med problem har 43 % av 

dessa någon form av specialutbildning. 

 

 
Figur 4.8: Illustrationen visar vad servervirtualisering används till. 
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Figur 4.8 presenterar vilka tjänster som virtualiseras och hur vanligt det är. 

De som svarade “annat” virtualiserar verksamhetssystem och 

applikationsservrar. 

 

 
Figur 4.9: Illustrationen visar hur stor andel som har specialutbildning. 

 

Av både landsting och kommuner har enligt figur 4.9, cirka hälften 

specialutbildning inom området. Vid en jämförelse mellan de olika grupperna 

visar det sig att 67 % av landstingen har utbildning jämfört med kommunerna 

där 50 % har utbildning. 

 

 
Figur 4.10: Illustrationen visar olika storlekar på virtualiseringsmiljöer och 

hur stor andel som använder dessa. 
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Enligt figur 4.10 är det vanligast med virtualiseringsmiljöer innehållande 50-

99 resp. 100-499 virtuella maskiner. 

 

 
Figur 4.11: Illustrationen visar funktioner som används och i vilken 

utsträckning. 

 

Figur 4.11 visar de vanligaste funktionerna som används i 

virtualiseringsmiljöerna. De som svarade “annat” använder VMware 

vMotion, Replication, Storage DRS, Multipath I/O (MPIO), Virtual Flash 

Cache och Distributed Switches. 

 

 
Figur 4.12: Illustrationen visar hur mycket nedtid på virtuella maskiner som 

är vanligast. 
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När respondenterna fick frågan om hur mycket nedtid de har på virtuella 

maskiner, svarade majoriteten “ganska lite” eller “ingen alls”. Figur 4.12 

illustrerar fördelningen av svarsalternativen. 

Den senaste månaden har 86 % av respondenterna inte haft någon nedtid 

alls på en betydelsefull virtuell maskin, 11 % har haft 1-4 timmars nedtid, 2 

% har haft 5-9 timmars nedtid och 1 % har haft 10-19 timmars nedtid. En 

betydelsefull maskin definieras som en kritisk virtuell maskin med syfte att 

köras utan nedtid. 

 

 
Figur 4.13: Illustrationen visar olika backuplösningar och i vilken 

utsträckning de används. 

 

Enligt figur 4.13 använder 80 %, d.v.s. majoriteten tredjepartsprogram för 

backup. 10 % använder en inbyggd backuplösning resp. någon annan typ av 

lösning. 

Enligt figur 4.2 är VMware ESX/ESXi den vanligaste 

virtualiseringsmjukvaran. En stor anledning till varför VMware har så stora 

andelar kan bero på att företaget var med från start inom servervirtualisering. 

När respondenterna fick frågan varför och hur de valde sin lösning svarade 

14 % att de började så pass tidigt med virtualisering att VMware var det enda 

tillgängliga. 

Angående versionsval är det inte helt förvånande att de nyare versionerna 

står för en stor del av populationen. Antalet användare av Microsoft Hyper-V 

och Citrix XenServers senaste version är 79 % samt 73 %. För VMware är 

detta lite annorlunda där 27 % använder den senaste versionen medan hela 55 

% använder en äldre variant av version 5. Sammanlagt 71 respondenter 

använder en äldre version av sin virtualiseringsmjukvara. 11 % av de som 

besvarade frågan “Om ni kör en äldre version av er mjukvara, hur kommer 

10% 

80% 

10% 

Vad har ni för typ av backuplösning?  

Inbyggd

Tredjepart

Annat
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det sig att ni inte har uppgraderat?” svarade att de främsta anledningarna var 

tidsbrist, avsaknaden av vissa hårdvarustöd i nyare versioner och att man 

ville undvika de problem som ofta uppstår i samband med nyutgiven 

mjukvara och därmed ville vänta tills eventuella barnsjukdomar har åtgärdats.  

