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Sammanfattning 
I en arkitektur med tunna klienter körs all programvara centralt från servern, medan med 
tjocka klienter körs programvaran lokalt på varje enskild klient. I denna uppsats har vi tagit 
fram teorier om för- och nackdelar med tunna och tjocka klienter och gjort en fallstudie vid 
Luleå tekniska universitet på en avdelning som nyligen bytt från tjocka till tunna klienter. 
Utifrån de teorier vi läst och den empiri vi utfört drog vi slutsatsen att tunna klienter oftast 
passar bättre i arkitekturen än tjocka klienter. 
 
Nyckelord: client/server, tunna klienter, tjocka klienter. 
 
 

 



 

Abstract 
In thin client architecture all software are executed centrally from the server, while with fat 
clients all software are executed locally on every client. In this paper we listed the pros and 
cons with thin and fat clients and made a case study at Luleå tekniska universitet on a 
department that recently changed from fat clients to thin clients. On the basis of the 
theoretical framework and the empirical study we done, the conclusion is that thin clients 
most often suit the architecture better than fat clients. 
 
Keywords: client/server, thin clients, fat clients 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till uppsatsen, presenterar forskningsfråga och syfte, 
samt redogör för de avgränsningar vi valt att göra. 
 

1.1 Bakgrund 
När företag först skapade ett datornät för att automatisera uppgifter var det stordatorn som var 
arkitekturen som användes. En stor och kraftig dator som hade enkla terminaler kopplade till 
sig. Terminalerna hade ingen datorkraft eller lagringsutrymme, utan bestod endast av en bild-
skärm och ett tangentbord.  
 
Persondatorerna (PC) slog igenom på 80-talet, alla fick en egen arbetsdator och terminalerna 
togs bort. Datorkraften flyttades ut från datorrummet till arbetsplatsen. Alla PC kopplades 
ihop till varandra i ett nätverk istället för att varje terminal var kopplad till stordatorn. Till 
skillnad från stordatorernas tid där allt sköttes från en central plats var man nu tvungen att 
göra ingrepp på varje enskild PC när något skulle ändras. 
 
Nästa skede var att en server kunde kopplas till nätverket och liksom stordatorn sköta central 
datalagring med mera, så kallad client/server-arkitektur. PC-klienten var dock inte lika bero-
ende av kommunikationen med servern som terminalerna var av stordatorn. 
 
Nästa steg, där vi är nu, är att i client/server-arkitekturen använda en så kallad tunn klient och 
låta servern stå för resurserna. Detta kan ses som en återgång till stordatortiden eller en ut-
veckling av client/server-arkitekturen. Det har lett till att programuthyrningsföretag börjat 
dyka upp för att sköta applikationsadministration åt företag. Denna tjänst gör att företag kan 
köra alla sina applikationer1 över Internet mot en applikationsserver. 
 

1.2 Problembakgrund 
I ComputerSweden, 2003-03-31 skriver Anders Nordner att den tjocka klienten är på väg att 
dö ut och framtiden lutar mot tunna klienter där allt sköts centralt från servern. Detta gjorde 
att vi blev intresserade av ämnet och ville ta reda på om tunna klienter verkligen är framtiden. 
[NOR03]  
 
Vi tog reda på lite mer information kring client/server-arkitekturen och insåg att tunna klienter 
var en relativt ny teknik, medan tjocka klienter var en teknik som funnits ett tag, men fortfa-
rande gjordes stora framsteg inom denna. En fråga som då väcktes var om tunna klienter 
skulle ersätta tjocka klienter när tekniken utvecklats lite mer eller om de fortsatta framstegen 
inom tekniken med tjocka klienter skulle vara den bästa lösningen. 
 

                                                 
1 Program 
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1.3 Forskningsfråga 
Vilka för- och nackdelar finns med tunna gentemot tjocka klienter? 
 

1.4 Syfte 
Vårt syfte med denna uppsats är att, genom att studera tunna och tjocka klienters för- och 
nackdelar, komma fram till vilken typ av klient som passar bäst i lärande organisationer. 
 

1.5 Definition 
Med lärande organisationer avser vi universitet, högskolor och gymnasieskolor. I dessa 
miljöer är användarantalet stort och datoranvändandet högt, vilket ställer höga krav på 
tekniken. 
 

1.6 Avgränsning 
Total Cost of Ownership (TCO) är en stor aspekt som vi inte kommer att analysera. Det skulle 
ta för mycket tid att ta reda på aktuella priser på olika hårdvaror, mjukvaror och tillbehör. 
TCO ligger heller inte inom det systemvetenskapliga området. 
 
Kryptering, överföringsprotokoll, data- och nätverkssäkerhet är områden som vi dels har 
mycket begränsade kunskaper i, dels är oerhört komplicerat. Därför kommer vi inte att gå in 
så djupt på områdena och hur de påverkas av en arkitektur med tunna klienter.  
 
Eftersom de flesta för- och nackdelar inte omfattar användarna har vi valt att lägga tyngd-
punkten på administratörernas roll. Vi kommer inte att gå in på användarvänlighet och lik-
nande aspekter men på vissa områden kommer vi att ta med användarnas åsikter. 
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2 Metod 
Kapitlet behandlar den metod och arbetsgång vi har tänkt använda oss av för att nå vårat re-
sultat. Arbetet tänker vi utföra som en deduktiv undersökning, där vi kommer att utgå ifrån 
den existerade teorin i det område vi studerar. Den empiriska undersökningen kopplar vi se-
dan tillbaka till teorin. Den empiriska undersökningen tänker vi utföra i form av en fallstudie 
som är en metod för att ingående studera ett fenomen. [YIN03] 
 

2.1 Litteraturstudier 
Vi planerar att börja leta efter litteratur i universitetsbibliotekets databas över rapporter och 
böcker. Vi vill starta litteraturstudien med grundläggande böcker inom ämnet så att vi kan lära 
oss lite mer om det. På så sätt kommer vi lättare att kunna förstå och hitta för- och nackdelar 
när vi sedan går igenom litteraturen som ska vara till underlag för teoriavsnittet. Vi tänker 
fortsätta litteratursökandet på Internet för att hitta både rapporter och hemsidor inom ämnet 
som vi kan läsa in oss på. 
 
Litteraturen vi söker efter handlar dels om den teori som ligger till grund för ämnet och också 
om metod och teknik när det gäller uppsatsskrivande. Eftersom vi inte är vana vid att skriva 
uppsatser av detta slag, kommer vi lägga ner ganska mycket tid på att ta reda på vilka delar 
uppsatsen måste innehålla. 
 

2.2 Datainsamlingsmetod 
Det finns två olika synsätt när det gäller att utföra datainsamlingen, kvantitativt och kvalita-
tivt. Kvantitativa metoder innebär att man vet vilka företeelser som önskas mäta och kan där-
för använda siffror och statistik för att beskriva det. Med kvalitativa metoder tittar man där-
emot på hur något uppfattas, det vill säga forskaren antecknar sina observationer, intervjuer 
och samtal som sedan ligger till grund för den fortsatta analysen. [YIN03] 
 
Vi använder ett kvalitativt angreppssätt i form av intervjuer, eftersom vi är intresserade av 
kunskap och erfarenhet från administratörerna på en avdelning som nyligen har bytt från 
tjocka till tunna klienter.  
 
Vid val av intervjumetod går det att välja mellan öppna, strukturerade och semistrukturerade 
intervjuer. Vid öppna intervjuer utgår man ifrån olika teman som den intervjuade får prata fritt 
om. Vid strukturerade intervjuer används fasta frågor och svar, som en enkät fast muntligt. 
Semistrukturerade intervjuer bygger på fasta frågor och öppna svar. [YIN03] 
 
Vi använder oss av semistrukturerade intervjuer. Det gör vi för att, med hjälp av följdfrågor, 
få svar på vad vi verkligen vill veta och för att den intervjuade kan associera i egna banor och 
på så sätt ge oförutsedd och värdefull information.  
 
För att få en annan synvinkel än administratörernas samlar vi även in data från avdelningens 
användare. Datainsamlingen tänkte vi först göra med enkäter eftersom vi trodde målgruppen 
var stor, men efter urvalet bestod målgruppen bara av 15 användare och därför använder vi 
intervjuer som datainsamlingsmetod även mot användarna. 
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2.3 Val av analysenheter 
Vid val av analysenheter använder vi subjektivt urval. Det innebär att vi, till undersökningen, 
handplockar dem som vi anser har störst kunskap inom ämnet och kan ge mest värdefull data. 
[DEN00] 
 
När det gäller administratörerna intervjuar vi tre stycken. Avdelningen vi gör undersökningen 
vid har bara två passande administratörer att intervjua och därför tar vi också in en referens-
administratör. 
 
Mest intressant och relevant när det gäller användarna anser vi vara att välja ut de användare 
som läst liknande kurser både före och efter införandet av tunna klienter på avdelningen. Vi 
tänker inte ta någon hänsyn till aspekter såsom kön, ålder eller erfarenhet, utan ser alla använ-
dare som användare som arbetat med både tjocka och tunna klienter. Av de 15 användare som 
målgruppen bestod av fick vi tag i åtta stycken som var villiga att ställa upp på en intervju. 
 

2.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om hur datainsamlingen och urvalet av analysenheter görs. Om datain-
samlingen görs korrekt och urvalet är representativt är reliabiliteten hög. Validitet handlar om 
att undersöka det som verkligen ska undersökas och att de data som samlas in och tolkas är 
korrekt. [EJV93] 
 
Avdelningen vi utför vår undersökning vid har testkört systemet ett tag och har på så sätt 
kommit förbi det inkörningsstadium där småfel kan vara irriterande och ge en missvisande 
bild av systemet. Detta höjer uppsatsens validitet då det är mer säkert att de data som samlas 
in är korrekt. 
 
Vid val av analysenheter väljer vi att använda subjektivt urval vilket höjer uppsatsens validitet 
eftersom vi kan vara säkra på att de data vi samlar in är korrekt när vi väljer dem med mest 
kunskap inom ämnet. 
 
