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Abstrakt

Huvudsyftet med det här examensarbetet är att se om det finns ett skäl eller behov 
att  skapa  ett  serviceföretag  inom IT  och  finna  affärsmodeller  för  detta  företag.  
Vidare avses utvärdera dagslägets hantering av IT hos små till medelstora företag. 
IT har blivit viktigt för företagsverksamheten men kan lätt försummas i mindre och 
medelstora  företag  Vi  vill  genom en  marknadsundersökning  se  om det  finns ett 
behov av ett serviceföretag. Därtill genom en undersökning av existerande teknologi 
och öppen mjukvara utvärdera om ett serviceföretag kan skapas för hantering av IT 
hos dessa företag. I vår undersökning fann vi vissa företag som är intresserade av 
vår lösning och vi fick svar på en del av våra frågor om hur situationen ser ut för  
företag inom Gävleborgsområdet. Vi fann även mjukvara och teknik i form av FAI - 
Fully  Automatic  Installation  som genom  fjärrinstallation  samt  fjärrkonfigurering 
skulle kunna sköta IT hantering hos företag och detta skulle kunna vara basis för 
skapandet av ett serviceföretag som vi gett namnet Nisaba.
Nyckelord: affärsmodell, fjärrinstallation, konfiguration, administrering, FAI, 
öppen mjukvara, små och medelstora företag
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1 Inledning

Dagens  teknik  erbjuder  stora  möjligheter  för  företag,  stora  som  små.  För  mindre 
företag kan det vara svårt att tillhandahålla och administrera den datorutrustning som 
behövs för att driva organisationen. Att anställa kompetens enbart för detta syfte kan 
vara kostsamt och denna studie syftar undersöka marknadens behov av IT och via  
befintlig teknik och/eller vidareutveckla befintlig teknik för att tillgodose detta behov.

Det finns idag mängder av mjukvara av alla dess sorter som bygger på s.k. Open 
Source (beskrivit mer i detalj i avsnitt 2.4.1) där huvudskälet till valet är att användare 
inte behöver tänka på licenser. För att undvika problem med licenser kommer denna 
studie i det närmast uteslutande fokusera på Open Source mjukvara. Dels pga. knappa 
resurser  men  även  av  tekniska  skäl  (Open  Source  tillåter  modifiering  och 
redistribution av given mjukvara) är det inte praktiskt möjligt att använda s.k. stängd 
mjukvara, d.v.s. icke Open Source-mjukvara.

För  att  få  en utgångspunkt  vill  vi  här  förmedla  en vision av ett  företag som 
använder vårat  lösningsförslag för att  tillhandahålla tjänster  åt  framförallt  små och 
medelstora  företag.  Vi  låter  företaget  ha  arbetsnamnet  ”Nisaba”  från  gudinnan 
Nanibgal  eller  Nisaba  i  Sumerisk  mytologi  som  var  en  sorts  krönikör, 
informationssamlare etc. för andra gudar samt lärandets och skriftens gudinna.

Nisaba ska fungera som en extern IT-avdelning dit organisationer kan vända sig 
inte bara för support utan även för drift av organisationens arbetsstationer och servrar.  
Nisaba sköter så mycket av driften som möjligt på distans, hur vida administration av 
den fysiska hårdvaran är nödvändig och hur detta så fall ska skötas måste undersökas.  
Tanken är att kunderna ska kunna slippa bry sig om IT och istället fokusera på sin 
kärnverksamhet, medan Nisaba sköter driften av IT till största möjliga utsträckning. 
Modellen bygger på att kunden utför en viss del av jobbet själv med stöd och support 
från Nisaba.

Nisaba ska kunna leverera en eller flera skräddarsydda installationsskivor med 
vilken kunden enkelt ska kunna konfigurera hela sin maskinpark genom att starta varje 
enskild maskin från installationsskivan.  Nätverket  som kunden enkelt  konfigurerar 
med  installationsskivan  skall  stå  i  direkt  kontakt  med  Nisabas  servrar,  varifrån 
information  om  varje  arbetsstations  konfiguration  och  installation  hämtas.  Via  ett 
gränssnitt skall kunden själv, och personal på Nisaba utföra administrativa uppgifter. 
Kanske bör kundens möjligheter vara begränsade i  viss omfattning för att  undvika 
problem.

1.1 Problem

Dagens IT löser många problem för företag och organisationer och har blivit något av 
ett  måste.  Det  finns  en  förväntan  bland intressenter  till  företaget  att  fakturor  och 
dokument ska vara skapat efter snygga mallar i datorapplikationer, många vill hålla en 
kontakt via e-post osv. Förutom att lösa många problem, så introducerar IT helt nya 
problem. Givetvis är det inte alltid så lätt att hänga med i svängarna för mindre företag  
som  inte  har  råd  att  anställa  kompetens  enbart  eller  ens  delvis  för  att  sköta  IT. 
Speciellt kan detta gälla för en äldre generation som inte växt upp med datorer, men 
även för yngre som mest använt datorer för att spela spel och surfa på webben. I vår  
personliga erfarenhet har många bland släkt och vänner problem med uppgifter som vi 
själva tar för givet.
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1.2 Syfte

Denna studie avser att finna en lösning för hantering av installation, IT-support och 
administration av datorer inom små och medelstora företag. Detta är ofta komplicerat 
för kunden att själv sköta och istället vill vi erbjuda ett alternativ där småföretagen kan 
lämna över stora delar av arbetet till Nisaba.

Syftet  med  våran  studie  är  att  finna  affärsmodeller  som kan använda  sig  av 
dagens  teknik  för  fjärrinstallation  och  administration.  Genom  en 
marknadsundersökning av små och medelstora företag i Gävleborgsregionen hoppas 
vi reda ut behoven som finns hos dessa företag. Detta ämnas inte ge en fullständig 
överblick över alla typer av företag men snarare ge en inblick i nuläget och hur dessa 
företag skulle vilja sköta sin IT. 

Vårt  huvudsakliga  mål  är  att  finna  affärsmodeller  för  Nisaba  som beskrivs  i 
inledningen. Genom studien hoppas vi på att kunna se vilka behov företag kan ha, hur 
de vill lösa dessa och om Nisaba kan vara intressant, och så fall hur Nisabas affärsidé 
bör se ut.

1.3 Avgränsningar & Förutsättningar

Den långsiktiga tanken är att ett serviceföretag, Nisaba kan basera sin affärsidé kring 
lösningen  till  små  och  medelstora  företag  och  tillhandahålla  tjänster  en  lokal  IT-
avdelning normalt skulle tillhandahålla.

Möjlig  lösning  kan  baseras  på  Ubuntu/Debian  och  FAI,  men  andra  möjliga 
lösningar måste betraktas. 

För  att  undvika  problem med licenser  skall  programvara  som används  under 
studien vara baserad på Open Source i största möjliga mån.  Om speciella skäl finns, 
kan vi i viss mån använda stängd mjukvara.  

Denna  studie  har  som  ingångsförutsättning  att  avgränsas  mot  den  tekniska 
problematiken kring att upprätta nödvändig infrastruktur för drift av kundens system 
via Internet och utveckla en affärsidé kring detta.

1.4 Frågeställning

Vi ska i  arbetet  utföra  en mindre marknadsundersökning för att  utreda situationen 
kring IT hos mindre företag i regionen (Gävleborg) och deras inställning till vår idé. 
Vidare ska vi  välja den mjukvara för automatiserad installation och administrering 
som vi  finner lämplig för  jobbet  och testa  den till  den mån att  vi  förstår  hur den 
fungerar och huruvida det är möjligt att basera Nisabas verksamhet på den eller inte. 
Det centrala målet med denna utredning är att finna affärsmodeller för Nisaba.

Genom marknadsundersökningen vill vi få svar på följande frågor:
• Finns det  ett  intresse bland Gävleborgs små och medelstora företag för den 

typen av tjänst vi föreslår?
• Vilka företag är de som uttrycker ett intresse?
• Hur hanteras IT bland företagen idag?
• Vad har företagen för krav på IT?

Efter att vi valt en mjukvara kommer vi att testa hur den fungerar. Under detta 
test vill vi uppnå:

• En förståelse för hur mjukvaran fungerar
• En uppfattning om det är möjligt att basera Nisaba med den testade mjukvaran

Vi kommer även att testa och utreda GOsa² och hur den mjukvaran kan bidra till  
Nisaba.
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1.5 Hypoteser

Våra hypoteser om resultatet från marknadsundersökningen lyder:
• De  som  är  intresserade  av  våran  lösning  är  främst  inom  bygg,  mekanik, 

verkstadsindustrin, och liknande yrken
• De företag som är minst intresserade finns inom branscher som riktar sig mot 

högteknologi, IT eller har högt behov av IT
• Intresset hos yngre företag är större än hos redan etablerade företag
• Intresset hos större företag med fler än 10 anställda kommer att vara lägre
• De företag som har lite eller ingen support och administration kommer att ha  

högre intresse
• De företag som uttrycker minst tillfredsställelse av sin IT kommer att ha högre 

intresse
• Det kommer att finnas väldigt få företag som använder sig av öppen mjukvara 

så som Open Office eller Linux
• De företag som redan använder  öppen mjukvara  kommer att  ha  väldigt  låg 

intresse
• De företag som är mer beroende av affärskritiska program kommer att  vara 

skeptiska till våran lösning

2 Bakgrund

I  detta  kapitel  kommer  vi  att  förklara  de  termer  som  kan  vara  värt  att  ge  en 
grundläggande bakgrund till för att ge läsaren grundläggande kunskaper samt definiera 
begrepp.

2.1 Open Source

Samlingsnamnet på de öppna licenser som finns för mjukvara kallas alla för Open 
Source. Vi har valt  att  använda oss av denna benämning genom vårat arbete. Men 
detta kan ställa till med en hel del bekymmer eftersom det finns flera olika varianter  
av Open Source, som vi ska gå igenom nedan. Skillnaderna mellan dessa kan vara 
rättigheter om och hur man får dela med sig eller ändra på kod, samt i vilket syfte man 
får  nyttja  programvaran.  Om  mjukvaran  består  av  flera  olika  moduler  eller 
självskriven  kod  som  nyttjar  andra  Open  Source  projekt  bör  man  se  till  att  
kompatibiliteten mellan licenserna är möjlig.