Av den data vi hade tillgång till kunde inga absoluta kopplingar mellan 

utbildning och avsaknaden av detta göras. Servervirtualiseringen hos båda 

parter är snarlika varandra och till synes oberoende av utbildning. Två 

anledningar till varför likheten är stor mellan grupperna kan bero på att de 

utan utbildning har lång erfarenhet vilket minskar eventuella kunskapsgap 

mellan utbildade och outbildade.  

När respondenterna fick frågan hur de kom fram till sin 

virtualiseringslösning visade det sig att om man inte har upphandlingsavtal 

att utgå från, används oftast studier och erfarenheter för att välja 

virtualiseringstyp hos de med utbildning. Medan de utan utbildning oftast har 

rådfrågat andra företag eller konsulter. 

Enligt figur 4.13 använder 80 % av respondenterna tredjepartsprogram för 

backup. Den vanligaste backupmjukvaran är Veeam, som används av 26 %. 

19 % av respondenterna använder Tivoli Storage Manager (TSM), 17 % 

Symantec Backup Exec och 10 % använder Symantec Netbackup. Några av 

respondenterna kör dessutom fler än en backupmjukvara. Övriga 

backupmjukvaror som används i mindre utsträckning är Dell vRange, 

AppAssure Backup, Netbackup och HP Dataprotector. Den vanligaste 

schemaläggningen för backup är att utföra det en gång om dagen, detta görs 

av 68 % av respondenterna. 31 % utför backup flera gånger under en dag 

medan endast 1 % utför backup mer sällan. 

Vid analys av respondenternas virtualiseringskostnad i förhållande till 

miljöstorlek, uppskattas en miljö med 10-49 virtuella maskiner kosta cirka 

500 000 kronor. En lite större miljö med 50-99 virtuella maskiner uppskattas 

kosta mellan 800 000 till 2 miljoner kronor. Med en miljö på 100-499 

virtuella maskiner uppskattas kostnaden hamna mellan 1 till 3 miljoner 

kronor. Dessa siffror är inga exakta svar från respondenten, utan endast 

uppskattningar från deras sida. Licenskostnader exkluderades i största mån 

eftersom svar med utförligt beskrivna kostnader för olika delar av lösningen 

var en minoritet. Resultatet tyder på att priset kommer stiga i takt med 

storleken på miljön. 
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5 Diskussion 

 

I detta kapitel diskuteras genomförandet av undersökningen och dess resultat. 

 

5.1 Problemlösning/resultat 

Enkäten skickades ut till Sveriges samtliga kommuner och landsting. Vi 

skickade även ut enkäten till ett mindre antal privatägda svenska företag. 

Efter insamling av resultat upptäckte vi dock att svarsfrekvensen från privata 

företag var för låg. Endast 6 av 45 företag hade svarat. Vi valde därför att 

exkludera dem från undersökningen eftersom vi inte kunde sammanställa 

resultaten och dra slutsatser från så få företag. För att öka intresset och säkra 

svar från de privata företagen kunde vi erbjudit något i kompensation, t.ex. ett 

USB-minne från en eventuell sponsor med intresse för uppsatsen. Ett annat 

alternativ för att möjligtvis öka svarsfrekvensen hade varit att personligen 

prata med dessa och därmed utföra datainsamlingen genom intervjuer istället. 

Vi anser att man lättare får svar genom intervjuer, eftersom man redan har 

respondentens uppmärksamhet och chansen att de besvarar frågorna borde 

öka. 

Enkäten skickades ut till respondenterna utan vetskap om de använde 

servervirtualisering eller ej. Detta betyder att flera som inte har svarat på 

enkäten kanske inte använder servervirtualiseringen över huvud taget, vilket i 

sin tur kan betyda att vi hade bättre svarsfrekvens gentemot vad vi kan se. För 

att lättare kunna identifiera bortfall, borde vi inkluderat frågan “använder ni 

servervirtualisering?” i början av enkäten. Med denna fråga hade vi 

möjligtvis fått ett lägre bortfall eftersom organisationer som inte använder 

servervirtualisering hade kunnat svara att de inte använder tekniken, vilket 

hade kunnat minska det externa bortfallet. 