Som datainsamlingsmetod använder vi semistrukturerade intervjuer vilket höjer uppsatsens 
reliabilitet eftersom följdfrågor kans ställas samtidigt som den intervjuade kan associera i 
egna banor och på så sätt görs datainsamlingen på mest korrekt sätt eftersom vi är intresserade 
av kunskap och erfarenhet. 
 
Att vi intervjuar en referensadministratör höjer uppsatsens validitet då han inte är partisk till 
någon typ av klient och de data vi får in kan med större sannolikhet sägas vara korrekt. 
 
Dessa begrepp kommer att diskuteras vidare i kapitel 6.2.1 Metoddiskussion. 
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras de teorier som legat till grund för vårt arbete. Först kommer vi att 
beskriva client/server-arkitekturen för att ge en bakgrundbild, sen beskriver vi hur tunna kli-
enter skiljer sig från tjocka samt tar upp de för- och nackdelar vi hittat. 
 

3.1 Client/Server-arkitektur 
”Klient-server är en princip som tillåter datorer att dela resurser med varandra. Det kan röra 
sig om databaser, program, utrustning, osv.” [SÖD93] s. 4 
 
Client/Server-arkitekturen består av 3 delar, klient, server och nätverk där klient och server 
kan vara en eller flera fysiska enheter, se Figur 1. En stor fördel med denna arkitektur är att 
utbyggnaden av systemet blir smidigt, det är lätt att integrera nya servrar och klienter i det 
befintliga systemet. Det är klienterna som startar kommunikationen och begär information 
från en server. Servern kan tillhandahålla flera olika funktioner såsom databashantering, ut-
skriftshantering, applikationshantering med mera. En server kan också begära service från en 
annan server för att slutföra uppgiften som klienten begärt, på så sätt så behöver klienten bara 
kommunicera med en server. [SOM01] 
 

 
Figur 1: Huvudkomponenterna i en client/server-arkitektur 

 
 
Peter Söderström definierar 5 grundläggande funktioner, se figur 2, i ett system för att lättare 
kunna förklara på vilka olika sätt en client/server-arkitektur kan vara uppbyggd. 
 
Den del av en tillämpning som ligger närmast användaren kallas presentation, till exempel 
den text och/eller de bilder som visas på en vanlig bildskärm. För att något skall visas på 
skärmen måste ett eller flera program hämtas från en lagringsplats någonstans och en bearbet-
ning startas i en eller flera datorer. Vanligen måste programmet ha tillgång till data som ligger 
i en databas. För att kommunikation ska kunna ske används ett mer eller mindre generellt 
gränssnitt. [SÖD93] 
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Figur 2: Traditionellt stordatorsystem, centraldator (server) och terminal (klient). [SÖD93] s. 77 

 
 
Alla funktioner körs på servern (centraldatorn) och klienten (terminalen) består endast av en 
bildskärm för gränssnitt mot användaren, se Figur 2. Detta var den första arkitekturen när da-
tornät började användas.  
 

 
Figur 3: Databasserver [SÖD93] s. 79 

 
 
De flesta funktionerna körs på klienten och servern står bara för datalagringen, se Figur 3. 
Denna arkitektur blev vanlig i och med att PC användes på arbetsplatserna. 
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3.2 Server 
Det finns olika typer av servrar och vilken typ av klient man använder påverkar valet av ser-
ver. Ju tunnare klienten är desto tyngre arbete måste servern klara av, eller så måste man an-
vända flera servrar för att tillgodose klienternas behov. Om servern sköter både hanteringen 
av applikationer och datalagringen så benämns den som tjock server. Annars så kan flera serv-
rar användas där varje har en specifik uppgift, till exempel applikationsserver och databasser-
ver. [LOO98] 
 

3.3 Nätverk 
För att klient och server ska kunna kommunicera med varandra behövs ett nätverk för överfö-
ringen av data. Nu för tiden ökar bandbredden och nätverken blir allt snabbare, tidigare pro-
blem med till exempel stora överföringar är inte längre något problem. [LOO98] 

  
Figur 4: Exempel på olika överföringshastigheter (ytan är proportionell mot kapaciteten). [InfraBas] 

 

3.3.1 Bandbreddskrav 
Bandbreddskrav innebär dataöverföringskapaciteten hos ett nätverk eller en linje och mäts i 
digitalt överförd information ofta i kilobits/sekund (kbps). 
 
Tunna klienter har små krav på bandbredd, se Figur 4, de kan därför vara ett alternativ för 
enheter med begränsad överföringskapacitet. Den största belastningen och prestandakravet 
ligger på serverns anslutning till nätet och inte minst till Internet. Belastningen på bandbred-
den är konstant eftersom tunna klienter kräver konstant kommunikation. Vid användning av 
mjukvara med multimedia2 ökar kraven något. Nätverksbelastningen är jämnare än vid 
användning av tjocka klienter eftersom det inte sker någon kommunikation vid arbete på den 

                                                 
2 ljud, grafik och video 
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enskilda klienten men vid förbindelse till servern kan det ställas stora krav på bandbredden. 
När arbetet som är gjort på den tjocka klienten ska sparas på servern måste hela filen skickas över 
nätverket. För att det inte ska bli orimligt långa överföringstider med stora filer krävs en bredbands-
koppling mot servern. Den mest krävande överföringen för tunna klienter är från servern till 
klienten och en speciell svårighet är utskrifter eftersom det sker från servern, inte från klienten 
även om skrivaren är kopplad direkt till klienten. [InfraBas] 
 
Remote Desktop Protocol (RDP) 
RDP är ett protokoll3 som är framtaget av Microsoft och är ett sätt att hantera anslutningen 
mellan klient och server. RDP är optimerat för både lågbandbreddsnät4och högbredbandsnät5 
och stöder krypterad kommunikation. [Jos00] 
 
En del av de funktioner som tidigare krävde tillägg från Citrix eller andra leverantörer finns 
idag integrerat i protokollet, men fortfarande är stödet för multimedia mycket begränsat. RDP 
fungerar med Windows-klienter. I en skolmiljö där produktion av text är huvudsaken, till ex-
empel en skrivsal, är RDP tillräckligt. I en mer krävande miljö behövs komplettering med 
andra produkter. [InfraBas] 
 
Independent Computing Architecture (ICA) 
ICA är ett protokoll som är framtaget av Citrix och möjliggör, precis som RDP, kommunika-
tionen mellan klient och server. ICA är optimerat för modemanslutningar och trådlösa appa-
rater då det tar mycket liten bandbredd, se figur 4. Det medför att det går att arbeta med enk-
lare tillämpningar som Word och Excel även på uppringda modemförbindelser. För uppringda 
förbindelser eller i övrigt allt som inte kan kallas bredband är det alltså bara ICA-lösningar 
som är praktiskt användbara. [Jos00] 
 
ICA har bättre ljudstöd och bättre grafik än RDP samt ett antal utökade funktioner, till exem-
pel lastbalansering, stöd för de flesta klienter och tillgång till lokala enheter som CD, disketter 
och skrivare. Att kunna använda lokala diskettstationer och CD-spelare ökar flexibiliteten 
men också sårbarheten [InfraBas] 
 

3.4 Klient 
Klienten är det användaren har framför sig för att jobba med, en skärm för presentation och 
tangentbord och mus för att kunna utföra kommandon. Beroende på vilken typ av klient som 
används innehåller den olika mycket hårdvara. Det traditionella inom client/server-arkitektu-
ren är att använda en så kallad tjock klient.  
 

3.4.1 Tjock klient 
En tjock klient är en modern PC med de vanliga funktionerna som till exempel inmatning av 
data genom diskett eller CD och har en hårddisk där program kan installeras. Förutom att 
koppla den tjocka klienten till ett nätverk i en client/server-arkitektur kan den alltså användas 
som en fristående dator. Driften kan underlättas med kloning6 eller image-filer, för att snabbt 
kunna återställa datorn istället för felsökning. Databasservern i Figur 3 är den vanligaste mil-
jön där tjocka klienter används. [InfraBas] 

                                                 
3 Ett protokoll är ett slags "språk" som datorer och annan utrustning har kommit överens om att prata. 
4 Bredband 0.5 Megabits/sekund (Mbps) (ADSL) 
5 Bredband 10 Mbps 
6 Kopiera en hårddisk för att använda samma mjukvara på flera datorer. 
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3.4.2 Tunn klient 
Det nya inom client/server-arkitekturen är att använda sig av en så kallad tunn klient. Den 
tunna klienten innehåller oftast minimal hårdvara, eftersom idén är att bara inkludera de vikti-
gaste funktionerna och ta bort sådant som kan göras med hjälp av servern. Med tunna klienter 
återgår miljön till något liknande stordatorsystemet i Figur 2. [ERI99] 
 
 

Figur 5: Visar hur WT fungerar. [Kvalitets] 
 
Det finns två olika typer av tunna klienter, Network computers (NC) och Windows terminal 
(WT). NC innehåller en processor, lite minne, en skärm, en mus samt ett tangentbord och 
kommunicerar över nätverket med en server som tillhandahåller operativsystem och annan 
mjukvara. När klienten startas laddar servern upp operativsystemet till klienten så att använ-
daren kan välja och starta applikationer. Till skillnad från NC som laddar ner allt från servern 
och kör det lokalt, sänder WT bara iväg tangenttryckningar och musförflyttningar till servern 
som svarar med att sända tillbaka den skärmbild som inputen från klienten ger. Klienten kör 
alltså inget lokalt utan ritar bara det som servern säger åt den att rita, se figur 5. [SHE98] 
 
Om klienten är kopplad till en server via ett protokoll för tunna klienter kan den anses vara en 
tunn klient, oavsett hur den fysiskt ser ut. Nästan alla, gamla som nya, datorer kan användas 
som en tunn klient beroende på vilken programvara som körs på servern. Eftersom det inte 
finns några stora krav på den tunna klientens resurser behöver den inte vara av senaste mo-
dell, utan gamla datorer som inte längre används kan också fungera som en klient. Försök har 
gjorts med 286:or7, dessa har varit mer eller mindre framgångsrika. Programmen fungerade 
men 286:orna var naturligtvis inte lika stabila som de nyare modellerna. [ÖST00] 
 

                                                 
7 En väldigt gammal PC 
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3.5 För- och nackdelar med de olika klienterna 
Det finns många för- och nackdelar med de båda arkitekturerna. De för- och nackdelar vi hit-
tat under litteraturstudien har vi delat in i olika områden. 
 