Det finns en hel del organisationer som jobbar med licenser och deras hantering.  
De två som vi kommer att ta upp är Free Software Foundation som tillhandahåller 
GNU(GNU  is  Not  Unix)  GPL(GNU  Public  License)  och  BSD-licens  (Berkley 
Software Distribution) som sköts av Computer Systems Research Group i University 
of California, Berkeley.

GNU GPL [2]  bygger  på en så  kallad copyleft-ideologi  där  licensen skänker 
rättigheter om tillgång, att använda och modifiera koden enligt samma rättigheter som 
där du fick den ifrån och kan därmed inte använda den i patentsammanhang där detta  
är en del av lösningen eller att stänga källkoden. Med GPL kan du fortfarande ta betalt  
för  din  mjukvara  och  den  behöver  nödvändigtvis  inte  vara  gratis  men den  öppna 
källkoden måste följa med.

BSD-licens [3] I sin tur ger mer rättigheter för hur koden hanteras och är mer  
besläktad med immaterialbegreppet allmän egendom. I en typisk BSD-licens skänker 
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man rättigheter för obegränsad vidarekopiering och modifiering så länge den följer  
samma form av licens som föregående. Grundaren sätter alltså rättigheterna, den som 
kommer  efter  måste  följa  dessa  och  nästkommande  därefter  måste  fortsätta  följa 
samma rättigheter.

I både GPL och BSD-licensen avsäger man sig alla rättigheter om garantier och 
mjukvaran levereras "as is".

2.2 GNU/Linux

GNU/Linux [4][5] är ett samlingsnamn för en mängd operativsystem som bygger 
på  Linuxkärnan,  vilken  utvecklas  av  en  organisation  kallad  GNU.  GNU/Linux 
utvecklas med  Open Source och utvecklare, så väl som många användare undviker 
stängd mjukvara. Tack vara attityden att mjukvara ska vara öppen för modifiering och 
vidareutveckling för allmänheten kan mjukvara utnyttja annan öppen mjukvara i stort 
sett utan licensrelaterade restriktionen och detta har lätt till en stor mängd projekt i  
Open Source-världen.  Många projekt  bygger på kod skrivna av andra projekt.  Det 
finns även ett stort antal distributörer som i grunden bygger sina projekt på kod från 
GNU/Linux. Här tar vi upp de mest kända Linuxdistributionerna.

2.3 Skrivbordsmiljö

En stor del av mjukvaran i ett  GNU/Linux-system utgörs av dess Skrivbordsmiljö [6] 
vilket  är  en  samling  av  mjukvarukomponenter  som  tillhandahåller  ett  grafiskt 
användargränssnitt  med  div.  tjänster  som  utnyttjas  båda  direkt  och  indirekt  av 
användaren.  Indirekt  på  så  sätt  att  applikationer,  som  ofta  kan  vara  en  del  av 
skrivbordsmiljön,  utnyttjar  tjänsterna.  Det  finns  ett  flertal  skrivbordsmiljöer 
tillgängliga för GNU/Linux-system men vi väjer här att ta upp de två mest populära; 
Gnome och KDE.

Gnome [7] som sponsras av the GNU Project, lägger en stor vikt vid simpelhet 
och användarvänlighet. Målet är att saker och ting bara ska fungera för användaren.  
Även om Gnome är lätt att använda finns här massor med möjligheter för användaren 
att konfigurera och ändra, både för avancerade användare så väl som mindre tekniskt 
kunniga.

KDE [8]  som  på  senaste  tiden  med  version  4.x  blivit  mer  estetiskt  inriktad 
erbjuder något mer avancerade möjligheter än  Gnome även om det fortfarande inte 
anses särskilt svårt att använda. KDE har genomgått stora förändringar i.o.m. senaste 
versionen 4.x och därför är den något äldre KDE 3.5.10 fortfarande aktuell för många.

2.3.1 Red Hat/Fedora

Red  Hat,  inc [9]  är  en  av  de  mest  kända  marknadsaktörerna  associerade  med 
GNU/Linux och utvecklar  Red Hat Enterprise Linux. Företagets affärsidé bygger till 
stor del på att tillhandahålla tjänster så som support, kurser och konsulttjänster kring 
sin distribution. Företaget sponsrar även den populära distributionen Fedora Project.

Fedora Project [10] utvecklas likt Debian (nedan) av volontärer, och är en av de 
mest populära distributionerna.

2.3.2 Debian

Debian [11] startades av Ian Murdock under första halvan av 90-talet och är en av de 
mest  populära  GNU/Linux-distribution.  Debian  styrs  av  the  Debian Constitution, 
finansieras via donationer av olika slag och utvecklas av volontärer. Det finns där med 
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ingen  enskild  vinstdrivande  organisation  som  styr  Debian som  med  andra 
GNU/Linux-distributioner så  som  Ubuntu och  Red  Hat.  Många  distributioner,  där 
ibland Ubuntu är en vidareutveckling av Debian.

2.3.3 Ubuntu

Ubuntu [12] som utvecklas av det Brittiska företaget  Canonical Ltd har rankats som 
den mest spridda Linuxdistributionen i världen och finns i flera versioner, alla med 
sina egna egenskaper. Ett exempel på en av Canonicals Ubuntu-varianter är Kubuntu 
där skrivbordsmiljön Gnome har bytts ut till KDE.

Canonical har med Ubuntu satsat på användarvänlighet och internationalisering. 
Genom volontärer översätts Ubuntu till en stor mängd språk och s.k. forum, webbsidor 
där användare kan samarbeta för att tillsammans lösa problem bedrivs med officiellt  
stöd från Canonical i många länder. Ubuntu och dess varianter är baserat på Debian 
och Canonical kan där med överlåta stora delar av arbetet till the Debian Constitution 
och fokusera på aspekter så som användarvänlighet.

2.4 Applikationer

Tidigare har vi nämnt termen "smör och bröd"-tjänster och detta beskriver det absolut  
nödvändigaste applikationerna för användare hos de flesta företag. I våran definition 
av "smör och bröd" är dessa komponenter, kontorspaket, webbläsare, e-postklient och 
kalenderprogram.

Vi vill påpeka att de program vi har valt nedan är inte de ända valmöjligheterna 
eller  nödvändigtvis  de  bästa  utan  de  som  vi  har  god  personlig  kännedom  och 
uppfattning om. Dessutom är de korskompatibla med olika operativsystem.

2.4.1 Mozilla

Mozilla Application Suite[13] skapat av Mozilla Foundation är ett programpaket som 
består av:

• Firefox - Webläsare
• Thunderbird - E-postklient
• Sunbird – Kalenderprogram

Licensformen i detta paket är ett omdebatterat ämne inom utvecklarsamhället och 
källkodsbasen är i dagsläget samlat under Mozilla Public License som inte kan länkas 
till GNU GPL, men sedan 2003 har delar av koden omlicensierats till GPL. Detta kan 
dock ändå ses godtyckligt som Open Source efter våran definition i tidigare kapitel.

2.4.2 Open Office

OpenOffice.org [14] kallat i folkmun för Open Office är fri programvara och är ett  
programpaket som består av:

• Writer - Ordbehandlare
• Calc - Kalkylprogram
• Impress - Presentationsprogram
• Base - Databashanterare
• Draw - Vektorbaserad grafikmodul
• Math - Formeleditor för matematik

Licensformen i Open Office är ännu mer omdebatterad än den i  Mozilla med 
dess hårda koppling mot Java Runtime Environment som inte anses vara fri/öppen 
programvara men vi ser även Open Office godtyckligt som Open Source.
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2.4.3 Subversion

Subversion  [15]  är  ett  versionshanteringssystem  som  ofta  används  vid 
programutveckling, Det kan även användas med andra typer av filer, det gemensamma 
är  att  flera  (oftast)  parter  har  en  gemensam plats,  vilket  då  alltså  är  Subversion-
servern, där de filer på vilket utvecklingen bedrivs sparas. När någon vill ändra en 
speciell fil hämtas den till den lokala datorn på vilket arbetet bedrivs och läggs sedan 
tillbaka. På detta vis kan man undvika att flera versioner av diverse filer uppstår. Den 
viktigaste funktionen är nog att Subversion håller reda på vilka ändringar som utförts,  
och i vilken ordning. På detta vis kan filer återskapas i en tidigare version – där av  
namnet versionshantering.

2.5 LiMux

En väldigt stor migrering till öppen mjukvara, i detta fall  Linux håller på att  ske i 
München.  Projektet  kallas  för  LiMux  som  även  är  namnet  på  Debian-baserade 
Linuxdistributionen som utvecklats i samband med projektet. I migrationen används 
GOsa² som grafisk administrativ frontend för de 1200 datorer som redan migrerat till 
LiMux. [16]

2.6 Verktyg för automatisk installation

Det finns ett antal verktyg för automatisk installtion av operativsystem i open source-
världen. Dessa inkluderar Kickstart i Red Hat, Autoyast och Alice för SuSE, Jumpstart  
i SUN Solaris och FAI som är lite extra intressant.

FAI  [17]  är  ett  automatisk  installationsverktyg  för  installation/deployment  av 
Debian GNU/Linux och andra distributioner baserade på Debian på olika klienter eller 
i klustrar. Enligt FAI's manual skall denna vara mer flexibel än t.ex.. Kickstart i Red 
Hat, Autoyast och Alice för SuSE eller Jumpstart i SUN Solaris.

FAI  kan även användas för  konfigurationshantering  av  ett  system som redan 
körs. Med FAI kan man genom att  bara slå på strömmen på en eller  flera tomma 
datorer få Linux installerat, konfigurerat och körklar på en kort tid utan någon som 
helst behov av interaktion av den som utför installationen.