Enkätfrågorna utformades för att inte kräva följdfrågor. Problem som kan 

tänkas uppstå när följdfrågor undviks är att respondenten kan ha mer relevant 

information att ge men får inte möjligheten att skriva detta. Ett annat problem 

som kan uppstå är att respondenten missuppfattar frågan och därmed besvarar 

den på ett annat sätt än tänkt, detta är dock en risk som alltid finns med 

enkätundersökningar. 

Totalt fick vi in 151 svar varav 38 inkompletta. De inkompletta svaren har 

vi inte tagit med i resultaten av flera anledningar. De kanske insåg att de inte 

hade tillräckligt med kunskap om hur deras miljö faktiskt såg ut, eller 

ångrade de sig och valde att inte delta. Det blir även svårare och ökar risken 

för fel vid sammanställning av resultat, när det saknas svar på vissa frågor. 

I efterhand insåg vi att en fråga gällande erfarenhet hade varit givande. 

Vissa respondenter berättade t.ex. att VMware var det enda som fanns 

tillgängligt när de började med servervirtualisering, vilket kan vara ett tecken 

på att de har lång erfarenhet bakom sig. Lång arbetslivserfarenhet inom 



                                                                                                                         

 
                    

 
 

20 
 

ämnet kan med stor sannolikhet jämföras med en utbildad person. 

Erfarenheten hos de anställda kan i skymundan bidragit till varför 

lösningarna var så lika mellan utbildade och outbildade. 

Tanken var att resultaten från detta arbete ska kunna ge företag en inblick i 

hur servervirtualiseringen ser ut hos kommuner och landsting i Sverige. 

Arbetet är tänkt att fungera som stöd vid planering och implementation av 

servervirtualisering. 

 

5.2 Metodreflektion 

Eftersom vi strävade efter information om miljöer runt om i Sverige valdes 

metoden enkät i dataformat, för att enklare nå ut till respondenterna. 

Vid val av enkätmjukvara tittade vi närmare på tre olika alternativ, Google 

Docs, SurveyMonkey och LimeSurvey. LimeSurvey och SurveyMonkey har 

liknande funktioner, valet föll dock på LimeSurvey eftersom gratisversionen 

av SurveyMonkey har en begränsning på endast 10 frågor och 100 svar. 

LimeSurvey tillhandahöll dessutom gedigen dokumentation och funktioner 

som behörighetskoder och automatisk utskick av e-post.  

Vi anser att valet av metod och genomförande har varit lämpligt för 

arbetet. Det hade dock varit tänkbart med positiv inverkan, att genomföra 

enkätundersökningen med intervjuer som komplement till enkäten. Med 

intervjuer hade vi fått en bredare förståelse av miljöerna och risken för 

tolkningsfel som kan uppstå i samband med enkäter hade minskat. Däremot 

hade vi förmodligen fått sämre svarsfrekvens och riskerat felaktiga svar 

beroende på hur frågorna uttrycks inför intervjupersonen. 
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6 Avslutning 

 
Arbetet avslutas med slutsats och förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsats 

Vid planering och implementation av servervirtualisering finns det många 

olika tekniker och programvaror att välja mellan. Målet med arbetet var 

därför att besvara frågeställningen “Hur ser servervirtualiseringen ut hos 

kommuner och landsting i Sverige?”. Vi anser att vi lyckades besvara 

frågeställningen, tack vare kvaliteten på respondenternas svar. 

Förhoppningen är att du som läser detta arbete ska kunna ta del av arbetets 

resultat som hittas i avsnitt 4.1 och att det är till hjälp vid planering och 

implementation av servervirtualisering. Vi kan konstatera att 

servervirtualisering används i relativt stor utsträckning av kommuner och 

landsting baserat på enkätundersökningen, resultaten är dessutom lika mellan 

dessa. Tekniken används i skarpa miljöer och inte bara i laborationssyfte, 

vilket visar att virtualisering är något de satsar på. Nedan följer en kort 

sammanfattning av hur den vanligaste miljön ser ut i Sverige: 

 

 VMware ESXi är den vanligaste virtualiseringstekniken. 