Administration: 
Att administrera systemet, uppgradera och underhålla både hård- och mjukvara, underlättas av 
att allt sköts från ett centralt ställe, servern i en arkitektur med tunna klienter. I en arkitektur 
med tjocka klienter behöver uppgraderingar och underhåll göras på samtliga klienter, vilket 
kan vara väldigt tidskrävande. [InfraBas] 
 
Kontroll/säkerhet:  
Att allt sköts centralt i arkitekturen med tunna klienter gör att säkerheten höjs i och med att 
det ger en högre kontroll av systemet. Förutom att det ger en högre kontroll av till exempel 
införandet av virus i systemet är också servrar oftast konfigurerade att bättre stå emot hårdva-
rufel. Detta gör det mer säkert att ha allt centralt än ute på tjocka klienter som inte är lika mot-
ståndskraftiga mot hårdvarufel. [InfraBas] 
 
Tillgänglighet: 
En stor fördel med arkitekturen med tunna klinter är tillgängligheten. Alla klienter får tillgång 
till all den programvara som finns på servern (om inte administratörerna låst vissa saker). Stu-
denter kan arbeta hemifrån och kan genom webbinloggning få tillgång till programmen som 
de behöver till kursen. Eftersom gamla datorer kan fungera som en tunn klient kan antalet 
arbetsplatser utökas och tillgången på datorer blir då bättre. [InfraBas] 
 
Support:  
Om själva klienten är tunn i den bemärkelsen att den hårdvara som finns på klienten är mini-
mal för att klara av en arkitektur med tunna klienter, kan klienten lätt bytas ut mot en ny när 
problem uppstår. Även om en PC används i arkitekturen med tunna klienter har den oftast inte 
lika mycket komponenter som en tjock klient och risken för hårdvarufel är således mindre. 
[InfraBas] 
 
I en arkitektur med tunna klinter kan support ges genom skuggning, då är det lättare att förstå 
vilket problem användaren har och hjälp kan ges på ett bättre sätt. [KAP00] 
 
Stöldrisk:  
Tunna klienter är oftast utrustade med minimal hårdvara, eller så är det gamla datorer som 
används som en tunn klient. Därför är de inte särskilt stöldbegärliga i jämförelse med tjocka 
klienter som oftast är fullt utrustade datorer av nyare modell. Tunna klienter är också oftast 
beroende av det nätverk de är kopplade till, vilket gör att de är än mindre värdefulla att stjäla. 
[Cendio] 
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Livslängd:  
Utan rörliga delar som kan gå sönder, till exempel hårddisk, cd-rom och diskettstation för-
längs livslängden på den tunna klienten och anledningarna till hårdvarufel minskar. [ÖST00] 
 
Livslängden förlängs också på de äldre datorerna eftersom de kan tjäna som en tunn klint, 
vilket underlättar om det inte finns budget för att köpa in en ny datorpark8 eller WT-klienter. 
För de som har pengar och tänker investera i nytt är det också värdefullt med äldre datorer då 
man kan skjuta datorköpet och på så sätt se över de olika alternativen bättre för att göra en 
bättre affär. [SHE98] 
 
Nätverksberoende: 
Detta är en nackdel som alltid kommer att finnas och inte går att göra någonting åt med tunna 
klienter. Eftersom en tunn klient är beroende av nätverket, då den alltid behöver kommunika-
tion med servern, stannar allt om något blir fel på nätverket, eller servern för den delen. En 
tjock klient är tillräckligt utrustad för att användas om kommunikationen med servern bryts, 
även om vissa saker inte kan göras förrän kommunikationen återuppstår. [SHE98] 
 
Styr användarna: 
Egna program kan inte installeras på en tunn klient, det går inte heller att göra personliga in-
ställningar på klienten, till exempel ändra upplösning på skärmen. De tjocka klienterna kan 
göras om till en personlig arbetsplats och krav på personliga inställningar kan tillfredsställas. 
Vilka behov användarna har och hur de haft det förut, kan göra detta mer eller mindre till ett 
problem. Om det inte finns något behov av personliga inställningar så kan det till och med 
vara en fördel då användaren möter samma miljö vilken klient han än loggar in på, även om 
han befinner sig utanför organisationen och loggar in genom webben. [InfraBas] 
 
Bild- och ljudegenskaper: 
För tillfället har de tunna klienterna ganska dåliga bild- och ljudegenskaper. Tyngre applika-
tioner såsom CAD/CAM9 och spel behöver alltså en tjock klient för att kunna köras lokalt. 
Presentationsprogram som innehåller multimedia kan också ha problem i en arkitektur med 
tunna klienter. [InfraBas] 
 
Multiuser-miljö: 
Multiuser-miljö ger möjlighet för flera användare att samtidigt logga in på och köra applika-
tioner på en och samma server. Vissa program är skrivna för singleuser-miljö10 och det kan 
innebära en del arbete för att få igång dem i den mulituser-miljö som arkitekturen med tunna 
klienter är. Detta problem är dock inte stort och kommer sannerligen vara avhjälpt ganska 
snart, men kan för tillfället ställa till besvärligheter. [InfraBas] 
 
Skalbarhet: 
Tunna klienter är mer skalbara i och med att de använder lastbalansering för att dynamiskt 
dela arbetsbördan. Det innebär att om en extra server tillsätts eller uppgraderas får genast alla 
klienter som är anslutna till servrarna tillgång till den resursen. [MAT99] 
 

                                                 
8 En grupp servrar som är sammanlänkade, vilket möjliggör centraliserad administration och skalbarhet. 
9 Computer Aided Design/Computer Aided Manufactoring. Datorstödd formgivning och konstruktion. 
10 Innebär att bara en användare har möjlighet att logga in på och köra applikationen på en dator.  
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3.5.1 Sammanfattning av fördelar 
 

Fördelar Tjocka Fördelar Tunna 
Nätverksoberoende – fungerar enskilt  Administration – central styrning 
Styr ej användarna – mer flexibel Kontroll/Säkerhet – central styrning 
Bild och ljud – klarar tyngre applikationer Tillgänglighet – programvara, webbinloggning
Mulituser-miljö – klarar alla program Support – lätt att byta ut, skuggning 
 Stöldrisk – äldre datorer, minimal hårdvara 
 Livslängd – äldre datorer, färre rörliga delar 
 Skalbarhet – lastbalansering  
 

3.6 Serverprogramvaran till tunna klienter 
Det finns flera olika programvaror för att använda tekniken med tunna klienter. Vi börjar med 
att beskriva utvecklingen av tunna klienter och dess mjukvara.  
 

2.6.1 Utvecklingen bakom Terminal Server, grunden till tunna klienter  
Dagens lösningar för tunna klienter baserar sig i princip alltid på programvara för Windows 
terminal server, men trots det kommer denna teknik inte från Microsoft utan den utvecklades 
redan i slutet av 80-talet av Ed Iacobucci, grundaren av Citrix Systems. När han jobbade åt 
IBM som designchef kom han på ett sätt att låta olika sorters datorer på ett nätverk köra ett 
operativsystem som de inte var gjorda för. Dock var varken IBM eller Microsoft intresserade 
av hans idé så han slutade och bildade Citrix System som började utveckla MulitWin-tekni-
ken. Efter ett tag tog Iacobucci kontakt med Microsoft igen och presenterade den nya tekniken 
och den här gången lyckades han, på licens, få tillgång till Microsofts källkod. Därför ut-
vecklades tekniken speciellt för operativsystemet Windows NT. Den första versionen av hans 
teknik, WinFrame11, släpptes i augusti 1995 och bara ett år senare kom version 2.0 designat 
för arkitekturen NT 4.0. 1997 steg försäljningen av NT 4.0 och Microsoft ångrade sig angå-
ende licensen de gett till Citrix. De var rädda att deras operativsystem inte skulle förbli homo-
gent, utan att det skulle fragmenteras likt UNIX. Efter flera månader av förhandlingar kom 
parterna överens tack vare att Microsoft ville ta del av den nya tekniken med tunna klienter. 
Genom avtalet har istället Citrix licensierat ut sin teknik till Microsoft som inkorporerade 
tekniken i kommande versioner av Windows. [MAT99] 
 

2.6.2 Terminal Server  
Terminal Server (TS) är en mjukvara som gör Windows-applikationer tillgängliga för använ-
dare med tunna klienter. TS ger endast tillgång till de mest primitiva funktionerna för de 
tunna klienterna. För att få bättre funktionalitet och öka de administrativa möjligheterna finns 
det möjlighet att använda tilläggsprogram, Citrix MetaFrame och Tarantella är de två större 
tilläggsprogrammen till TS. [AND03]  
 
Syftet med TS är att göra Windows-applikationer tillgängliga för användare som använder 
tunna klienter. TS sparar inte programinformation på klienterna och låter dem inte heller ha 
något med exekveringen av program att göra. Istället skickar TS bilder på förändringar på 
datorns skrivbord (till exempel vid rörelse av musen, inmatning av bokstäver och så vidare), 
                                                 
11 Världens första heltäckande mjukvara för fleranvändarsystem för Windows NT 
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se figur 4, därför behöver TS-klienten endast klara av att presentera bilder från nät-
verksanslutning på skärmen. Klienten skickar tangenttryckningar och musrörelser till TS. En 
fördel med det är att användarna kan byta dator och ändå behålla samma uppkopplingstill-
stånd. En nackdel med detta är att servern bearbetar allt och måste därför oftast ha en bra CPU 
och ett stort minne. [WinNT] 
 

 13



 

4 Empiri 
I detta kapitel beskriver vi först GIT (Geografisk Informationsteknik) som är den avdelning 
vid Luleå tekniska universitet vi utfört fallstudien på, därefter beskriver vi fallstudiens genom-
förande och det viktigaste data vi fått in från intervjuerna. 
 

4.1 Bakgrundsfakta om GIT 
GIT är en avdelning på Luleå tekniska universitet som ger kurser kring geografiska informa-
tionssystem. Hösten 2001 bestod datormiljön av två datorsalar med tjocka klienter, samt några 
filservrar. Administrationen av datorer sköttes internt och nätverket och servrarna av Data-
centralen (DC) på Luleå tekniska universitet. 
 