2.7 Gosa² 

GOsa²  [1]  är  en GPL-licensierad frontend skriven i  PHP för  att  administrera  hela 
nätverk.  Administrering  av  användarkonton  samt  användargrupper  sköts  via  ett 
grafiskt webbgränssnitt och fungerar efter ACL-baserad säkerhetsmodell. Med GOsa² 
kan  man  med  hjälp  av  FAI  automatisera  installationer  efter  förbestämda 
konfigurationer.  Fil-  och  skrivardelning  sköts  via  Samba  och  Asterisk,  en  PBX-
tjänst(Private  Branch  Exchange)  som  sköter  telefonväxeln  om  sådan  behövs  för 
företaget.  Denna frontend används i  stor  utbredning i  Tyskland men även i  andra 
länder av allt ifrån små till stora företag/organisationer.

2.8 Cfengine

Cfengine[18] är programvara för automatiserad konfigurering och underhållning av 
unix-baserade datorer. Cfengine har använts för detta på datorarrayer i storleken från 
1-20000 sedan 1993. Cfengine bygger på en rad textfiler som man genom editering, 
tillägg och borttagning kan kontrollera konfigurationen på dess 
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2.9 PXE

Preboot Execution Environment [19] är en miljö för att nätverksstarta datorer. Detta 
fungerar genom att datorn med ett nätverkskort med PXE- stöd tar reda på sin DHCP 
server och frågar denna om vilka PXE- bootservrar som finns tillgängliga. När denna 
är  lokaliserad  kontaktas  PXE-servern  och  därifrån  laddas  nödvändiga  filer  för 
bootning där datorn laddar del för del det som krävs för uppstart.

I vårat fall kan PXE användas av Nisaba för att få tag i vilken dator som startas  
upp när PXE-servern kontaktas med ett medelande från klienten om att den är aktiv 
och därigenom få konfigurationen för installation av den specifika datorn.

3 Förutsättningar och krav

Nedan beskriver vi det som vi vill att Nisaba ska uppfylla som ett serviceföretag i 
form av en punktlista med en beskrivning efter varje punkt.

3.1 Automatiserad installation

Kunden ska kunna genom valfri media sköta installationen av operativsystemet samt 
”smör och bröd”-programvara på arbetsstationerna.

Servern hos kunden ska på samma sätt kunna automatiskt installeras och snabbt 
sätta upp ett lokalt nätverk med stöd för skrivarserver, fildelning och andra tjänster.

3.2 Automatiserad konfiguration

Uppdateringar och vid behov, installation av extra programvara skall kunna skötas av 
Nisaba.

Genom  att  ändra  i  en  central  konfigurationsfil  kunna  göra  allmänna 
uppdateringar tillgängliga för kunderna och installeras automatiskt vid omstart eller 
schemalagt tillfälle.

Ha  specifika  konfigurationer  utefter  olika  kunders  krav  som komplement  till 
standardkonfigurationen. Dvs.  om ett  företag har behov av t.ex..  Bildhanterare kan 
detta läggas till i den specifika konfigurationen och automatiskt sköts på samma sätt  
som standardkonfigurationen.

3.3 Administration

Tilldelning  av  rättigheter  ska  kunna  skötas  av  Nisaba.  Olika  nivåer  av  rättigheter 
bestäms ihop med kunden om de vill vara självstyrande över dess anställda eller om de 
behöver hjälp med detta.

Möjligtvis utföra grundinstallationen och sedan tillåta företaget autonomi så de 
kan driva skötseln själva eller överlåta systemet åt dem i ett senare skede. T.ex. När de  
ser ett behov av att starta upp sin egen IT-avdelning.

3.4 Support

Genom t.ex. telefonkontakt,  fjärrskrivbord eller andra lösningar ska supportärenden 
kunna  skötas  av  Nisaba.  Självklart  kommer  Nisaba  ha  inga  eller  begränsade 
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möjligheter att erbjuda support för de mjukvaror som tillhandahålls. Istället bör Nisaba 
satsa på att erbjuda support när det gäller att få mjukvaran att fungera. Kunden kan  
själv  teckna  supportavtal  kring  de  olika  mjukvaror  som  erbjuds  med 
tredjepartsleverantör. Nisaba kan givetvis rekommendera leverantörer, sätta kunden i 
kontakt med dem och kanske till  och med teckna avtal för att  förvärva kunder till  
supportleverantörerna.

3.5 Säkerhet

Vi har valt att inte fokusera på säkerhet i denna studie mer än några reflektioner i detta  
kapitel. Dels för att  säkerheten i GNU/Linux allmänt anses vara bra och endast ett 
fåtal exemplar skadlig kod för plattformen existerar [20] och dels för att avgränsa oss.  
Det finns antivirus mjukvara till GNU/Linux som dels är tänkt att hålla de få skadliga  
mjukvaror som finns borta, men framför allt är det tänkt att skydda Windows datorer i  
samma  nätverk.  En  GNU/Linux  dator  kan  nämligen  fungera  som  smittbärare  till 
Windows-virus, även om den inte påverkas av viruset själv.

Det bör vara Nisabas rekommendation att Antivirusprogram körs på alla datorer, 
Windows-datorer så väl som GNU/Linux-datorer. I övrigt bör vidare undersökningar 
tillsättas för att utreda säkerheten kring Nisabas tjänster.

4 Resultat

Vi har  valt  att  dela  upp resultatkapitlet  i  resultat  av marknadsundersökningen och 
Resultat av testning 

4.1 Resultat av marknadsundersökningen

Som en del av vårat examensarbete har vi utfört en marknadsundersökning via ett  
webbformulär.  Som  utgångspunkt  i  arbetet  att  tolka  statistiken  i  det  data  som 
insamlats via webbenkäten har vi ställt oss själva ett antal frågor som vi har för avsikt 
att besvara i detta kapitel.

Vi  har  valt  att  utföra  både  en  kvantitativ  och  kvalitativ  undersökning.  I  den 
kvantitativa undersökningen är frågorna i form av ordinalskala från negativt (1) till  
positivt (5) och den kvalitativa undersökningen består av fritext och kryssrutor för 
alternativ som stämmer för företaget.  T.ex. Ställs  frågan:  Hur nöjda er ni med era  
nuvarande lösningar för kontorspaket? Om deltagaren då finner sig nöjd med detta 
anger hon ett högt värde, om inte, dvs. missnöjd anges ett lågt värde.

I enkäten ställs frågan Hur intresserade skulle ni vara av att låta ett serviceföretag 
sköta eran IT? Denna fråga är  central  för  utgången av undersökningen och svaren 
jämförs  mot  svar  på flera  andra  frågor.  I  redovisningen av resultatet  nedan anges 
Intresse  med  ett  värde  från  ett  till  fem,  dessa  värden  är  alltså  vad  deltagarna  i  
undersökningen själva har angivit på ovan ställda fråga. Här följer frågeställningen vi 
använt som utgångspunkt i analysarbetet. Hur ter sig företagens intresse ställt mot?

Vi  skickade  ut  inbjudan  till  220  e-postadresser.  För  att  se  inbjudningsbrevet 
hänvisar vi till bilaga 2. Dessa var riktade mot företag i Gävleborgsområdet men listan 
i  sig var  ouppdaterad och gammal.  Direkt  efter  att  vi  skickade breven,  fick vi  41 
medellanden om att adressen saknades. Därav kan vi inte räkna ut svarsfrekvensen på  
ett säkert sett men 32 företag genomförde undersökningen, alltså blir svarsfrekvensen 
32/(220-41=179) cirka 17,9 %.
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Vi  presentar  i  kommande  underrubriker  våra  resultat  från 
marknadsundersökningen.  Dessa  kanske  är  vaga  i  beskrivningen  men  en  djupare 
analys och förklaring till dessa kommer i kap. 5.1 där vi diskuterar resultatet.

4.1.1 Intresse mot antalet anställda

Se  figur  1.  Något  förvånade  tycks  intresset  bland  de  mindre  företagen  vara  lågt  
bortsätt från de riktigt små. Det stora intresset ligger här vid företag med tio till 16 
anställda. Intressant här är att 50 % av företagen med endast en anställd, vilket får  
förmodas vara ägaren av företaget, anger ett intresse på 3 eller mer. Här bör nämnas 
att ett utav företagen har angivit noll anställda. Vi har antagit att ägaren av företaget 
inte räknat sig själv som en anställd i detta fall och därför har vi ändrat svaret till en 
etta.
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Figur 1. Varje företags intresse, företagen är sorterade efter antal anställda.

4.1.2 Intresse mot hur länge företaget varit verksam

Se  figur  2.  Ganska  tydligt  syns  här  en  uppdelning.  Dels  syns  ett  intresse  bland 
någorlunda nystartade företag, 5-15 år,  där intresset framför allt  finns i den senare  
halvan. Sedan sjunker intresset för att stiga vid betydligt äldre företag. 
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Intresse mot företagens ålder
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Figur 2. Varje företags intresse sorterat på företagens ålder.

4.1.3 Intresse mot hur många datorer företaget har

Se  figur 3.  Ett  tillsynes  utspritt  resultat  där  intresset  tycks jämt  utspritt  över  hela 
tabellen och inga grupperingar ser ut att finnas. För mer intressant information se kap. 
4.1.4.

Intresse I förhållande till antal datorer företagen äger
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Figur 3. Intresse sorterat på antalet datorer företagen äger.

4.1.4 Intresse mot hur många datorer per anställd företaget har

Se figur 4. Här kommer något mer intressanta uppgifter fram. Företag med få datorer i  
förhållande till företagets storlek uttrycker ett mycket stort intresse.

För  de  två  senaste  frågorna  har  tre  företag  lyfts  ut.  Dessa  har  missuppfattat 
frågorna angående antal datorer med respektive operativsystem och stället för att svara  
antal datorer med respektive operativsystem har de svarat vilket operativsystem de 
använder. Se bilaga 4. Här bör återigen nämnas att ett utav företagen har angivit noll 
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anställda. Vi har antagit att ägaren av företaget inte räknat sig själv som en anställd i  
detta fall och därför har vi ändrat svaret till en etta.