 Den vanligaste lagringstekniken är SAN. 

 HP är det ledande lagringsfabrikatet. 

 Det vanligaste användningsområdet för virtuella servrar är 

webbserver, databasserver och server för katalogtjänster. 

 Hälften av de som arbetar med servervirtualisering har 

specialutbildning. 

 Den vanligaste storleken på virtualiseringsmiljöer är 100-499 virtuella 

maskiner. 

 De vanligaste funktionerna som används är high availability och live 

migration. 

 Den vanligaste backuplösningen är tredjepartsprogram, där det 

vanligaste tredjepartsprogrammet är Veeam. 

 Det är vanligast att utföra backup en gång dagligen. 

 Implementationskostnaden beräknas till 1-3 miljoner kronor. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att genomföra en liknande undersökning om ett par år 

igen, för att se hur servervirtualisering utvecklas. Det vore även intressant att 

utöka spridningen på undersökning till andra länder för att se hur det skiljer 

sig mellan dessa, man får samtidigt en större inblick i hur 

virtualiseringsmiljöerna är uppbyggda och används. Eftersom vi inte lyckades 
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presentera servervirtualisering hos privata företag kan detta tänkas ingå i 

vidare forskning. 

I bilaga E hittas komplett konfiguration för att importera och återskapa 

enkäten i LimeSurvey. 
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A Förkortningslista 

Bilaga A innehåller olika förkortningar som förekommer i arbetet. 

 

Ajax   Asynchronous JavaScript and XML 

LSS   Legato Spreadsheet 

MPIO   Multipath I/O 

MVC   Model-View-Controller 

NAS   Network-Attached Storage 

SAN   Storage Area Network 

 

 

B E-post 

Bilaga B innehåller e-postmeddelandet som skickades till samtliga respondenter. 
 
Hej, 
 
[Detta mail är riktat till IT-avdelningen. Vänligen vidarebefordra om det har kommit 
fel.] 
 
Vi är två studenter som läser IT-teknikerprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. 
Vi skriver ett examensarbete på C-nivå om servervirtualisering. 
 
Vi undersöker hur servervirtualisering och dess lagringslösningar ser ut, och hur det 
fungerar hos Sveriges kommuner, landsting och privata företag. 
 
Använder ni servervirtualisering? Vi är mycket tacksamma om ni vill ta er tid att 
svara på vår enkät. 
 
OBS! Svaren ni anger är helt anonyma. Den enda informationen som sparas om er, 
är om ni har svarat på enkäten eller ej, detta för att veta spridningen på inlämnade 
svar. 
 
Enkäten tar uppskattningsvis 10-15 minuter att genomföra och hittas på länken 
nedan.  
{SURVEYURL} 
 
Tack på förhand! 
 

Med vänliga hälsningar, 
 
Filip Färlind och Kim Ottosson 
Linnéuniversitetet, Kalmar 
IT-teknikerprogrammet 
 
Vid frågor, kontakta oss eller vår handledare. 
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Mail: example@mail.com eller example@mail.com 
Mobil: telefonnr eller telefonnr 
 
Handledare: Jacob Lindehoff 
Mail: example@mail.com 
Telefon: telefonnr 
---------------------------------------------- 
Om ni inte vill delta i denna enkät och inte heller vill ha vidare inbjudan, klicka på följande länk: 
{OPTOUTURL} 

 
Om ni tidigare valt att inte delta i enkäten men har ändrat er och vill delta igen, klicka på följande länk: 
{OPTINURL} 

 

 

C Enkätfrågor 

Bilaga C innehåller alla enkätfrågor från undersökningen. 
 

Undersökning om servervirtualisering i Sverige 

 

Hej, 

 

Använder ni servervirtualisering? Vi är mycket tacksamma om ni vill ta er tid 

att svara på denna enkät. 

 

Den här enkäten innehåller 34 frågor. 