Hösten 2002 hade en datorsal stängts ner och de tjocka klienterna gjorts om till tunna med 
hjälp av TS och tillägget Citrix MetaFrame, se kapitel 4.1.1 Citrix MetaFrame. Administra-
tionen av datorer och nätverket sköttes fortfarande internt och av DC. Antalet servrar utöka-
des och den tekniska administrationen lejdes bort till Martinsson12.  
 

4.1.1 Citrix MetaFrame 
Citrix MetaFrame är det tilläggsprogram som är vanligast och innehåller flest funktioner, 
bland annat har Citrix en funktion som kallas skuggning. Det är en egenskap som ger admi-
nistratörer och teknisk supportpersonal möjligheten att följa med eller överta kontrollen över 
en användarsession i diagnos-, stöd- eller utbildningssyfte. [KAP00] 
 
En annan funktion i Citrix MetaFrame är lastbalansering, det är en administrativ tilläggsdel 
som låter administratörer länka samman flera servrar för att nå högsta applikationsprestanda 
och bästa utnyttjande av serverresurserna. Dessutom ökar Citrix MetaFrame Internets an-
vändningsområde genom sin NFuse-mjukvara. Med NFuse kan serverbaserade applikationer 
läggas ut på webbportaler och på så sätt får alla som har en webbläsare tillgång till applikatio-
nerna. [KAP00] 
 

4.2 Fallstudie 
Det första vi gjorde var att ta kontakt med en administratör på GIT för att se om deras byte av 
datorarkitektur passade vår underökning och om de var villiga att ställa upp på en intervju. Vi 
ansåg att GIT passade bra för vår undersökning eftersom de nyligen bytt arkitektur och använt 
sig av det senaste inom tekniken. Samtidigt hade de också hunnit testköra och utvärdera tek-
niken en kortare tid. Administratörerna var villiga att ställa upp på intervju. Vi tog också 
kontakt med en referensadministratör på Datacentralen vid Luleå tekniska universitet och han 
ställde också upp på intervju. 
 
Därefter besökte vi studieexpeditionen för GIT där vi fick ut listor på användare som läst kur-
ser på avdelningen. Listorna tittades igenom för att se vilka användare som gått likvärdiga 
kurser, både hösten 2001 och 2002. 
 
Utifrån de för- och nackdelar vi hittat i teorin skapade vi nu ett antal frågor till administratö-
rerna och användarna. Frågorna kontrollerades under ett seminarium av vår och två andra 
                                                 
12 Ett konsultföretag i Luleå, specialiserat sig på nätverkslösningar. (www.martinsson.se) 
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handledare. Efter smärre förändringar påbörjades intervjuerna. Administratörerna och två av 
användarna intervjuades med personlig intervju och resterande användare med telefonintervju 
på grund av avstånd. 
 
Eftersom vi inte kunde använda bandspelare till alla intervjuer valde vi att inte använda det 
vid något tillfälle för att få ett mer rättvisande resultat. Under intervjuerna antecknade båda, 
men en koncentrerade sig på att skriva ner allt, medan den andre ställde frågor och de kom-
pletterande följdfrågorna, samt noterade kroppsspråk. 
 

4.3 Svarsredovisning av intervjuer 
Här följer en redovisning av det mest väsentliga data vi fått fram från intervjuerna. Vi tar upp 
de svar som stämmer in på något område som vi tog upp under kapitlet 3.5 För- och nackde-
lar med de olika klienterna. 
 
Administration: 
Administratörerna svarade att ett stort problem med de tjocka klienterna var att installationer, 
inställningar och uppgraderingar var tvungna att göras på alla klienter. Även vid användning 
av kloning och automatiserad distribution av program för att underlätta installationer upplev-
des strul och problem. Med tunna klienter sköttes allt centralt från servrarna vilket underlät-
tade väldigt mycket. 
 
Kontroll/Säkerhet: 
Administratörerna svarade att samma kontroll och säkerhet kan uppnås med de båda arkitek-
turerna, men att det var snabbar och lättare att sköta med tunna klienter. En förändring på ser-
vern gäller alla klienter, räcker med att servern har antivirusprogram och brandvägg. 
 
Tillgänglighet: 
Administratörerna svarade att tillgängligheten var en av de största anledningarna till att man 
bytte från tjocka till tunna klienter. Med Citrix MetaFrame kom hela miljön ut på nätet och 
inloggning kunde ske från vilken plats som helst som har ISDN-uppkoppling13 eller bättre. 
Klienterna får tillgång till all den programvara som finns på servern, viket gör att studenterna 
kan jobba hemifrån utan att själv skaffa programmen eller köpa en ny dator som klarar av att 
köra de krävande kartprogrammen. Det blir lättare att bedriva distansutbildningar. Administ-
ratörerna sa att de feldimensionerade serverparken i början och det ledde till att det blev segt, 
men ordnade till det så fort de kunde. Det tog ett tag innan de förstod att de var tvungna att 
anpassa servrar till olika uppgifter, såsom databasserver och applikationsserver.  
 
Studenterna sa att det var väldigt bra att ha möjligheten att arbeta hemifrån, men det var svårt 
att få plats i datorsalarna under dagtid eftersom de stängt ner en datorsal. Även om det är bra 
att kunna arbeta hemifrån för de som bor långt ifrån skolan eller har barn sa flera att de hellre 
jobbar på skolan där hjälp kan fås från kompisar när problem uppstår. Socialt umgänge förlo-
ras också när fler arbetar hemifrån. Alla studenter tyckte att det gick segt och ibland kunde 
man inte ens logga in på Citrix MetaFrame, men de som har läst nyligt sa att det har blivit 
bättre.  
 
Support: 
Administratörerna säger att det är bra med de ”riktigt tunna” klienterna eftersom de lätt kan 
bytas ut mot en ny om dem går sönder, kostnaden är inte så stor, det går snabbt och smidigt att 
                                                 
13 Snabb modemuppkoppling, 64-128 kbps. 
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lösa därför minskas också stilleståndstiden. Genom skuggning kan studenterna få hjälp utan-
för labbtid, vilket inte var möjligt med tjocka klienter.  
 
Användarna tyckte att skuggning var en riktigt bra hjälpfunktion. De ansåg att det var bra att 
kunna sitta hemma och arbeta men ändå få hjälp som om dem satt i datorsalen.  
 
Stöldrisk: 
Administratörerna svarade att tunna klienter inte var lika stöldbegärliga eftersom de oftast inte 
innehåller lika värdefulla hårdvarukomponenter som tjocka klienter. Däremot stjäls vissa sa-
ker bara på grund av att tillfälle ges oavsett hur värdefulla de är. 
 
Livslängd: 
Administratörerna svarade att livslängden för en tjock klient räknas till 3 år, medan en tunn 
håller i 5 år. Sen kan även tjocka klienter göras om till tunna när de inte längre klarar att själv 
köra ny programvara. 
 
Nätverksberoende: 
Administratörerna säger att i dagens läge är båda arkitekturerna beroende av nätverket. De 
tunna klienterna dör direkt när nätverket går ner eftersom de kräver konstant kommunikation 
med servern. De tjocka klienterna blir så gott som obrukbara eftersom studenten inte kan 
komma åt sin användare på servern. Studenternas användare är var de lagrar sina filer och kan 
inte utföra skolarbete utan åtkomst till de filerna. 
 
Styr användarna: 
Administratörerna säger att det inte är någon skillnad i de olika arkitekturerna. Vad använda-
ren ska ha tillgång till styrs beroende på vilken arbetsuppgift de har. Det är ungefär samma 
inställningar nu som det var innan på de tjocka klienterna. 
 
Användarna ansåg inte att det förändrats på något sätt. De anser inte heller att det är något 
problem att man inte kan göra olika inställningar, till exempel ändra upplösning. 
 
Bild- och ljudegenskaper 
Administratörerna säger att tunna klienter inte klarar av vissa saker som kräver bra bild- och 
ljudegenskaper, till exempel film, men det har inte varit några problem med de program som 
används i undervisningen. 
 
Användarna hade inte märkt någon större skillnad mellan arkitekturerna i programmen de 
använt. 
 
Multiuser-miljö 
Administratörerna säger att med tunna klienter kan det vara lite trixande att få igång vissa 
program i multiuser-miljö, men brukar lösa sig så länge det är mjukvarulås. Däremot om pro-
grammen kräver hårdvarulås ställer det till problem. Om många användare samtidigt ska köra 
igång något tungt program kan det ta lite tid tills alla är inne. 
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Skalbarhet: 
Administratörerna säger att skalbarheten är mycket lättare med tunna klienter på grund av 
lastbalanseringen. Går det segt för studenterna i tunn klient-arkitektur är det bara att lägga till 
en server, medan om det går segt med tjocka klienter måste man uppgradera alla klienter var 
för sig.  
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5 Analys 
Här analyserar vi de olika områden som vi delat in för- och nackdelarna i för att se om empi-
rin stämmer överens med den grundläggande teori vi tagit upp. När vi analyserar utgår vi ifrån 
områdena som vi fick fram ifrån teorin och jämför/diskuterar det mot det data vi fick fram i 
empirin om varje område.  
 
Administration: 
Administrationen är en självklar fördel för tunna klienter. I teorin under kapitel 3.5 För- och 
nackdelar med de olika klienterna säger [Infrabas] att när allt ligger på samma plats och blir 
centralt skött underlättas administrationen avsevärt och allt går mycket snabbare. 
 
I empirin under kapitel 4.3 Svarsredovisning av intervjuer säger administratörerna att allt blir 
lättare med tunna klienter och man slipper allt spring. Även om till exempel kloning och au-
tomatiserad distribution av program förenklar administrationen på tjocka klienter, måste ändå 
programmen ut på alla klienter och vid fel eller förändringar måste det ändras på alla klienter. 
Detta är också mer komplext och kräver mera kunskap och blir därför svårare att utföra för 
administratörerna. 
 
Kontroll/säkerhet: 
Kontroll/säkerhet är en liten fördel för tunna klienter. I teorin under kapitel 3.5 För- och 
nackdelar med de olika klienterna säger [Infrabas] att skydd mot virus och intrång behövs på 
de tjocka klienterna, medan de tunna skyddas från servern där antivirusprogram och brand-
vägg finns. 
 