Intresse mot dator per anställd
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Figur 4. Intresse sorterat på dator per anställd.
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4.1.5 Intresse efter hur bra koll företaget har på sin IT

Se tabell 1. För att analysera resultatet av detta delar vi upp företagen i två grupper,  
intresserade  (företag  som  angett  ett  intresse  på  fyra  eller  mer)  och  ointresserade 
(företag som angett ett intresse på tre eller mindre). Vi har då alltså nio intresserade 
och 23 ointresserade företag. Vi kan nu jämföra skillnaderna mellan grupperna för  
varje kolumn och se vilka som märker ut de intresserade.

Huvudansvarig för IT: 3/9 = 33% mot 13/23 = 57%
Primära uppgiften för samme person: 0/9 = 0% mot 2/23 = 9%
Hyr administrering: 4/9 = 44% mot 5/23 = 22%
Ingen ansvarig för IT: 2/9 = 22% mot 5/23 = 22%
Sköter själva support: 1/9 = 11% mot 11/23 = 48%
Hyr support: 6/9 = 67% mot 8/23 = 35%

Tabell 1. Svar på ”Frågor angående administrering, support och förvaltning av 
IT”. Sorterad efter intresse.

ID

Vi har någon som är 
huvudansvarig för IT 
och administrering

 Detta är primära 
arbetsuppgiften för 
denna person

Vi hyr IT-hantering 
och administrering 
från utomstående 
källa

Vi har ingen ansvarig 
för IT-hantering och 
administrering

Vi sköter själva 
supporten 
inom företaget

Vi hyr supporten 
från utomstående 
källa

 Hur skulle ni känna 
för att låta ett 
serviceföretag ta 
hand eran IT?

8 X X X 5

13 X X 5

19 X 5

21 X X 5

30 X X 5

3 X 4

24 X X 4

25 X 4

31 X X 4

12 X X 3

15 X 3

16 X X 3

22 X X 3

26 X X 3

1 X X X X 2

4 X 2

27 X 2

2 X 1

5 X X X X 1

6 X 1

7 X 1

9 X X 1

10 X X 1

11 X X X 1

14 X X X X 1

17 X X 1

18 X 1

20 X 1

23 X X X 1

28 X 1

29 X X 1

32 X 1

Tot 16 2 9 7 12 14
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4.1.6 Intresse mot hur tillfredsställda företagen är med nuvarande IT-
hantering

Se figur 5. Företagen har fått ange en siffra mellan ett och fem som skall beskriva 
deras tillfredställelse av följande punkter rörande IT.

• Administration
• Support
• Kontorspaket
• Operativsystem
• Datasäkerhet
• Kommunikationssäkerhet
• Virussäkerhet

För att skapa tabellen ovan har helt enkelt ett medelvärde för varje företag räknats ut.
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Figur 5. Medeltillfredsställelse för IT-hantering mot intresse.
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4.1.7 Intresset överlag

Se figur 6. Hela 44% av företagen utrycker sitt intresse som tre, fyra eller fem och 
28% som fyra eller fem. Med tanke på att undersökningen inte inriktar sig på någon 
tänkt målgrupp, förutom små och medelstora företag, är det ett ganska högt intresse.

Fördelning av intresse
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Figur 6. Fördelning av intresse.

4.1.8 Vilka branscher uttrycker ett större intresse?

Se tabell 2. Beskrivningar av vilken bransch de nio företag som angett ett intresse på 
fyra eller mer själva har angett står listade i tabell 3. Intressant här är att sex a dessa 
nio angett  en beskrivning som stämmer överense med vår hypotes att  intresserade 
företag jobbar inom branscher så som bygg, mekanik, verkstad osv. Viktigt att notera 
är att benämningen av dessa branscher inte är deltagarnas egna ord utan omskrivet av 
författarna för  en enklare  överblick.  För  att  se  de oredigerade svaren hänvisas  till  
bilaga 3.

Tabell 2. Bransch/Kärnverksamhet hos företag med intresse 4 och 5.

ID Bransch/Kärnverksamhet Intresse
8 Byggbranschen/Konsulterande ingenjörer 5

13 Kundundersökningar/Intervjuer 5
19 Fordonsuthyrning 5
21 Verkstadsindustri/Hyvleri 5
30 Byggbranschen/Snabbtorkning 5
3 Besöksnäring/turism 4

24 Verkstadsindustri/Lastförankringsutrustning 4
25 Verkstadsindustri/Tillverkning och svetsning 4
31 Rekrytering 4
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4.1.9 Hur vanligt förekommande är Linux och vilka typer av företag 
använder detta?

Av de fyra företag som angett att de använder Gnu/Linux på en eller flera datorer i 
företaget arbetar tre inom IT-branschen eller någon annan högteknologisk bransch och 
en är ett tryckeri inom den grafiska branschen. Ingen av dessa har enbart Gnu/Linux 
men en av dessa (ett webbhotell) har flera datorer med Gnu/Linux än med Windows 
(förhållandet  10  till  3).  Troligtvis  används  dessa  som  servrar  för  att  driva 
webbhotellet. Dessa företag har angett ett, ett, två resp. tre i intresse. 

4.1.10 Användandet av kontorspaket

Enligt  undersökningen  använder  sig  30  av  32  företag  av  MS  Office.  Av  dessa 
använder endast två Open Office, båda i kombination med MS Office. De två företag 
som använder Open Office är: Företag #2 som har Webbhotell som kärnverksamhet 
har tio datorer med Linux och tre med MS Windows. Företag #18 som jobbar inom 
skogsmaskinsbranschen har tre datorer med MS Windows. Båda företagen har svarat  
på frågan om intresse som ett.

De två företag som svarade att de inte använder ett kontorspaket är företag #16 
med två datorer med MS Windows som angav en trea på intresse och företag #30 som 
inte  redovisade  hur  många  datorer  de  hade  utan  skrev  ”MS Windows” som svar. 
Företag #30 har dock en anställd och intresset för våran lösning hos företaget svarade 
de fem.

4.1.11 Intresset mot antal affärskritiska applikationer

Se figur 7. Företagen har fått  svara genom kryssrutor om de anser att något av de 
givna alternativen, Bokföringsprogram, kontorspaket och databas är affärskritiska för 
dem.  Vidare  har  de  fått  ange  andra  affärskritiska  program de  kan  tänkas  ha  i  en 
fritextruta. Nämnas bör att vissa deltagare har i övriga kommentarer angett att de har 
vissa program de inte kan vara utan fast än de inte angett dem här. Det tycks förhålla 
sig så att ju mer affärskritiska applikationer ett företag har ju minde intresserade är de.
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Figur 7. Intresse mot antal affärskritiska applikationer.
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4.2 Resultat av testning 

Testningen utfördes till början i Virtual Box på en privat dator med Windows Vista 
64bits-installation  och  de  virtuella  datorerna  hade  huvudsakligen  Debian  som 
operativsystem men även Ubuntu testades i samband med Gosa². Senare i testningen 
och av FAI-testningen utfördes detta i en labbsal med fysiska datorer för att undvika 
svårigheter med Virtual Box hantering av nätverksrutiner. Eftersom prestanda inte är 
av intresse i våran testning presenteras inte datorernas specifikationer.

4.2.1 FAI

Vi har lagt ned tid på att testa FAI – Fully Automatic Installation för att få en insyn i  
hur det fungerar. Vi valde FAI för att Debian och Ubuntu är de stora distributionerna  
som  är  intressanta  för  oss.  Vidare  erbjuder  FAI  en  funktion  för  att  konfigurera 
datorerna vidare efter att installtion har utförts med hjälp av Cfengine. Denna funktion 
har vi dock inte fördjupat oss i p.g.a tidsbrist.

Det står klart för oss nu att allt som kan göras via terminalen i Debian även kan  
göras med FAI. FAI arbetar nämligen genom skripspråken perl och shellscript, detta  
tillåter användaren att i förväg skriva alla kommandon som skall ges till datorn under  
installation.  Men  inte  nog  med  det,  ska  man  installera  flera  datorer  med  samma 
konfiguration räcker det att planera installationen en gång. Sedan kan samma skript 
köras om och om igen på flera datorer.

Upplägget  med  skriptspråk  gör  FAI  till  en  otroligt  dynamisk  lösning.  Under 
installation  körs  användarens  egna  skript  i  en  specifik  ordning  (kontrollerad  av 
användaren), det finns inga begränsningar för hur många eller hur långa skript kan 
vara och detta tillåter användaren att i princip göra vad som helst under installationens 
gång.

Det finns flera alternativ till hur installationen kan startas på den aktuella datorn.  
Dessa inkluderar USB-minne, CD-ROM, PXE och att starta upp installationen över 
nätverket med hjälp av en startdiskett.

Dessa är i grunden egentligen bara två sätt. Med både PXE och diskett hämtas all 
data  från  en  DHCP-server  eller  BOOTP-server  på  det  lokala  nätverket.  Disketten 
används endast för att tillåta detta tillvägagångssätt på datorer utan stöd för PXE i 
hårdvaran.  Med  USB-minne  och  CD-ROM  läggs  istället  all  nödvändig  data  på 
lagringsenheten. Vän av ordningen frågar sig nu vad som är nödvändig data, och i så 
fall vilken data som inte är nödvändig. Mjukvaror nödvändiga för att bygga upp en 
komplett  GNU/Linux-installation  finns  lagrade  i  s.k.  mjukvaruförråd  som 
tillhandahålls  av  varje  distribution.  Under  installationen  hämtar  FAI  alla 
mjukvarupaket  som  krävs,  således  behövs  endast  vissa  delar  för  att  starta  upp 
installationen. FAI-server och installationsklienterna har ingen kontakt under själva 
installationen när detta alternativ (USB-minne och CD-ROM) används.