 

Allmänt 

 

Vilken typ av företag är ni? * 

Välj bara en av följande: 

 

 Kommun 

 Landsting 

 Privat sektor 

 

I vilket landskap finns ert företag? * 
Välj bara en av följande: 

 

 Blekinge 

 Bohuslän 

 Dalarna 

 Dalsland 

 Gotland 

 Gästrikland 

mailto:example@mail.com
mailto:example@mail.com
mailto:example@mail.com
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 Halland 

 Hälsingland 

 Härjedalen 

 Jämtland 

 Lappland 

 Medelpad 

 Norrbotten 

 Närke 

 Skåne 

 Småland 

 Södermanland 

 Uppland 

 Värmland 

 Västerbotten 

 Västergötland 

 Västmanland 

 Ångermanland 

 Öland 

 Östergötland 

 

Denna fråga är enbart för att geografiskt kunna jämföra olika lösningar. 

 

Vad använder ni för virtualiseringsmjukvara? * 
Välj alla som stämmer: 

 

 VMware ESX/ESXi 

 Microsoft Hyper-V 

 Citrix XenServer 

 Red hat Enterprise Virtualization 

 Annat 

 

Detta är en flervalsfråga, välj samtliga alternativ som stämmer in hos er. 

 

Vilken version av VMware ESX/ESXi använder ni? 
Välj bara en av följande: 

 

 Äldre 

 ESX Server 3.x 

 ESX Server 3.5 

 ESX Server 4.x 

 ESXi 3.x 

 ESXi 4.x 

 ESXi 5.x 

 ESXi 5.5 
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Vilken version av Microsoft Hyper-V använder ni? 

Välj bara en av följande: 

 

 2008 

 2008 R2 

 2012 

 2012 R2 

 

Vilken version av CitrixXenServer använder ni? 
Välj bara en av följande: 

 

 Äldre 

 4.x 

 5.x 

 6.x 

 

Vilken version av Red Hat Enterprise Virtualization använder ni? 

Välj bara en av följande: 

 

 Äldre 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

Vilken annan mjukvara kör ni som inte nämnts ovan? 
 

Skriv ditt svar här: 

 

Om ni kör en äldre version av er mjukvara, hur kommer det sig att ni 

inte har uppgraderat? 
 

Skriv ditt svar här: 

 

Lagring 

 

Vad använder ni för typ av lagring? * 
Välj bara en av följande: 

 

 NAS 

 SAN 

 DAS 

 Annat 
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Vilken annan typ av lagring använder ni? 
 

Skriv ditt svar här: 

 

Vad är det för märke och modell på lagringen som ni använder? 
 

Skriv ditt svar här: 

 

Exempelsvar: “Netapp E5500” 

 

Har ni haft problem med er lagringslösning? * 
Välj bara en av följande: 

 

 Ja 

 Nej 

 

Vilken typ av problem? * 
Välj alla som stämmer: 

 

 Mjukvarurelaterat 

 Hårdvarurelaterat 

 

Beskriv vilka problem ni har haft som är mjukvarurelaterade. * 
 

Skriv ditt svar här: 

 

Beskriv vilka problem ni har haft som är hårdvarurelaterade. * 
 

Skriv ditt svar här: 

 

Övrigt 

 

Vilket operativsystem virtualiserar ni främst? * 
Välj bara en av följande: 

 

 Microsoft 

 Unix/Linux 

 Blandade operativsystem 

 

Välj det alternativ som passar in bäst. Har ni mestadels Linux-servrar så välj 

detta. Välj svarsalternativet “Blandade operativsystem” om ni har ungefär 

lika många av de olika operativsystemen. 
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Exempel 1: Nio Linux-servrar och en Microsoft-server = Unix/Linux 

Exempel 2: Sex Linux-servrar och fyra Microsoft-servrar = Blandade 

operativsystem 

 

Vad använder ni servervirtualiseringen till? * 
Välj alla som stämmer: 

 

 Webbserver 

 Lagring 

 Katalogtjänst 

 DNS 

 DHCP 

 Databas 

 Laborationsmiljö 

 Annat 

 

Detta är en flervalsfråga, välj samtliga alternativ som stämmer in med er 

miljö. 