I empirin under kapitel 4.3 Svarsredovisning av intervjuer säger administratörerna att samma 
säkerhet kan uppnås med båda klienterna, men eftersom tunna klienter administreras centralt 
är det lite smidigare och ger lite större kontroll över systemet. 
 
Tillgänglighet: 
Tillgängligheten är en stor fördel för tunna klienter. Utan webbinloggning är inte skillnaden 
så stor, men som teorin under kapitel 3.5 För- och nackdelar med de olika klienterna 
[Infrabas] säger är det en stor fördel för studenterna att kunna arbeta hemifrån och inte behöva 
åka till skolan.  
 
I empirin under kapitel 4.3 Svarsredovisning av intervjuer säger administratörerna att det var 
en av de mer betydande fördelarna till varför arkitektur ändrades. Administratörerna såg också 
att webbinloggningen gav bättre förutsättningar för distansutbildningar.  
 
I Empirin under kapitel 4.3 Svarsredovisning av intervjuer tog användarna upp en nackdel 
med webbinloggningen, nämligen att socialt umgänge förlorades för att många jobbade hem-
ifrån. Trots detta såg ändå användarna webbinloggningen som en stor fördel. 
 
Även om teorin under kapitel 3.5 För- och nackdelar med de olika klienterna [Infrabas] säger 
att det är en fördel att alla klienter i tunn klient-arkitekturen har tillgång till all den program-
vara som finns på servern är inte det någon stor skillnad på GIT. I Empirin under kapitel 4.3 
Svarsredovisning av intervjuer säger användarna att de inte upplevde att det saknades något 
program på de tjocka klienterna vid tillfällena de skulle använda dem. 
 

 18



 

Support: 
Supporten är en fördel för de tunna klienterna. I teorin under kapitel 3.5 För- och nackdelar 
med de olika klienterna säger [Infrabas] att det är mycket lättare att byta ut en tunn än en tjock 
klient när det blir fel på dem, vilket gör att stilleståndstiden minskas avsevärt. 
 
I Empirin under kapitel 4.3 Svarsredovisning av intervjuer säger administratörerna att även 
om gamla tjocka datorer används som tunna klienter minskar stilleståndstiden om det blir fel 
på dem. Detta eftersom syftet med övergången till tunn klient-arkitektur oftast är att helt gå 
över till klienter med minimal hårdvara, vilket gör att man snabbt byter ut de gamla datorerna 
när det blir fel på dem. 
 
I teorin under kapitel 3.5 För- och nackdelar med de olika klienterna säger [KAP00] att 
skuggningen är en extra dimension som gör supporten bättre och lättare med tunna klienter. 
 
I Empirin under kapitel 4.3 Svarsredovisning av intervjuer säger administratörerna att skugg-
ning underlättar när man kan hjälpa studenterna utan att vara hos dem.  
 
I Empirin under kapitel 4.3 Svarsredovisning av intervjuer ansåg användarna att detta var en 
väldigt bra idé, även de som inte testat den. En användare som tyckte skuggningen fungerade 
bra sa ”Blev ju som att vara på skolan, men ändå inte”. 
 
Stöldrisk: 
Stöldrisken är en liten fördel med tunna klienter. Teorin under kapitel 3.5 För- och nackdelar 
med de olika klienterna [Cendio] säger att tunna klienter inte är lika värdefulla som tjocka 
klienter. Tunna klienter är heller inte lika användbara utan en server. 
 
I empirin under kapitel 4.3 Svarsredovisning av intervjuer säger administratörerna att de 
tunna klienterna inte är lika värdefulla som de tjocka, men är å andra sidan lättare att bära 
med sig för de som stjäl för att tillfälle ges, vilket referensadministratören sa. 
 
Livslängd: 
Livslängden är en ganska stor fördel för tunna klienter. Enligt teorin under kapitel 3.5 För- 
och nackdelar med de olika klienterna säger [ÖST00] att livslängden ökar för tunna klienter 
då risken för hårdvarufel inte är lika stor när färre rörliga delar används i klienten. 
 
I teorin under kapitel 3.5 För- och nackdelar med de olika klienterna säger [SHE98] att äldre 
datorer kan användas som tunna klienter vilket ger klienterna en förnyad livslängd i en arki-
tektur med tunna klienter. 
 
I empirin under kapitel 4.3 Svarsredovisning av intervjuer säger administratörerna att en tunn 
klient håller nästan dubbelt så länge som en vanlig PC och de gamla datorerna kan återanvän-
das som en tunn klient och får på det sättet en förnyad livslängd.  
 
Nätverksberoende: 
Nätverksberoende är en liten fördel för tjocka klienter. I teorin under kapitel 3.5 För- och 
nackdelar med de olika klienterna säger [SHE98] att tunna klienter är helt beroende av kom-
munikation med servern medan en tjock klient kan användas enskilt om kommunikationen går 
ner.  
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I empirin under kapitel 4.3 Svarsredovisning av intervjuer säger administratörerna att vilken 
typ av klient som används inte har så stor betydelse i en universitetsmiljö eftersom studenter-
nas användare ligger på servern. 
 
Som referensadministratören sa: ”Nätverket är en livsnerv, utan det stannar universitetet, 
oavsett tjock eller tunn klient.” 
 
Styr användarna: 
”Styr användarna” är en liten fördel för tjocka klienter. I teorin under kapitel 3.5 För- och 
nackdelar med de olika klienterna säger [Infrabas] att tjocka klienter är mer anpassningsbara 
och kan göras om till personliga arbetsplatser. 
 
I empirin under kapitel 4.3 Svarsredovisning av intervjuer säger administratörerna att det inte 
är någon stor skillnad mellan de olika klienterna. Studenterna var redan styrda när tjocka kli-
enter användes, eftersom deras arbetsuppgifter styr vad de ska ha tillgång till.  
 
I empirin under kapitel 4.3 Svarsredovisning av intervjuer säger användarna att de inte upple-
ver något problem med de begränsningar som satts, eftersom det inte är deras datorer förvän-
tar de sig inte heller att kunna göra vad de vill.  
 
Bild- och ljudegenskaper: 
Bild- och ljudegenskaper är en fördel för tjocka klienter. I teorin under kapitel 3.5 För- och 
nackdelar med de olika klienterna säger [Infrabas] att det är en stor fördel för de tjocka kli-
enterna eftersom de kan köra alla typer av program. 
 
I empirin under kapitel 4.3 Svarsredovisning av intervjuer säger administratörerna att tjocka 
klienter är mycket bättre, men de tunna klienterna påverkades inte nämnvärt av programmen 
som användes till undervisningen på GIT.  
 
I empirin under kapitel 4.3 Svarsredovisning av intervjuer säger även användarna att det fun-
gerade bra för de programmen som används på GIT. 
 
Multiuser-miljö: 
Multiuser-miljön är i dagens läge en fördel för tjocka klienter. I teorin under kapitel 3.5 För- 
och nackdelar med de olika klienterna säger [Infrabas] att de flesta program är anpassade för 
att användas under tjocka klienter och är därför mer tidskrävande att få igång under tunna 
klienter då extra arbete behövs läggas ner för att få det att fungera. 
 
I empirin under kapitel 4.3 Svarsredovisning av intervjuer säger administratörerna att det var 
mycket trixande att få igång vissa program under tunna klienter och i vissa fall var det omöj-
ligt att få det att fungera på grund av till exempel hårdvarulås. 
 
Skalbarhet: 
Skalbarhet är en stor fördel för tunna klienter. I teorin under kapitel 3.5 För- och nackdelar 
med de olika klienterna säger [MAT99] att det är mycket lättare och går mycket fortare att 
ansluta nya enheter till systemet när man använder tunna klienter, på grund av lastbalansering. 
 
I empirin under kapitel 4.3 Svarsredovisning av intervjuer säger administratörerna att lastba-
lansering i en arkitektur med tunna klienter underlättar skalbarheten  
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6 Resultat 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser vi dragit utifrån tidigare kapitel och för en diskus-
sion om vad som kan ha påverkat resultatet. 
 

6.1 Slutsats 
Med utgångspunkt från de för- och nackdelar vi analyserat ser vi att det är en stor övervikt av 
fördelar för tunna klienter. Fördelarna med tjocka klienter gör sig också bara gällande i vissa 
speciella miljöer. I den lärande organisationen där vi gjort vår fallstudie kan vi dra slutsatsen 
att tunna klienter passar bättre än tjocka. 
 
Slutsatsen att tunna klienter passar bättre än tjocka klienter ser vi som generaliserbar på de 
flesta fleranvändarsystem som liknar den miljö vi undersökt. Fleranvändarsystem där samma 
programvara används på alla klienter och som inte kräver specialprogram, såsom program 
som har hårdvarulås eller använder sig av multimedia, vilka inte fungerar i en arkitektur med 
tunna klinter. 
 
Vissa miljöer kräver tjocka klienter på grund av specialprogram som inte går att få igång un-
der tunna klienter. Annan tänkbar miljö som passar tjocka klienter bättre är om det finns ett 
behov av lokal lagring av data, till exempel för att nätverket inte alltid är tillgängligt därifrån 
användaren ska arbeta. 
 

6.2 Diskussion 
Att GIT stängde ner en datorsal när de införde tunna klienter gjorde att användarna tyckte att 
det var svårare att få tag på datorer och fler jobbade hemifrån. Detta kan vara en stor faktor till 
att flera användare såg en nackdel med webbinloggning eftersom socialt umgänge förlorades. 
Om användarna fortfarande ges bra möjlighet till att arbeta på skolan och de verkligen får 
välja varifrån de vill arbeta kommer nog webbinloggningen bara ses som en stor fördel. 
 
Det strul som många användare upplevde i början när tunna klienter infördes var nog till stor 
del på grund av att avdelningen tog in fler användare än beräknat och miljön inte riktigt var 
anpassad för antalet användare. Flera servrar fick läggas till och de användare som fortfarande 
läser på GIT har märkt klara förbättringar. 
 