4.2.2 GOsa²

GOsa²  gav  ett  väldigt  gott  första  intryck  som  lösning  när  vi  provade 
adminstrationsgränssnittet från den testversion som finns öppen för allmänheten på 
GOsa’s webbsida.  Denna webbsida fick man logga på en "fungerande" version av 
GOsa² med allting installerat och klart för att få se gränssnittet. På sidan finns det även 
videoinstruktioner på hur man lägger till användare, grupper, rättigheter för dessa och 
hur man skapar mallar. Intrycket över enkelheten var missvisande eftersom resultatet  
av våran implementering var långt ifrån simpel.
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Första installationen av GOsa² utfördes på Virtual box med en Debianinstallation. 
I början var det omöjligt att utföra utan väldigt stora förkunskaper i alla delar som 
finns i GOsa², så som LDAP - Lightweight Directory Access Protocol, ett hierarkisk 
katalogstruktur  för  lagring  av  bland  annat  användaruppgifter  som  stoppade  våran 
inloggning  till  våran  nyinstallerade  GOsa²-gränssnitt.  Detta  tillsammans  med 
bristfällig dokumentation ställde till väldiga problem för en icke insatt att installera 
GOsa²  men  efter  att  vi  hittade  ett  skript  för  installation  på  GOsa²'s  wiki  blev 
installationen väldigt mycket lättare.

GOsa²  ska  bland  annat  ha  stöd  för  att  skapa  klasser  inom  FAI  och  inom 
gränssnittet  för  GOsa²  skapa  en  installationsskiva  med  tilldelade  rättigheter  från 
LDAP  för  att  integreras  till  GOsa²'s  administrativa  miljö.  Detta  var  dock  helt  
odokumenterat av GOsa²-skaparna till missnöje för oss och hela GOsa²-forumet där 
det nämndes bland annat att enbart skaparna av GOsa² har lyckats med integreringen 
av alla de delar som ingår.

5 Diskussion

Som  i  tidigare  kapitel  har  vi  valt  att  dela  upp  detta  kapitel  i  två  delar  där  
marknadsundersökningen och testerna diskuteras var för sig.

5.1 Marknadsundersökning

Vi har i kap. 1.5 presenterat våra hypoteser kring utfallet av marknadsundersökningen. 
Vi  ämnar  här  diskutera  kring  hur  resultatet  verkligen  faller  ut.  Nedan  följer  en  
punktlista på våra hypoteser med kommentarer.

• De  som  är  intresserade  av  våran  lösning  är  främst  inom  bygg,  mekanik, 
verkstadsindustrin, och liknande yrken.

I kap. 4.1.8 visar vi med tabell 3 att av de nio företag som svarat fyra eller fem på 
frågan om intresse har sex deltagande angett en bransch som överensstämmer med vår 
hypotes.  De  som  avvek  var  företag  inom,  rekrytering,  kundundersökningar  och 
besöksnäring.  Detta  kan  tyda  på  att  ett  intresse  för  Nisaba  bland  företag  inom 
serviceyrken.

• De företag som är minst intresserade finns inom branscher som riktar sig mot 
högteknologi, IT eller har högt behov av IT.

Vi har  inte  pressenterat  några  kvantitativa resultat  för  denna hypotes,  dock vill  vi  
citera några av svaren lämnade av företag av denna typ som bekräftar vår hypotes.

Exempel 1: Företag #2 som är ett webbhotell angav ett intresse på ett. På frågan 
om  hur  de  sköter  sin  IT-administration  och  support  svarade  de:  ”Vi  är 
nätverkstekniker själva”. På frågan om de hade några allmänna kommentarer ang. vår 
idé med Nisaba svarade de följande: ”vi kan ju vara lite off i er undersökning eftersom 
vi driver webbhotell och kan alltså allt IT själv, nästan måste jag säga.”.

Exempel 2: Företag #14 utvecklar interaktiva tjänster via TV-mediet och angav 
ett i intresse. De svarade på frågan om hur de sköter sin IT-administration och support  
som följer: ”Vi sköter den själv men när det gäller viss specifik mjukvara där vi har 
partneravtal med producenten, får vi support från dem.”

Flera av de företag som utryckt ett lågt intresse är företag inom branscher så som 
logistik, IT-konsulter, tekniska konsulter och arkitektur som kan tyckas ha ett stort 
behov av IT i sin verksamhet.

• Intresset hos yngre företag är större än hos redan etablerade företag.

20



Som vi visar i kap. 4.1.2 tycks det finnas ett ökat intresse bland företagen med en ålder 
på mellan tio och 15 år. Dessutom ett högre intresse bland företag som är äldre än 40-
45 år. Det är svårt att avgöra varför de äldre företag uttrycker ett intresse, men kanske 
är  det  så att  de företag som är mellan fem och tio år  då börjar  expandera och IT 
plötsligt blir en prioritet. Mindre nystartade företag har kanske svårt att se nyttan i att 
äga mer än en eller två datorer. Stämmer detta resonemang, är det enmansföretag som 
står redo att expandera Nisaba ska fokusera på.

• Intresset hos större företag med fler än 10 anställda kommer att vara lägre
I kap. 4.1.1 redovisar vi att detta inte tycks stämma med undantag för företag med 
endast en anställd. Här ligger istället intresset kring företag med tio till 16 anställda.  
Kanske har dessa företag ett större behov av IT, men samtidigt mindre resurser att 
administrera  dem.  Ska  Nisaba  förvärva  kunder  kan  redan  existerande  IT  bli  ett 
problem. En blandad IT-miljö kan ge vissa problem och ingen vill  kasta  ut  redan 
existerande mjukvara. Tre av sex företag har angett ett intresse på 3 eller mer, dock  
har bara en utav företagen angett mer än tre. Att relativt många enmansföretag har 
uttryckt  ett  någorlunda  högt  intresse  kan  alltså  vara  en  ingång  för  Nisaba  på 
marknaden.

• De företag som har lite eller ingen support och administration kommer att ha  
högre intresse

I kap. 4.1.5 pressenterar vi med tabell 2 har företagen svarat på frågor kring hur de 
sköter sin IT. I analysen av svaren visar det sig att många av de företag som uttrycker 
ett intresse redan hyr support och administration av sin IT. Vidare visar företag som 
har någon som ansvara för IT inom företaget ett lägre intresse. Undersökningen tyder  
alltså på att vår hypotes stämmer.

• De företag som uttrycker minst tillfredsställelse av sin IT kommer att ha högre 
intresse

Kap. 4.1.6 redovisar resultatet kring denna fråga. Även om tre är mycket höga värden 
angetts av företag med hög tillfredställelse tycks ändå det stora intresset ligga bland de 
företagen som inte anger en hög tillfredställelse vi vill dock inte gå så långt som att  
säga att endast företagen med ett stort missnöje uttrycker ett intresse. Snarare är det  
företag som inte uttrycker en stor tillfredsställelse som uttrycker ett intresse.

• Det kommer att finnas väldigt få företag som använder sig av öppen mjukvara 
så som Open Office eller Linux.

I kap. 4.1.9 och 4.1.10 redovisar vi för dessa frågor och hypotesen tycks stämma.
• De företag som redan använder  öppen mjukvara  kommer att  ha  väldigt  låg 

intresse
Även denna hypotes rör resultatet visat i kap. 4.1.9 och 4.1.10. De två företagen som 
använder Open Office har både angett ett  i intresse. De fyra företag som använder 
GNU/Linux angav ett, ett, två resp. tre. Detta tyder alltså på att vår hypotes stämmer, 
även om det gäller ytterst få företag.

• De företag som är mer beroende av affärskritiska program kommer att  vara 
skeptiska till våran lösning

I kap. 4.1.11 visar vi att denna hypotes stämmer. Detta stämmer även överens med en  
kommentar given av företag #12: ”Många företag kör programvaror som inte på något 
enkelt vis kan ersättas med opensourcealternativ och inte finns för andra plattformar  
än  windows.  Vi  har  till  exempel  program för  våra  mätinstrument,  AutoCAD,  3d-
program etc.”.

Denna  mening  utrycker  en  oro  över  något  vi  instämmer  i.  Det  kan  vara 
problematiskt  att  förvärva  kunder  som  redan  etablerat  en  IT-miljö  med  t.ex.  MS 
Windows. Även om detta problem till viss del skulle kunna lösas med virtualisering av 
MS Windows och fjärrskrivbordslösningar så kommer det fortfarande att utgöra ett 
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problem. Där i mot kan det vara lättare att fånga upp företag som nystatade och på så 
vis redan från början få en möjlighet att hjälpa kunden att minimera sitt beroende av 
proprietära  mjukvaror  och  andra  mjukvaror  som  inte  finns  tillgängliga  för 
GNU/Linux. Som visat ovan finns det ändå ett någorlunda högt intresse bland företag 
med mindre än en anställd.

Andra intressanta iakttagelser vi gjort är att i kap. 4.1.3 och 4.1.4 om intresse mot 
antal  datorer  och  intresse  mot  antal  datorer  per  anställd  ser  vi  en  skillnad.  I  den 
förstnämnda ser vi ett spritt resultat men i den senare visar det sig att företag med 0,6  
datorer per anställd och mindre har ett förhöjt intresse. Detta ligger i linje med vad vi  
tidigare varit inne på. Nämligen att målgruppen för Nisaba bör vara företag av den 
typen  där  IT  är  ett  verktyg  av  administrativ  art  snarare  än  ett  verktyg  i 
kärnverksamheten. D.v.s. företag som inte använder datorer och IT för att utveckla 
produkter o.s.v. utan endast för sysslor så som fakturering, bokföring och e-post m.m.

Det generella intresset som presenteras i kap. 4.1.7 kan till en början verka lågt.  
Om man tar hänsyn till att undersökningen inte har någon specifik målgrupp förutom 
just små och medelstora företag kan dock detta tolkas som ett ganska stort intresse.  
Hela 44 % har angett ett intresse på tre, fyra eller fem och 28 % har angett ett intresse  
på fyra eller fem. Om en ny undersökning som inriktar sig på just den målgrupp vi 
spekulerat kring är det troligt att ett större intresse skulle visa sig.