 

Vad använder ni servervirtualiseringen till som inte nämns ovan? * 
 

Skriv ditt svar här: 

 

Har era anställda som jobbar med servervirtualiseringen 

specialutbildning inom området? * 
Välj bara en av följande: 

 

 Ja 

 Nej 

 

Hur gick ni tillväga när virtualiseringslösning valdes? 
 

Skriv ditt svar här: 

 

Exempel: Utgick ni från det som fanns tillgängligt, eller utgick ni från 

studier/tidigare erfarenheter? 

 

Hur stor servervritualiseringsmiljö har ni? * 
Välj bara en av följande: 

 

 1-9 

 10-49 

 50-99 

 100-499 
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 500+ 

 

Hur många servrar virtualiserar ni? 

 

Använder ni några speciella funktioner? 
Välj bara en av följande: 

 

 Ja 

 Nej 

 

Vilka funktioner använder ni? * 
Välj alla som stämmer: 

 

 Live migration 

 NIC teaming 

 High Availability 

 Resurspooler 

 Annat 

 

Vilka andra funktioner använder ni? 
 

Skriv ditt svar här: 

 

På ett ungefär, hur mycket nertid har ni på virtuella maskiner? * 
Välj bara en av följande: 

 

 Ingen alls 

 Ganska lite 

 Ganska mycket 

 Väldigt mycket 

 

Uppskattningsvis, hur många timmar nertid har ni haft på en 

betydelsefull virtuell maskin den senaste månaden? * 
Välj bara en av följande: 

 

 0 

 1-4 

 5-9 

 10-19 

 20+ 

 

Med betydelsefull tänker vi oss en server som inte är menad att ha någon 

nertid, utan ska vara i drift dygnet runt. 
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Använder ni backup? * 
Välj bara en av följande: 

 

 Ja 

 Nej 

 

Vad har ni för typ av backuplösning? 
Välj bara en av följande: 

 

 Inbyggt 

 Tredjepart 

 Annat 

 

Vad heter backupmjukvaran som ni använder? 
 

Skriv ditt svar här: 

 

Hur ofta kör ni backup? * 
Välj bara en av följande: 

 

 Flera gånger om dagen 

 En gång om dagen 

 En gång i veckan 

 En gång i månaden 

 Väldigt sällan 

 

Välj det alterntiv som stämmer mest överens med ert backupschema. 

 

Hur mycket har er servervirtualiseringsmiljö kostat? 
 

Skriv ditt svar här: 

 

Det behöver inte vara exakta summor, utan det räcker gott och väl med en 

uppskattad kostnad. Ignorera frågan om ni anser informationen är för känslig. 

 

Inkludera både hård- och mjukvaran i beräkningarna. Om ni t.ex. inte 

behövde köpa in lagringsutrustning, eftersom ni hade det sedan tidigare, så 

exkludera detta. Skriv gärna ner vad som exkluderades. 

 

Vad tycker ni personligen om servervirtualisering? * 
Välj bara en av följande: 

 

 Det fungerar bra 

 Det fungerar ganska bra 
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 Det fungerar inte särskilt bra 

 

Motivera föregående svar. 
 

Skriv ditt svar här: 

 

Både enkla och mer utförliga svar uppskattas. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Filip Färlind & Kim Ottosson 

 

 

D Data från enkätundersökningen 

Bilaga D innehåller all data från enkätundersökningen, ej redigerad. 

 
Data från enkätundersökningen hittas här: 

https://www.dropbox.com/s/y63a5dr6mrj3o7n/Servervirtualisering_idag_dat

a.xls 

 

 

E Konfiguration av enkäten 

Bilaga E innehåller komplett konfiguration i Legato Spreadsheet (LSS) 

format för att återskapa enkäten i LimeSurvey. 

 

Komplett konfiguration för enkäten hittas här: 

https://www.dropbox.com/s/l1fjlhgtoihnweg/limesurvey_survey_326527.lss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/l1fjlhgtoihnweg/limesurvey_survey_326527.lss
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