6.2.1 Metoddiskussion 
Så här i efterhand kan vi konstatera att vi inte genomförde fallstudien på den mest optimala 
avdelningen, men vi anser att det inte har påverkat vår undersökning i så stor grad. Vi ville 
undersöka en avdelning som haft en inkörningstid och på det sättet fått miljön att fungera or-
dentligt. Under GIT:s inkörningstid var systemet i mindre skala än det är nu, vilket gjorde att 
de inte fått det att fungera ordentligt. 
 
Vi tycker att det verkade som att administratörerna svarade sanningsenligt och inte dolde nå-
gon information. Valet att använda en referensadministratör kändes ändå bra eftersom han 
inte var partisk till någon av arkitekturerna, vilket gör att validiteten stärks och samtidigt veri-
fierades sanningshalten i de andra administratörernas svar. 
 
Eftersom vi testade intervjufrågorna på ett seminarium kunde vi minimera bristerna innan vi 
utförde datainsamlingen, vilket stärkte validiteten. 
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Att vi inte använde bandspelare vid intervjuerna sänker reliabiliteten, men vi ville inte att nå-
gon intervju skulle väga tyngre än de andra, vilket de hade gjort om vi använt bandspelare vid 
några intervjuer. Eftersom en av oss koncentrerade sig på att skriva ner det som sagts, medan 
den andre kunde ställa följdfrågor och tolka kroppsspråk känns det som att de data vi samlat 
in är korrekt. 

 22



 

7 Källförteckning 

7.1 Referenslitteratur: 
Böcker: 
 
[AND03]  Anderson, C, Windows Terminal Services, Sybex, Alameda, 2003. 
 
[DEN00] Denscombe, M, Forskningshandboken, Studentlitteratur, Lund, 2000.  
 
[EJV93] Ejvegård, R, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 2003. 
 
[KAP00] Kaplan S, Citrix Metaframe for Windows terminal services : the official guide, 

CA : Osborne Berkeley, 2000. 
 
[LOO98] Loosley, C, Douglas, F, High-Performance Client/Server, Wiley, New York,   

1998.  
 
[MAT99] Mathers ,T, W, Windows NT thin client solutions : implementing terminal server 

and Citrix MetaFrame, Ind. : Macmillan Technical, Indianapolis, 1999.  
 
[SOM01] Sommerville, I, Software Engineering, Addison-Wesley, Harlow, 2001.  
 
[SÖD93] Söderström, P, Klient –Server Sju vinnande strategier, Studentlitteratur, Lund, 

1993. 
 
[YIN03] Yin Robert, Case study resarch : design and methods, Sage, Thousand Oaks, 

2003.  
 
Rapporter: 
  
[ERI99] Ericson, T, Tykesson, A, Tunna eller tjocka klientapplikationer – en studie i 

client/server-tekniken,  Magisteruppsats, Göteborgs Universitet, 1999. 
  
[ÖST00] Österling, P, Hermansson, L, Tunna klienter, Kan de förbättra IT-miljön för 

Informatiks lärare?, Handelshögskolan, Göteborg, 2000. 
 
URL: 
 
[Cendio] http://www.cendio.se/, 2003-05-21. 
 
[InfraBas] http://www.infrabas.nu, 2003-05-21.  
 
[Jos00] http://joshua.haninge.kth.se/~jonash/proj16/, 2003-05-22. 
 
[Kvalitets] http://www.kvalitetsmassan.se/prod/sk/kvalitetsmassan/dalis2anpassningar.nsf, 

2003-05-21. 
 
[NOR03] Nordner, A, Klienten är död, http://www.mediearkivet.se, 2003-05-21. 
 

 23



 

[SHE98] Sheehan, M, Thin clients and network-centric computing, 
http://www.homepage.montana.edu/~sheehan/online/thinclient.html,  
2003-05-21. 

[WinNT] Russinovich, M, 
http://www.winntmag.com/Articles/Index.cfm?ArticleID=3594&pg=1,  
2003-05-21. 

 

7. 2 Litteraturförteckning 
 
Rapporter: 
 
Svensson, J, Tunna klienter - På gott eller ont?, Mitthögskolan, Östersund, 1999. 
 
Bergstedt, E, Ideklev, P, Tunna klienter – Är det tunna klienter arkitekturen som ska höja IT-
användbarheten i skolan?, Luleå tekniska universitet, Avdelningen för systemvetenskap, 
Luleå, 2002:195,2002.  
 
URL: 
 
Zerega, B, Radosevich, L, Thin is still in,  
http://www.infoworld.com/cgi-bin/displayArchive.pl?/98/24/e05-24.100.htm, 2003-05-21. 
 
http://www.citrix.com/, 2003-05-21. 
 
http://www.metaframebook.com/, 2003-05-21. 
 
 
 

 24

http://www.winntmag.com/Authors/Index.cfm?AuthorID=76


 

Bilaga I - Intervjumall  
 
Administratörer: 

1. Varför bytte ni från tjocka till tunna klienter? 
2. Varför valde ni den arkitektur som ni gjorde? 
3. Hur många servrar ingår i eran serverpark?  
4. Vad upplevde ni som dåligt res bra med de olika klienterna? 

Administration  Nätverksberoende 
Säkerhet/Kontroll  Styr användarna 
Support  Bild & ljud egenskaper 
Stöldrisk  Multiuser-miljö 
Långlivad   Tillgänglighet 
Skalbarhet   

 
 
Användare: 

1. Vilka program har du använt på tjocka resp. tunna klienter? 
2. Hur tycker du att de olika programmen fungerar med tjock resp. tunn klient? 
3. Hur fungerade åtkomsten till programvaran med tjock resp. tunna klienter? 
4. Har inställningsmöjligheterna för varje dator påverkat dig på något sätt i de olika 

arkitekturerna? 
5. Tycker du att det har uppstått några problem vid bytet av arkitektur? 
6. Har alltid de program som behövs för kursens genomförande funnits installerade på 

alla klienter?  
7. Fanns det alltid tillgång till datorer innan förändringen? 

Förändrade webbtillgängligheten det i så fall? 
8. Upplever du att bild- och ljudegenskaper är olika på de olika arkitekturerna? 
9. Var det någon skillnad på vilket sätt du fick hjälp på före och efter förändringen? 

Använde du dig av skuggning någon gång?  
Vad tyckte du? 

10. Vilka för- och nackdelar ser du med de olika klienterna? 

 I



 

Bilaga II - Användare 
 
Användare A 

 
1. .NET, EVB, map objects, ArcIMS och visual basic  
2. tunna miljön tidvis inte funka och funkat segt.   

Tjocka har funkat bra, man litar mer på tjocka klienter.  
Enorm fördel att komma åt alla ens filer vart man än befinner sig. Synd bara att det 
inte har funkat som det var tänkt men har blivit bättre. 
 

3. Största problemet med tunna är att servrarna ligger ner och man vet aldrig när de 
fungerar.  

4. Ser inga problem med det. 
5. Fungerar inte som det var tänkt. Antar att det beror på att det krävs en viss 

inkörningstid. Lätt att skylla på den nya miljön men kan även beror på att .NET är nytt 
och kräver mer än gamla program. Skulle vara bra att få meddelanden i alla fall och 
slippa ovisheten. Viktigt med bra bemötande när saker strular.  

 
Antar att dom bytte miljö för att få ner kostnader, vissa datorer klarar inte de nya 
hårdvarukraven därför rusta upp servrar istället för att köpa nya datorer. Även för att 
slippa tid och rum.  
 
Irriterande när man saknar vissa program till exempel Acrobat reader. § 
Datorerna blir lite eftersatta nu när Citrix prioriteras. 

6. Nej, inte alltid funnits på tjocka, saknades ibland på vissa datorer. Vissa datorer var 
inte nog bra för att klara av vissa program. DVS alla datorer hade inte alla program.  
På tunna fanns alla program som jag behövde i alla fall. 

7. Tidigare fanns det alltid tillgång till datorer, då fanns det 2 salar. 
8. Likvärdigt 
9. Skuggning otroligt bra, borde ha mer handledningstider på det sättet. Känns dumt att 

ringa och störa när man inte vet om lärarna har tid eller inte.  
10. +tjocka 

Är mycket bättre/roligare när man sitter tillsammans. Blir motiverad av varandra. 
Lättare att får hjälp, får hjälp snabbare.  
Personligen tycker jag att det är att sitta flera i en labbsal är mycket roligare. Mer 
utbyte av kunskap sker då.  
-tjocka 
Alla program gick inte att köra för de krävde för mycket 
-tunna 
Stressfaktor när det inte fungerar 
Lättare att ge upp om man sitter ensam. 
SEGT 
+tunna 
När citrix funkar som det ska var det som att sitta i labbsalen. 
Allt finns på servern, webbserver, kartserver osv. 
Tanken är jätte bra. 
Lätt att installera. 
 

 II



 

Användare B, 22 år , Data och Systemvetenskap 
 
1. Vstudio, arcView  
2. .NET segt under Citrix 

Verkar som att man bara kan köra 1 debugger per server. DÅLIGT 
Tjocka snabbt och smidigt 
Ibland bra med Citrix och ibland dåligt 

3. Ganska bra ibland utslängd. 
Fungerar olika bra beroende på vilken server man hamnade på. 

4. Att man inte kunde byta lösenord i början, annars bra 
 
5. Struligt med 2 hemmakataloger, det vill säga citrix och DC borde synka dem 
6. Tjocka hade alltid allt 

Tunna saknade ibland pdf och word, berodde på vilken server man hamnade på. 
7. Ganska lika med tillgång till datorer. Dom stängde dock ner en datasal. 
8. Långsamma uppdateringar med citrix, märktes när man rullade i stora mängder 

text. 
9. Inte provat skuggning, men det låter som en bra ide 
10. +tjocka  

Mycket snabbare 
Roligare att jobba på skolan i grupp 
-tjocka 
 
+tunna 
Jobba vart ifrån man vill 
 
-tunna 
segt  

  

 III



 

Användare C 
 
1. Tjocka VB och nya .NET och arcview 
2. Problem med citrix, eftersom de hade installerat det precis. Mycket avbrott och 

ibland kom man inte åt programvaran.  
VB bättre på tjocka 

3. Mycket avbrott, ibland gick det inte ens att komma in. 
4. Vet ej 
5. Kunde ej jobba hemifrån eftersom ja hade modem.  
6. Jo fanns alltid 
7. Jo, nej inte för mig 
8. Ingen skillnad 
9. skuggning och hjälp i datasalen med tunna och hjälp i datasalen med tjocka. 