5.2 FAI som lösningsalternativ

Som vi konstaterade under testningen, är FAI en dynamsik lösning som get oss ett 
mycket stort spelrum tack vare upplägget med skriptspråk. Det kan till en början verka 
klokt  att  använda något  av alternativen med DHCP-server eller  BOOTP-server för 
vårat ändamål. Med lite eftertanke visar det sig dock vara bättre med någon av de  
andra  lösningarna,  CD-ROM  eller  USB-minne.  Förklaringen  till  detta  är  att  både 
DHCP- och BOOTP-servrar är gjorda för att köras över ett lokalt nätverk. 

Visserligen  uppstår  ett  annat  problem  med  både  CD-ROM  och  USB-
minnesvarianterna,  här  lagras  ju  konfigurationsfilerna  lokal  på  minnet,  istället  för 
centralt på en server där det är enkelt att ändra. Vill man ändra på något, före eller  
efter installation (efter om man vill ändra nuvarande konfiguration, t.ex. lägga till eller  
ta bort en applikation) så måste ett minne med all nödvändig data skapas på nytt. Här  
kommer FAIs dynamiska skriptupplägg till hands.

Om man som vi, vill installera en stor mängd datorer via en FAI-server placerad 
på godtyckligt avstånd från måldatorerna, genom Internet,  så måste man lösa vissa 
problem. Man skulle kunna lagra all data lokalt på minnet som det är tänkt men det 
ger som sagt vissa problem och det blir kort en klumpig lösning. Istället kan man 
utnyttja skriptspråket till att hämta konfigurationsfilerna från FAI-servern – kom ihåg,  
vi kan göra mer eller mindre vad vi vill med skripspråket. De skript som från början är 
tänkta ut utföra installationen, kan istället via Internet koppla upp sig mot FAI-servern, 
hämta konfigurationsfilerna som utför den faktiska installationen och exekvera dem. 
Tack vare upplägget  med skript  i  FAI kan detta enkelt  göras med i  princip vilket 
protokoll  som helst.  Det kan vara en bra idé att  låta ett  Subversionsystem hantera  
konfigurationsfilerna, vilket skulle tillåta oss att ångra ändringar gjorda i dem, detta 
skulle vara extra användbart under utvecklingen av konfigurationsfiler när en ny kund 
har förvärvats, men även angående diverse ändringar som utförs på begäran av kund. 
Det skulle då också vara möjligt att låta installationsskivan installera och utnyttja en 
Subversion-klient för att hämta de aktuella konfigurationsfilerna från Nisabas server.
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Ska man då använda CD-ROM eller USB-minne? USB-minnen kan utan tvekan 
vara smidigt för en systemadministratör, men kanske mer för en traditionell sådan. I  
vårat fall gäller att kunderna troligtvis inte alls är vana datoranvändare och kanske inte 
vet vad ett  USB-minne är eller hur man ställer in BIOS för uppstart  från denna. I  
slutändan är  det  trots  allt  kunderna som utför  installationen.  Vidare  är  det  lätt  att 
skriva över data på minnet och eftersom idén bygger på att man har många företag 
som  kunder  på  många  olika  platser  måste  alltså  många  minnen  användas,  vilket 
betyder att CD-ROM är att föredra ur ekonomisk synpunkt eftersom de är billigare. 
CD-ROM är  alltså  billigare,  säkrare  och mer  intuitivt,  idag vet  de  flesta  hur  man 
använder en CD-ROM.

Vi kan skapa alla skript som behövs för installation av de datorer som kunden 
vill ha, skicka installationsskiva till kunden via t.ex.. post, när installationsskivan har 
anlänt  hämtar  då  de  konfigurationsfilerna  automatiskt  från  vår  FAI-server  och 
mjukvarupaket  från  ett  mjukvaruförråd.  Vi  har  tidigare  lärt  oss  att  alla  stora 
distributioner  tillhandahåller  dessa.  Man  kan  även  placera  en  mindre  kopia  av 
mjukvaruförrådet  på  installationsskivan,  en  så  kallad  spegelbild  av  det  officiella 
förrådet byggs då upp i samband med att installationsskivan skapas. Det går även bra 
att direkt hämta alla mjukvarupaket från någon av de officiella mjukvaruförråden. Det  
är här inte mycket att orda om, eftersom inte hela mjukvaruförrådet får platts på en  
CD-skiva, och att tillhandahålla en egen spegel kräver resurser men knappast tillför 
något när de officiella förråden finns tillgängliga kostnadsfritt och utan restriktioner 
dessa att föredra.

För att  utreda hur kundens IT-miljö ska se ut bör en representant från Nisaba 
träffa kunden. Träffen bör ske på kundens hemmaplan då information om hårdvaran 
som ska användas måste samlas in. Förhoppningsvis kan kunden själv klara av att 
starta upp datorn från installationsskivan och låta installationen köras, kom ihåg att 
själva installationen är fullt automatiserad och ingen interaktion från kunden behövs 
när installationen väl är igång.

MS Windows har idag en enorm del av marknaden och de flesta applikationer, 
hårdvaror och mjukvaror i övrigt skapas därför med Windows i åtanke. För att få en  
kompabilitet med Windows kan man låta kunden ställa upp en eller flera datorer med 
Windows installerat.  Kunden kan  sedan via  fjärrskrivbordsmjukvara  (som givetvis 
installerats automatiskt med FAI) styra denna eller dessa datorer. Alternativt kan man 
sköta  detta  genom virtualisering som finns  i  dagsläget  på  hårdvarunivå i  de flesta  
moderna processorer [21].  På så  vis kan antalet  Windows-licenser  minimeras,  och 
färre Windows-licenser per anställd behövs.

5.3 GOsa²

Efter att de svårigheter vi redovisar i kap. 4.2.2 framkom under testningen så gav vi  
upp denna lösning men utifrån exemplet som fanns visade GOsa² möjligheterna som 
fanns hos denna administrativa front-end.

Utan  djupare  beskrivning  presenteras  här  möjligheterna  och  de  tekniker  som 
finns implementerade i GOsa² och vad som är möjligt:

• Säker inloggning sköts med Kerberos
• Samba och/eller NFS för fildelning
• Asterisk för röstbrevlåda, konferenser och telefonväxel.
• LDAP(I form av ACL-Access Control List) tar hand om användare och grupper
• Hantering  av  klasser,  konfigurationsfiler  och  skapande  av  installtionsskiva 

finns tillgängligt i ett grafiskt gränssnitt till FAI
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LDAP i detta fall är den intressanta biten där man kan skapa användargrupper 
med  särskilda  rättigheter.  t.ex..  kan  man  skapa  en  generell  användargrupp  med 
rättigheter till standardfunktionalitet inom ett företag och sedan utökade rättigheter till 
de som sysslar med mer specifika sysslor som bokföring, löner etc.

Därtill kan man tilldela olika rättighetsnivåer på allt ifrån mjukvara till hårdvara  
och utefter behov administrera detta via fjärruppkoppling mot servern. Servern i det 
här fallet kan vara Nisaba eller en lokal server hos företaget. Men eftersom LDAP är  
ett hierarkiskt protokoll är nog detta bäst att låta vara hos Nisaba eller tills företaget 
vill avsluta sitt kontrakt med Nisaba, överförs vid detta tillfälle till företaget i fråga. 
FAI i kombination med GOsa² skulle ha varit ett ypperlig lösning med alla rättigheter 
från LDAP och klasser  i  FAI lagrade  hos  Nisaba  så  skulle  installationsskivor  lätt 
tillverkats och skickats ut till kunder. Genom GOsa², LDAP och FAI skulle alla krav 
som ställs  på  Nisaba förenklas  och kunna skötas på ett  smidigt  sätt.  Tyvärr  faller 
denna  lösning  bort  tills  dokumentationen  har  publicerats  i  en  godtaglig  from. 
Alternativt kan skaparna möjligtvis kontaktas och Nisaba startas upp i ett inledande 
samarbete med de samma.

5.4 Problem

Ett problem är bristen på datorer som säljs utan operativsystem, detta gäller framför 
allt  bärbara  datorer.  Det  är  ytterst  tveksamt  om  kunden  vill  betala  för  ett  
operativsystem  och  sedan  inte  använda  det,  detta  förvärras  ytterligare  av  att 
operativsystemslicensen  som  säljs  med  en  dator  är  en  OEM(Original  Equipment 
Manufacturer) licens bunden till just den datorn köpet gällde. Kunden får då alltså inte 
installera operativsystemet på någon annan dator.

När en eller flera Windowsdatorer skall användas hos någon av kunderna, vilket 
sannolikt  kan  vara  ofta,  kommer  inte  Windowsdatorn  kunna  installeras  eller 
konfigureras via FAI. Därtill blir det svårigheter med administrationen av datorerna 
som följer andra användarrättigheter än de datorer som är automatiskt konfigurerade 
med FAI. Här måste kunden själv installera och konfigurera all mjukvara. Alternativt 
måste återigen någon från Nisaba ryka ut. Vilket kan bli ofta om kunden kräver många 
ändringar.

FAI tillåter dock genom Dual-Boot, d.v.s. vid uppstart tillåta användaren välja 
vilket  operativsystem  man  vill  använda.  Därmed  kan  både  GNU/Linux  och  MS 
Windows nyttjas på samma dator av Nisabas kund.

5.5 Affärsmodell

Den centrala frågan för detta arbete, även om en stor del av tiden gått åt till att utreda  
den tekniska lösningen rörande installations och konfigurationsmetod, är att finna en 
affärsmodell för Nisaba.  Alltså är frågan hur Nisaba ska ta betalt  och för vad? Vi 
kommer här att lista och diskutera diverse tjänster det är möjligt att ta betalt för. Vi  
utgår ifrån att Nisaba med tiden kommer inrikta sig mot vissa mjukvaror mer än andra 
och att vissa grupper av mjukvaror kommer att uppstå.

En  mjukvarugrupp  skulle  här  kunna  vara  t.ex..  en  grundgrupp  med 
skrivbordsmiljö, kontorspaket, webbläsare osv. En annan kan vara en tillökning med 
speciell  inriktning  så  som bildbehandling.  Det  här  går  alltså  hand i  hand med de 
klasser som vi talar om i kap. 6.1 och det gäller alltså för Nisaba att finna en bra nivå  
på dessa mjukvarugrupper. Här uppstår även ett utrymme för Nisaba att justera dessa 
för att uppnå en optimal balans mellan flexibilitet och tidsåtgång vid upplägg av nya 
kunder.
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5.5.1 Avgifter och betalningsmodeller

• Startavgift
En startavgift skulle kunna tas ut eftersom ett merarbete uppstår vid ett upplägg av ny 
kund.  Här  måste  Nisaba mötas med den nya kunden för  att  diskutera vad kunden 
faktiskt vill ha och konfigurationsfiler anpassade för kunden skapas.

• Årsavgift/månadsavgift
För att garantera vissa inkomster från varje kund kan en minsta års- eller månadsavgift  
tas ut. I denna avgift skulle ett visst antal supporttimmar kunna ingå.

• Support efter arbetstid
Som ett nystartat företag med endast en eller två anställda skulle Nisaba omöjligtvis 
kunna  erbjuda  en  omfattande  support  på  obekväma  arbetstider.  Dock  finns  det 
tillfällen då detta inte kan undvikas från kundens sida. Nisaba kan då ta ut en högre 
avgift  för  dessa  tillfällen.  Detta  för  att  minimera  antalet  supportärenden  efter 
kontorstid.

• Support efter förbrukad medföljande supporttid
När en kund förbrukat den supporttid som ingår i årsavgiften är det föga troligt att  
inga nya problem kommer uppstå. Därför kan vidare support erbjudas mot att en avigt  
tas ut per timmer.

• Extra supporttid
Om  kunden  känner  att  mycket  extra  support  är  behövligt  efter  att  medföljande 
supporttid har förbrukats kan Nisaba erbjuda förköp av support där kunden betalar för 
ett  utökat  antal  timmar.  Priset  bör  då  rabatteras  i  förhållande  till  supporten  som 
faktureras per timme. Desto mer support kunden köper desto billigare.

• On-site support
Vid support som kräver närvaro ute hos kunden kan en avgift för utryckning tas ut  
utöver vanlig supportavgift.

• Specialkonfiguration
För mjukvara som inte ingår i existerande mjukvarugrupper.

• Avslutspaket
Varken Nisaba eller kunden är intresserade av att låsas till ett avtal där Nisaba inte 
längre har resurser att utföra sitt arbete. Företag som växer sig stora och vill ta över 
IT-administrationen själva kan därför erbjudas en enkel väg ut, där en plan för att fasa  
ut  Nisabas tjänster  och kundens övertagande läggs upp.  Självklart  kan alla kunder 
välja att inte teckna ett vidare kontrakt, men detta skulle erbjuda en mjukare övergång 
och Nisaba skulle även tjäna pengar på att kunder vill avsluta samarbetet.

5.6 Självkritik

Nedan ger vi  självkritik mot både marknadsundersökningen och de tester  vi  utfört  
under arbetets gång.

5.6.1 Marknadsundersökning

Ett problem vi uppmärksammat är det låga antalet deltagare i webbenkäten. Vi tyckte 
själva först att det var ett ganska högt tal, men upptäckte snart i.o.m. att analysen satte 
igång att detta inte alls var många. Vi känner att om deltagarantalet varit högre hade 
resultatet mycket väl kunnat skifta en hel del. Dock tror vi inte att resultatet är helt 
missvisande. Detta kan ge en stor fördel i förberedande för vidare undersökningar.

Webbenkäten hade en del stavfel av mindre betydelse men en kritisk punkt är att 
frågan som undersöker företagens intresse kan ha missuppfattats. Frågan löd:

”Hur skulle ni känna för att låta ett serviceföretag ta hand eran IT?”
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Denna fråga kom i samband med en grundläggande beskrivning av vår idé med 
Nisaba (se bilaga 1). Med andra ord hade det varit bättre att utrycka frågan på följande 
sätt:

”Hur skulle ni känna för att låta ett serviceföretag av denna typ ta hand om eran 
IT?”

Det  kan alltså  ha varit  så  att  vissa  företag uppfattade frågan som att  låta  ett  
allmänt, vilket som helst, sköta deras IT. Vilket inte var vad vi menade. Dock kan man 
se  i  kap.  4.1.5  tabell  2  att  åtminstone  fem  företag  har  angett  att  de  hyr  in 
administration och IT-hantering från en utomstående källa och samtidigt uttrycker ett  
lågt intresse. Detta tyder på att åtminstone dessa fem företag inte har missuppfattat 
frågan och ökar enligt våran uppfattning chansen för att flera inte har gjort det. Dock 
kan det fortfarande vara så att vissa har missuppfattat.

När det gäller våra frågor om affärskritiska applikationer kan det även där vara så 
att företagen har missuppfattat frågan. Vi var inte tillräckligt noga med att poängtera 
att det handlar om just affärskritiska program och inte om de använder dessa program i 
allmänhet.

På frågan om hur många anställda företaget bör nämnas att ett utav företagen har 
angivit noll anställda. Vi har antagit att ägaren av företaget inte räknat sig själv som en 
anställd  i  detta  fall  och  därför  har  vi  ändrat  svaret  till  en  etta.  Detta  väcker  en  
misstanke om att även andra företag kan ha uppfattat frågan på detta sätt.

5.6.2 Testning

Vi har inte implementerat lösningen vi beskriver i diskussionen av FAI. Resultatet av 
testningen har inte givit en fullständig insikt i hur implementeringen av FAI-lösningen 
skulle se ut utan ger endast en teoretisk bild av hur Nisaba ska gå till väga. Ingen 
fullständig praktisk implementering har utförts.

6 Slutsatser

Frågeställningen  som  vi  presenterade  i  kap.  1.4  var  uppdelade  i 
marknadsundersökning och valet av mjukvara.

• Finns det  ett  intresse bland Gävleborgs små och medelstora företag för den 
typen av tjänst vi föreslår?

• Vilka företag är de som uttrycker ett intresse?
• Hur hanteras IT bland företagen idag?
• Vad har företagen för krav på IT?

Dessa punkter besvarar vi i kap. 4.1 och 5.1 men kort och gott kan vi säga att det finns 
ett intresse för en lösning lik Nisaba. Huvudsakliga målgruppen finns intresset hos 
bygg, mekanik och verkstad. Mer om detta beskrivs även nedan i kap. 6.2. Den sista 
punkten är dock fortfarande öppen eftersom kraven varierar från företag till företag.  
Därför är Nisabas formbarhet av klienternas lösningar en nödvändighet och fördel.

• En förståelse för hur mjukvaran fungerar
• En uppfattning om det är möjligt att basera Nisaba med den testade mjukvaran
• Vi kommer även att testa och utreda GOsa² och hur den mjukvaran kan bidra 

till Nisaba.
Dessa punkter besvaras i 4.2 och dess underrubriker samt kap 5.2 och 5.3. Vi fann en 
lösning i  FAI  medan GOsa²  visade  sig vara  ofärdigt  men lovande.  Mer  om FAI-
lösningen finns förklarad i kap. 6.1.

26



6.1 FAI

Nisaba håller  med en server som via ett  Subversionsystem tillåter  åtkomst av alla  
kunders konfigurationsfiler,  Se figur 8.  I  konfigurationsfilerna finns olika typer av 
datorkonfigurationer  definierade,  varje  konfigurationstyp  kan  väljas  vid  starten  av 
installationsskivan och kan inkludera en eller flera klasser. En klass kan tillhöra flera  
konfigurationstyper. Klasserna bestämmer vad som skall installeras och hur det ska 
konfigureras.  T.ex..  kan  en  klass  för  kontorspaket  definieras  och  tillhöra 
konfigurationstyp C och G. När sedan kunden kör installationsskivan och väljer att 
installationsklienten  skall  tillhöra  antingen  C  eller  G  kommer  kontorspaket  att 
installeras. Om kunden där i mot väljer någon annan konfigurationsstyp där klassen 
Kontorspaket  inte  ingår  kommer  inget  kontorspaket  att  installeras. 
Konfigurationsfilerna (där även klasserna ingår) hämtas via subversionsystemet över 
Internet i början av installationen.

Figur 8. Nisabas FAI-system.

6.2 Målgrupp

Som vi har diskuterat i kap. 5 bör Nisaba alltså försöka inrikta sig mot följande typer 
av företag:

Små  företag  med  10  till  15  anställda.  För  att  undvika  problem  med  MS  
Windows-beroende bör företagen snappas upp innan en stark IT-miljö etableras.

Företag inom branscher så som bygg, mekanik och verkstad men även företag  
som endast använder IT för administrativa arbetsuppgifter.

Det  verkar  finnas  ett  kritiskt  skede i  företag när  de börjar  expandera.  Denna 
punkt  kan  vara  och  är  antagligen  omöjlig  att  definiera.  Därför  anser  vi  att  mer 
forskning på hur man ska finna dessa företag behövs om man ska kunna rikta in sig  
mot dessa.

Vad gäller vår användning av i första hand GNU/Linux och programvaror till den 
samma finns det en risk att detta kan skrämma vissa kunder då inte alla har hört talas 
om det och många som har det ofta kan vara skeptiska. I ett examensarbete[22] på D-
nivå på IT-univesitetet i Göteborg 2006 kom man dock fram till att programvaror av 
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denna typ mycket väl kan lämpa sig för nystartade verksamheter. Vilket alltså ligger i  
linje med den målgrupp vi beskriver i kap. 6.2 nedan.