Fungerade bra 
10. Vet inte 

 IV



 

Användare D 
 

1. VB och på citrix .NET och arcview  
2. Med citrix var det problem med miljön. 

Tjocka fungerade bra 
3. Problem med citrix vid inloggning.  

Inget vad jag mins med tjocka 
4. Nej 
5. Gick inte att göra det man hade tänkt  
6. Tjocka fanns alla program 

citrix saknade vissa program till en början. 
7. Jo fanns alltid för det var färre studenter före förändringen och fanns två salar då. 

Efter förändringen var det mycket svårare att få tag i en dator därför jobbade man 
oftare hemmifrån. Tappar mycket av den sociala biten. 

8. Nej 
9. Skuggning fungerade bra 
 
10. +tjocka 

Hängde sig inte 
Lätt att komma åt 
 
-tjocka 
Kom inte åt saker hemmifrån 
 
+tunna 
Kommer åt överallt ifrån 
Slipper tid och plats 
Skuggning 
 
-tunna 
Dålig support, tog tid att fixa  
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Användare E 
 
1. Efterförändringen VB och XML 

Före arcview 
2. När det väl fugerade var det ingen skillnad men det låg nere ofta eller gick skittrögt 

Inga problem med tjocka. Ibland var man tvungen att gå hem för att det var för många 
användare inne och det gick trögt. Sen när man kom tillbacka på kvällen så fungerade 
det bra. Tanken är bra 

3. Hade versions problem på citrix men det löste dom ganska fort. Det berodde på vilken 
server man hamnade på vid inloggning. 

4. Inte några problem 
5. Samma som 2:an typ 
6. Inget minne av att det inte skulle ha funnits på tjocka. Och inte på tunna heller. 
7. Ja, tidigare fanns det 2 salar och var även färre elever som läste. I och med införandet 

av citrix stängdes en av salarna och då blev det ”riktigt kasst att få tag i en dator” och 
man var tvungen att sitta på kvällarna eller hemma. 

8. Ingen skillnad 
9. Använde inte skuggning, men iden är bra. 
10. –tjocka 

Dyrt, dock inte för mig 
 
+tunna 
Om det fungerar är det en suverän ide, dock dumt att minska antalet datorer på skolan 
för att man inför citrix, i så fall dåligt med citrix. 
Vill ha möjlighet att sitta i skolan, sitter nog helst där.  

 VI



 

Användare F 
 
1. Före använde jag VB och interdev 

Efter förändringen så använde jag .NET 
2. Programmen fungerade bra men miljön har varit seg och ibland även legat helt nere. 
3. Med tjocka fungerade det bra för ville jag ha VB så fick jag det. 

Med tunna så har det varit problem med miljön och det ledde till att det inte gick att 
logga in ibland. Men det har börja fungera bättre nu på senare tid. 

4. Nej, har kunnat göra det jag har varit ute efter. 
5. Samma som 2an 
6. Har saknat word på citrix. 

Nej på tjocka fanns det alltid de programmen man behövde. 
7. Nej 

Ja, webbtillgängligheten har underlättat tillgången till datorer för då har man kunnat 
jobba hemifrån 

8. Samma på båda 
9. Skuggning, fungerar jätte bra 
10. –tunna 

Segt, borde lösa det med högre hastighet på nätet 
+tunna  
Bra miljö  

 
Kul att jobba i labbsal men inte om det är överfullt. Man får ut lite mer om man sitter och 
jobbar tillsammans. Jag bor ju ganska många mil utanför så för mig underlättar det 
avsevärt. Nu har man ju ett val om man vill sitta hemma eller på skolan.  
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Användare G, 30 år, samhällsbyggnadsteknik  
 

1. På tjocka använde jag VB, visual studio, Esri , arcview  
På tunna använde jag .NET Arcview  

2. Gick smärtfritt innan införandet av tunna klienter.  
Efter blev det kaos, för det första blev det fler studenter som skulle använda 
datorer. Bara elände, strukna labbar. Antar att det helt enkelt blev för hög 
belastning på servrarna. . 
Det verkade som att det bara var en person som kunde använda debugger i 
.NET. Tror inte att det var citrix fel utan att det är dåligt konfigurerade servrar 
eller så att .NET inte är så bra mulituser programvara. 
 
För när ja använde citrix i karlstad så fungerade det jättebra. 
 
Ställer höga krav på IT-ansvariga sen går det nog inte så bra att använda 
program som kräver för mycket som tex. .NET. Sådana program borde ligga 
lokalt. 

3. Det jobbiga med citrix var att det ofta gick så seg, och ibland gick det inte ens 
att komma in. Arcview var väldigt svårt att komma åt.  
Med tjocka klienter gick det smidigt. 

4. Har man bara modem är det lite svårt att komma åt sakerna.  
Sen har själva miljön varit väldigt tjorvig. 
Kanske en miss att ställa serverarna på länsstyrelsen. 

5.  – 
6. Ja 
7. När systemvetarna kom blev det kris. Mycket svårare med citrix”ett helvete”  

Fördel att kunna sitta hemma och att man inte blev låst till vissa program. 
8. Ingen skillnad, gjorde i och för sig bara enklare saker. 
9. Jo, lärarna var mer upptagna med att få allt att fungera och hade därför mindre 

tid till att hjälpa till med det som egentligen var tänkt. 
Skuggning fungerade bra, ”blev ju som att vara på skolan men ändå inte”  
 

10. +tjocka 
Mer koll på programvarorna . 
Känns tryggare, man vet att det fungerar. 
Går datorn segt så kan man själv stänga ner något annat program. 
 
+tunna 
Billigare 
Lägre krav på dator 
Smidigt för fleranvändarmiljöer 
Löser licens problem 
 
-tunna 
Kräver bredband (adsl minst) 
Klarar tydligen inte tyngre program tex. .NET 
 

Det blir tråkigt att sitta hemma hela tiden, fast samtidigt är det väldigt skönt 
ibland. Visst tappar man lite av den sociala biten men vi satt i grupp när vi jobbade 
hemifrån så det var inte så farligt. 
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Användare H, 27, Data och systemvetenskap  
 

1. .NET och VB 6.0 
2. VB 6.0 gick bra att köra hyfsat på citrix och smärtfritt på tjocka. Det är svårt att säga 

om problemen beror på citrix eller om det är något annat. .NET gick inte alls bra att 
köra, debuggen låste sig. Man kan säga att det var dåligt på citrix. Dåligt var det också 
att det inte ens gick bättre när man satt på skolan. Var tvungen att ha verktygen själva 
för att kunna koda utan strul. Tror att administratörerna saknar kompetens.  

3. Åtkomsten var ju bra så länge det inte blev överbelastat, dock var det inte processor 
kraft som saknades utan för mätaren stod ibland på 3% och det gick ändå segt.  

4. Inte mer än 1 debugg, inget annars 
5. – 
6. På tjocka var det versionsproblem mellan vissa datorer ett tag men det löstes fort. 

Jo på citrix fanns allt.  
7. Jo tidigare hade vi två labbsalar så då fanns det alltid datorer. Men i och med 

installation av citrix så stängde de en sal, eller inte stängde men tillät inte installation 
av den lilla citrix komponenten. Verkar vara nåt mellan GIT och de som hade den 
andra datasalen.  
Sen var det många som läste så det blev trångt och svårt att få tag i en dator. 
Webbtillgängligheten löste det eftersom man kunde sitta hemma men eftersom många 
körde så gick det ju segt. Tanken är bra men utan .NET i så fall.  

8. Ljud och bildegenskaperna berodde lite på vilken uppkoppling man hade men det 
gjorde ju bara att de blev släpande bilder med seg uppkoppling. Men annars var det 
ingen skillnad.  

9. Jo skuggning fungerade bra. 
10. + Tjocka 

 Tillgängligheten, man visste att det fungerade 
Går det segt kan man själv stänga ner processer 
 
-Tjocka 
Versionsinkompabilitet 

 
+Tunna 
Tillgänglighet när det fungerar 
Lätt att uppdatera 
Hårdvarukostnader 
Lättare att administrera 
 
- Tunna 
Kräver kompetens 
Inte ge sig in på obeprövade områden .NET 
 

Satt i grupp ändå, givetvis tappar man lite av den sociala biten och lite tappar man 
kunskapsmässigt eftersom man inte kan fråga andra lika lätt. Föredrar att sitta i labbsalen 
men skönt att kunna sitta hemma också ibland.  
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Bilaga III - Administratörer 
 
Administratör A 
 

1. Driftkostnader och tillgänglighet. Kan inte ge licenser åt alla elever till de program 
som vi använder så vi löser det på det här sättet ist. 2000 servrar 

2. Eftersom vi nästan bara använder oss av Microsofts produkter. Terminal server är för 
klent men med tilläget av Citrix så blir det bättre funktionalitet, webbtillgänglighet.  

3. 14-15 varav 5-6 applikationsserverar, några webbserverar och resten dataserverar. 
1500 MHz och några vanliga bordsdatorer. 

 
+ tjocka 
Om 10 lägger av så finns det fortfarande 15 som fungerar  
 
-tjocka 
Enligt mig så fungerar kloning sällan i alla fal för våran miljö. 
Långa installations tider 
Kort livslängd, 2.5 år sen klarar dom inte dagens programvara. 
 
+tunna 
Kommer åt programvara och filer vart man än befinner sig. 
Lång livslängd, använder 5 år gamla datorer och det fungerar bra 
 
Administration  
Gör man någon förändring måste man ändra på alla datorer. Går att göra snabba 
förändringar med tunna eftersom ändring på server gäller alla klienter. 
 
Säkerhet/kontroll 
Använder kryptering för lösenordskydd, gateway och brandvägg. Anser att vi uppnår 
samma säkerhet som med tjocka, dock lättare att administrera. 
 
Livslängd 
På tjocka klienter räknar vi en livslängd på ca 2.5 år sen klarar de inte av att köra den 
programvaran som vi använder. Med tunna klienter räknar vi med en livslängd på 5 år, 
och då kan man även använda gamla tjocka klienter.  
 