6.2.1 Avgifter och betalningsmodeller

Vi anser att de punkter vi listar i kap. 5.5.1 är bra och alla bör ingå i Nisabas prislista.  
Dock blir det stora problemet här att hitta en bra nivå på prissättningen, något vi inte 
har behandlat i denna uppsats. Vi misstänker att det kommer bli svårt att konkurrera  
då vi  inte  kan  erbjuda en helhetslösning  med support  för  alla  enskilda mjukvaror 
själva. Prissättningen måste utredas i vidare forskning.

Stort tack till

Slutligen vill vi tacka för alla som hjälpt oss på ett eller annat sätt.

Anders Jackson - Våran ursprungliga idéekläckare, handledare och guru.
Fredrik Bökman - Våran examinator och handledare till vår förundersökning.
Gustav Persson - VD, Drivhuset.
Joakim Helmbrandt - Kontaktmäklare, Kontakttorget HIG.
Tony Malmquist och Anders Hermansson - N-instutionens datortekniker.
Alla företag som ställde upp i marknadsundersökningen.
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Bilagor

Bilaga 1 Webbenkät

IT hos små- och medelstora företag 

Företagets bakgrund 
För att kunna dra slutsatser rörande div. typer av företag vill vi veta lite om ert företag. 

* 01: Vad har ert företag för namn? 
Skriv ditt svar här:

* 02: Hur många anstälda har företaget? 
Skriv ditt svar här:

* 04: Vad tillhör företaget för branch, vad är företagets kärnvärksamhet? 
Ett eller ett par ord 

räcker. Bara det 
framgår ungefär vad 

företaget sysslar med.

Skriv ditt svar här:

* 05: Hur många år har företaget varit verksamt? 
Det går även här bra 
med en uppsaktning 
om ni inte är säker.

Skriv ditt svar här:

Frågor angående administrering, support och förvaltning av IT. 
* 01: Klicka i det som stämmer för er. 

Välj *alla* som stämmer:

Vi har någon som är huvudansvarig för IT och administrering

Detta är primära arbetsuppgiften för denna person

Vi hyr IT-hantering och administrering från utomstående källa

Vi har ingen ansvarig för IT-hantering och administrering

Vi sköter själva supporten inom företaget

Vi hyr supporten från utomstående källa
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Inget av ovanstående stämmer

Frågor ang. IT användning i ert företag 
01: Hur många datorer och med vilket operativsystem använder ni i dagsläget? 
Det går återigen bra 

att göra en 
uppsaktning om ni 

inte vet exakt.

Skriv ditt/dina svar här:
Microsoft Windows (Oberoende av version): 

GNU/Linux (Ubuntu eller liknande): 

Mac OS X: 

Annat (ange vad): 

* 02: Vilket kontorspaket använder ni? (Ordbehandling, Kalkyl osv.) 
Välj *alla* som stämmer:

Microsoft Office

Open Office

Vi använder inget kontorspaket på vårt företag
Annat: 

03: Vilka affärskritiska program använder ni? 
Välj *alla* som stämmer:

Kontorspaket

Bokföring

Databas
Annat: 

Frågor angående era nuvarande IT-lösningar och hur nöjda ni är 
med dem. 

01: Hur nöjda är ni med era nuvarande lösningar för: 
Om en punkt inte 
gäller för er kan ni 

klicka för "inget svar" 
1 = Inte nöjd alls, 5 = 

mycket nöjd

Välj det korrekta svaret för varje punkt:

Administration? 1  2  3  4  5  

Support? 1  2  3  4  5  

Kontorspaketet? 1  2  3  4  5  

Operativsystemet? 1  2  3  4  5  
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Datasäkerhet?(Säkerhetskopiering osv.) 1  2  3  4  5  
Kommunikationssäkerhet?(Brandvägg 
osv.) 1  2  3  4  5  

Virussäkerhet? 1  2  3  4  5  

02: Hur sköts eran IT-administration och support? 
Skriv ditt svar här:

Frågor angående hur ni kan tänka er sköta IT på ert företag i 
framtiden 

Vårat examensarbete ger ett förslag på hur IT hos små och medelstora företag skulle 
kunna skötas via ett externt serviceföretag med hjälp av mjukvara utan licenskostnader. 
Serviceföretaget kommer att på distans sköta uppstart, drift och underhåll av kunders IT 
och istället för att betala licenskostnader för mjukvaran får kunden betala en avgift för 
support och administration.

Automatiserad installation: 
Kunden ska kunna få en CD för att sköta installationen av operativsystemet samt 
programvara på arbetsstationerna som man kommit överens med serviceföretaget. 
Servern hos kunden ska på samma sätt kunna automatiskt installeras och snabbt sätta 
upp ett lokalt nätverk med stöd för skrivardelning, fildelning, säkerhet och andra tjänster.

Automatiserad konfiguration: 
Uppdateringar och vid behov, installation av extra programvara skall kunna skötas av 
serviceföretaget. Genom att ändra i en central inställningsfil kunna göra allmänna 
uppdateringar tillgängliga för kunderna och installeras automatiskt vid omstart eller 
schemalagt tillfälle.

Support: 
Genom t.ex. telefonkontakt, fjärrskrivbord eller andra lösningar ska supportärenden 
kunna skötas av serviceföretaget.

Administration: 
Tilldelning av rättigheter ska kunna skötas av serviceföretaget. Olika nivåer av rättigheter 
bestäms ihop med kunden om de vill vara självstyrande över dess anställda eller om de 
behöver hjälp med detta. Möjligtvis utföra grundinstallationen och sedan tillåta företaget 
själva sköta driften eller överlåta systemet åt dem i ett senare skede. T.ex. När de ser ett 
behov av att starta upp sin egen IT-avdelning.

Säkerhet: 
Vid installationen av servern kommer tillägg för datasäkerhet så som backup, virusskydd 
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och liknande följa med.

* 01: Hur skulle ni känna för att låta ett serviceföretag ta hand eran IT? 
1 = Inte intreserad, 5 
= mycket intreserad

Väl *bara en* av följande:

1 2 3 4 5 

02: Allmänna kommentarer som kan tänkas vara intressant angående vårt 
företagsvision ovan. 

Skriv ditt svar här:

33



34



Bilaga 2 Inbjudan till deltagande i marknadsundersökning

Hej vi heter Mikael Jansson och Jukka Kovalainen. Vi studerar Datavetenskap på Högskolan i Gävle och just nu 
gör vi vårt examensarbete.

I vårt examensarbete ingår att göra en liten undersökning kring små- och medelstora företags IT användning.
Vi skulle vara mycket tacksamma om ni ville följa länken nedan och svara på några frågor. Det tar mellan fem 
och tio minuter, och är en utmärkt micropaus i arbetet.

http://www.limesurvey.e-tools.se/****

Mikael Jansson ndv06mjn@student.hig.se
Jukka Kovalainen ndv06jkn@student.hig.se
Datavetenskapliga utbil. Högskolan i Gävle

Om ni är ett stort företag med över 40 anstälda, eller på annat sätt känner att ni inte passar för att göra denna 
undersökning så ber vi om ursäkt och ber er bortse från denna e-post. Vi har försökt sålla bort stora företag, 
myndigheter, föreningar osv från vårat register.

Är ni intreserade av vad arbetet går ut på så kan ni läsa vidare nedan, men det går 
utmärkt att göra undersökningen utan att läsa detta.

Dagens teknik erbjuder stora möjligheter för företag, stora som små. För mindre företag kan det vara 
svårt att tillhandahålla och administrera den datorutrustning som behövs för att driva organisationen. 
Att anställa kompetens enbart för detta syfte kan vara kostsamt och denna studie syftar undersöka 
marknadens behov av IT och via befintlig teknik, och/eller vidareutveckla befintlig teknikt tillgodose 
detta behov. 

Det finns idag mängder av mjukvara av alla dess sorter som bygger på s.k. Open Source, där 
användare inte behöver tänka på licenser. 

För att få en utgångspunkt vill vi här förmedla en vision av ett företag som använder vårt 
lösningsförslag för att tillhandahålla tjänster åt framförallt små och medelstora företag. Vi låter 
företaget ha arbetsnamnet Nisaba. 

Nisaba ska fungera som en extern IT-avdelning dit organisationer kan vända sig inte bara för support 
utan även för drift av organisationens arbetsstationer och servrar. Nisaba sköter så mycket av driften 
som möjligt på distans, hur vida administration av den fysiska hårdvaran är nödvändig och hur detta 
så fall ska skötas måste undersökas. Tanken är att kunderna ska kunna slippa bry sig om IT och 
istället fokusera på sin kärnverksamhet, medan Nisaba sköter driften av IT till största möjliga 
utsträckning. Modellen bygger på att kunden utför en viss del av jobbet själv med stöd och support 
från Nisaba. 

Nisaba ska kunna leverera en eller flera skräddarsydda start-CD med vilken kunden enkelt ska kunna 
konfigurera hela sin maskinpark genom att starta varje enskild maskin från CDn. Nätverket som 
kunden enkelt konfigurerar med start-CDn skall stå i direkt kontakt med Nisabas servrar, varifrån 
information om varje arbetsstations konfiguration och installation hämtas. Via ett gränssnitt skall 
kunden själv, och personal på Nisaba utföra administrativa uppgifter. Kanske bör kundens möjligheter 
vara begränsade i viss omfattning för att undvika problem. 
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Bilaga 3 Resultat av marknadsundersökning

Här hänvisar  vi  till  filen  survey – anomym.csv.  Filen har  blivit  censurerad för  att 
bibehålla anonymitet som har utlovats till deltagande företag. Alla företagsnamn och 
annat som avslöjar deltagarna är borttaget eller ändrat.

Bilaga 4  Företag som lyfts ut ur statistiken, antal anställda, 
intresse och svar

ID
Antal 
anställda

 Hur skulle ni känna för att låta ett 
serviceföretag ta hand eran IT?

Antal datorer med MS 
Windows (oberoende av 
version)

22 1 3 XP

25 16 4 XP, nätverk

30 1 5 MICROSOFT WINDOWS
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