Support 
Support till användarna kan ske via chatt och skuggning (dela skrivbord). Studenten 
ringer eller via chatt. 
 
Svårt att få hjälp utanför labbtid med tjocka, men nu kan man på en lördag titta vilka 
som är inne och fråga om de behöver hjälp. 
 
DC driftar e-mail servar, nätet, skrivare och kablar. Vi köper tjänsten 
 
Drift och underhåll av den tekniska biten är uthyrt på Martinsson, nya program till iis 
och så vidare. Lärarna står för supporten till studenterna. 
 
”Står det still så står det sitt och varken lärarna eller studenterna kan göra nåt”  
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Tjocka så var det intern drift, samma som IES 
 
Stöldrisk 
Tunn klient och gamla datorer är ej lika stöldbenägna som tjocka klienter. Därför är de 
mindre stöldrisk med tunna klienter.  
 
Skalbarhet 
Klart enklare att skala upp med centraliserad drift, uppdatering hjälper alla. 
Medan om tjocka behöver mer minne så måste man köpa nytt och sätta in de i varje 
maskin och samma med processorn. Som det är nu lägger man till en dator till parken 
och med hjälp av lastbalansering fördelas bördan för klienterna. 
 
Nätverksberoende 
Både tunna och tjocka är i dagens läge nätverksberoende eftersom användarna ligger 
på nätet och fungerar inte det så kommer man inte in i datorn. Vissa program ligger 
också på serverar och de kommer man inte heller åt oavsett 
 
Styr användarna 
Alla studenter får tillgång till alla program som finns att tillgå till GIT men vissa 
program har bara lärare tillgång till.  
 
Vi visar aldrig skrivbordet utan har bara länkar till programmen på det sättet minskar 
man risken att studenterna ställer till det för sig. 
Tjocka finns också begränsnings möjligheter. 
Samma upplösning/grafik som tidigare. 
 
Bild och ljud: 
Bilder fungerar bra över tunna medan med film blir det lite hackigt eftersom det går 
över Internet. Vi använder inte så mycket ljud men till undervisningssyfte fungerar det 
ok, kan bli lite hackigt 
 
Multi-user 
Ett problem med tunna är när vissa program behöver hårdvarulås. Men vi testar först 
på våran testserver/miljö på citrix för att se att det fungerar. Mjukvarulås brukar inte 
vara några problem. Struligt med GPS och com-port. 
 
Tillgänglighet 
Är ett av huvudskälen till att vi bytte till tunna så det tycker jag är en väldigt stor 
fördel, i och med webbtillgång.  
Stängde en sal av kostnadsskäl 
Lite mindre belastning på sal därför stängdes den, för nu är man inte låst till den 
fysiska platsen. 
 
Program 
Omöjligt att klara kurserna utan programvara, för dyrt för studenterna att köpa 
programvaran. 
De programmen som vi använder är väldigt krävande. 
Tjocka kräver ca 1GB minne 
Git program kräver mycket cpu, minne. Är mycket grafik. 
Ingen av datorerna klarar de nya programvarorna. 
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Administratör B 
 

1. Tillgängligheten. Att få ut hela miljön på nätet. Lånar kartor av Lantmäteriet och kan 
inte sprida hur som helst, men kan dela ut från en server till tunna klienter. Microsoft 
gav fint erbjudande, men inte för kontorsprogram (office). Licensrättigheter är lättare 
att förhandla om i en tunn klient-miljö. Installationen av program var väldigt jobbig 
med tjocka klienter. 

2. Fanns inte så mycket att välja mellan och Citrix hade vi erfarenhet av genom att 
Länsstyrelsen använder sig av det så vi ansåg att det var bättre att välja en beprövad 
metod. Eftersom vi lärare har mycket annat att lägga ner tid på så är det bättre med 
något vi kan än att lära oss något nytt. 

3. 14-15 stycken, olika uppgifter, filservrar, citrix servrar 
 
Administration  
Lättare på tunna eftersom man bara behöver ändra på ett ställe för att det ska gälla för 
alla klienter. Ganska stor nackdel för tjocka klienter.  
 
Säkerhet/kontroll 
Upplever att det är bättre säkerhet och kontroll med tunna i och med central styrning.  
Lättare att sköta säkerheten när man använder tunna klienter, till exempel konfigurera 
brandväggar. 
 
Livslängd 
Är en klar fördel med tunna eftersom man kan göra om gamla tjocka klienter till tunna 
eftersom det är servrarna som gör hela jobbet. Studenterna blir också glada för de inte 
behöver någon kraftfull dator för att köra det hemifrån.  
 
Support 
Eftersom vi har en så komplex programmiljö kändes det bättre att köpa support från 
specialister (Martinsson) så man kan ställa krav. Med tjocka klienter blir 
programmiljön inte lika komplex och man kan därför förlita sig på intern support. 
 
Stöldrisk 
Servrarna står väldigt säkert hos Länsstyrelsen och de tunna klienterna är mindre 
stöldbegärliga än tjock klienter. 
 
Skalbarhet 
Enklare med tunna klienter eftersom man uppdaterar servrarna istället för alla klienter. 
Efter ett tag så förstod vi att vi var tvungna att anpassa servrarna till speciella 
uppgifter, såsom databasserver och applikationsserver.  
 
Nätverksberoende 
Trodde det kunde bli lite problem eftersom vi körde tillsammans med Länsstyrelsen, 
men tester av trafiken har visat att nätverket fungerar bra. Den miljö som studenterna 
arbetar i krävde kommunikation med en filserver även när det var tjocka klienter så 
även om tunna klienterna är helt döda utan kontakt med servern så är det ingen 
försämring. 
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Styr användarna 
Studenterna får tillgång till programmen från alla klienter. 
 
Bild och ljud: 
De kartprogram vi använder har inte försämrats sen vi bytte till Citrix. 
 
Multi-user 
Vid starten hade vi lite problem, men efter ett tag så fungerade lastbalanseringen bättre 
och nu är det inga problem.  
 
Tillgänglighet 
Har ökat avsevärt i och med att vi har fått ut hela våran miljö på nätet när vi började 
använda Citrix. Den möjligheten hade vi aldrig med tjocka. Sen har ju studenterna 
aldrig något problem med att program saknas på en klient eftersom alla program bara 
behöver installeras på servern. 
 
Program 
Ingen skillnad. 
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Bilaga IV - Referensadministratör 
 
Referensadministratör 
 
Blandat: 
Prestanda lokalt på datorn 
Större frihet vid val av tillbehör 
Lättare med special applikationer på tjocka. 
Kostnadsfrågan styr utvecklingen mot tunna klienter. 
 
Administration  
Med tunna klienter behöver man bara ändra på ett ställe för att alla klienter ska bli 
påverkade.  
 
Finns även central administration till tjocka, det innebär att man ändrar på ett ställe sen 
skickar speciella program ut den ändringen till alla datorer, har kommit mer och mer 
på senare tid. Har blivit lättare att men kräver fortfarande mycket kunskap, svårare än 
med tunna klienter. Administrationen av användare är lika för båda arkitekturerna.  
 
Säkerhet/kontroll 
Är olika för olika modeller 
Tjocka med automatisk installation är allt spärrat så där är det hög kontroll.  
Tunna har ungefär samma som ovan. 
Tjocka med installation via tex. CD har friare och där är det större riska mindre 
kontroll.  
”Datorn är ett redskap inte en leksak.” 
 
Livslängd 
Ungefär samma investeringskostnader på en tunn – och en tjock klientlösning, men 
eftersom en tjock klient bara har en livslängd på 3 år och en tunn klient 5 år så blir det 
billigare i längden. Beräknat både på server och klient. Största förtjänsten gör man 
ändå på administrationen, lättare på tunna. 
 
Support 
Skuggning finns men används inte på grund av att användarna inte vill det.   
 
Stöldrisk 
Stöldrisken är mindre på en tunn klient för den är mindre användbara för en tjuv.  
 
Skalbarhet 
Med hjälp av Citrixs lastbalansering kan man skala hur man vill, bara att lägga till en 
server om det behövs så fördelar lastbalanseringen användarna automatiskt. Citrix är 
också okänslig på vilken typ av hårdvara man lägger till medan andra tunnaklient 
mjukvaror kräver exakt lika hårdvara på alla servrar. Med tjocka är det såklart 
betydligt svårare eftersom man måste byta alla /öka på alla datorer.  
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Nätverksberoende 
Jag tycker att det är lika för båda, men för tunna klienter är den lite mer absolut, dvs 
dör nätet så dör datorn. Dör nätet när man sitter vid en tjock så kan du fortfarande 
använda den men eftersom din studenternas profiler ligger på en server, där de lagrar 
allt, så blir den nästan oanvändbar.  
”Nätverket är en livsnerv, utan det stannar universitetet, oavsett tjock eller tunn 
klient.” 
 
Styr användarna 
Ingen skillnad för de båda. Studenternas arbetsuppgifter bestämmer vad de ska ha 
tillgång till.  
 
Bild och ljud: 
Allt fungerar inte via tunna med grafik och ljud, tex. Konferens är inte körbart på 
tunna. Tjocka mycket bättre.  
 
Multi-user 
Dom flesta programvarorna som utvecklas idag anpassas för att passa tunna klienter 
lika väl som tjocka men det kommer alltid att finnas undantag, till exempel Agresso 
 
Tillgänglighet 
Tillgängligheten är högre i en tunn klient miljö så länge allt fungerar. Använder man 
webbtillgång så blir det ytterligare ett snäpp bättre än tjocka.  
 
Om det är så att en tjock klient går sönder tar det minst 1 dag att få dit en ny, medan 
med tunna klienter tar det max 1 timme att göra det. Tunna klienter är bara att plugga i 
så har den samma program som tidigare. En tjock däremot måste man göra en total 
ominstallation. Sen är det ofta så att tunna klienter har man lite större buffert av och 
det kan man ha för att den inte är så dyr och inte blir omodern lika fort. Tjocka är idag 
inte heller så dyra men de blir omoderna väldigt snabbt därför har man inte lika många 
som buffert.   
 
Program 
Avancerade program går bra att köra om man anpassar servrarna efter det. 
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