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Sammanfattning:
Applikationsövervakning är en term för att i realtid övervaka applikationer och
kunna upptäcka fel innan slutanvändaren märker av ett problem. Med
övervakning av applikationer menas inte bara den enskilda programvaran utan
allt som rör applikationen i fråga. Trafikverkets önskemål är att leverera en hög
kvalité i sina applikationer. I nuläget har utvecklare ingen eller dålig insyn i hur en
applikation levererar i en skarp miljö efter att de lämnat över ansvaret till drift.
För att kunna hålla en bra kvalité i sina applikationer så vill de undersöka hur
applikationsövervakning kan hjälpa till att se behov av ändringar i applikationer
innan större problem uppstår. I en fallstudie bestående av intervjuer och
dokumentstudier kommer genom användning av situationsbaserad FA/SIMM
nuvarande arbetssätt fångas. Samt fånga mål och problem som uttrycks i
verksamheten kring utveckling & förvaltning och drift av applikationer. Dessa
kommer sedan analyseras för att undersöka på vilket sätt applikationsövervakning
skulle hjälpa utvecklare & förvaltare, men även driftspersonal i deras arbete.
Resultatet av detta visar att de problem och mål som tas upp dels är
organisatoriska i sin natur och arbetssättet DevOps framhålls som en möjlig
lösning. Även att applikationsövervakning de facto skulle kunna bidra till en ökad
kvalité i applikationerna genom att tillföra en möjlighet att arbeta mer proaktivt.

Abstract:
Application monitoring is a term for real-time monitoring of applications to be
able to discover faults before they reach the end-user. Application monitoring
does not only mean the individual software but also everything surrounding it,
which can have an impact on the application. Trafikverket wishes to deliver high
quality in their applications. At present the developers have no or little insight in
how an application delivers in a live environment after they handed over the
responsibility to the operations. In order to maintain a good quality of their
applications they want to explore how application monitoring may help to see
changes in the needs of applications before major problems occur. In a case study
consisting of interviews and document studies and through situation based
FA/SIMM present ways of working will be produced. It will also identify
wishes/concerns expressed by the developers and operations departments in the
managing of existent applications. These will then be analyzed to examine in
which way application monitoring would help developers, but also operations, in
their work. The result shows that the problems which are brought forward are in a
sense organizational of nature and that DevOps is a possible way for solution. But
also that application monitoring could contribute to the delivery of high quality in
applications in a proactive manor.

Nyckelord:
Applikationsövervakning, proaktivt, applikationsmonitorering, application
monitoring, proactive, real time monitoring, DevOps, Application performance
monitoring.
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1. Inledning
I det här kapitlet kommer bakgrunden till studien att presenteras. Vidare kommer
problemformuleringen, syftet, målet, avgränsningarna samt samarbetspartnern att beskrivas.

1.1. Bakgrund
Det har skett ett skifte från ett reaktivt synsätt, till ett proaktivt1 som använder sig
av beteendemässig och historisk analys för att förhindra driftstopp i
applikationerna. Dagens lösningar tillhandahåller värde för både utvecklare och
förvaltare genom att de är helhetslösningar som samlar in data och analyserar
den, samt tillhandahåller ett användarvänligt gränssnitt för att visa end-to-end
prestanda i applikationen. Lösningarna ska även kunna ge insyn på
komponentnivå i applikationen för alla inblandade. Utvecklare och förvaltare.
(Sahasrabudhe, et al., 2013)
Ett effektivt sätt att öka kvalitén2 i en applikation är att använda sig av
övervakningssystem (Shao, et al., 2010). Applikationsövervakning fokuserar på att
försäkra en god prestanda och tillgänglighet i mjukvaruapplikationer. Med
övervakningen har målsättningen alltid varit att förbättra möjligheten att nå mål
och minska avvikelser från de objektiv som finns uppsatta (Sahasrabudhe, et al.,
2013). Övervakningssystemets uppgift är att övervaka funktionaliteten och
statusen av andra system och se till att dem fungerar som de ska, om inte,
notificera vad som är fel (Cois, et al., 2014). En notifiering av fel ges om
exempelvis en applikation inte uppfyller en specifik egenskap (Delgado, et al.,
2004). På så sätt kan övervakningssystem användas för att undvika att kritiska fel
uppstår i en applikation och ge hjälpande information om dess nuvarande
tillstånd (Sahasrabudhe, et al., 2013).
Det finns lösningar för att förebygga eller minimera otillgänglighet i system, både
hårdvara och mjukvara. En övervakning av IT-tjänsterna gör att incidenter kan
upptäckas i ett tidigt stadium, innan de hunnit bli fullstora incidenter med
konsekvenser för verksamheten. (Haverblad, 2013)
Applikationsövervakning anses vara kärnan i hanteringen av tillgänglighet och
prestanda i system. Den tillhandahåller visuell information om
applikationen/systemets flöden och transaktioner i infrastrukturen, som hjälper
de olika avdelningarna att möta affärsverksamhetens mål (Sahasrabudhe, et al.,
2013). Många organisationer har idag avdelningarna utveckling och drift som tar
hand om olika delar i systemutvecklings livscykel (System Development Life

proaktiv, inriktad på förutsebara framtida situationer och ofta på att förhindra något
oönskat, t.ex. brott eller sjukdom. Pro betyder ”före”. En som är proaktiv är aktiv redan
innan det verkligen behövs. (Malmgren & Einarsson, u.d.) Med ett proaktivt arbetssätt vill
man därmed upptäcka problem och hantera dem innan de sker. Till skillnad mot reaktivt
arbetssätt där man reagerar på uppstådda problem.
2 kvalité, beskriver hur väl en eller flera egenskaper hos en företeelse, vara eller tjänst
uppfyller ett behov (Wiktionary, 2015). Se kap 2.3 för (ISO Standard, 2011) definition av
en produkts kvalitetsegenskaper.
1
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Cycle). Separationen av avdelningarna leder till kommunikationssvårigheter dem
emellan vilket kan resultera i svårigheter att organisera och prioritera insatser för
att stödja en effektiv utvecklings miljö. Produktiviteten kan också sägas att den
minskar samtidigt som kommunikationen minskar, i den meningen att energi
läggs på att utföra utdaterade uppgifter och specifikationer, som följd av att
uppdaterad information inte har kommunicerats snabbt till ansvariga aktörer.
Kvalitén kan också ses som att den minskar allteftersom effektiviteten hos
kommunikationen minskar i den meningen att saknaden av uppdaterad
information kan leda till brister i utformningen eller genomförandet. (Cois, et al.,
2014)

1.2. Problemformulering och frågeställning
Önskemålet från samarbetspartnerns avdelning utveckling & drift, för att kunna
leverera bra kvalité i sina applikationer, är att ha en möjlighet att se hur en
applikation levererar efter driftsättning. Då driften av applikationer och
utvecklingen & förvaltningen av dessa är separerad i deras organisation. Detta för
att möjliggöra ett proaktivt arbetssätt. Istället för ett reaktivt arbetssätt som
baseras på redan inträffade incidenter som kommer in från grupperingen som
hanterar applikationsdriften.
Med bakgrunden av att ett övervakningssystem kan vara ett bra sätt för att arbeta
mer proaktivt och bidra till en bättre kvalité i applikationer (Sahasrabudhe, et al.,
2013). Utförs en undersökning om en implementering av applikationsövervakning
kan uppfylla de önskemål samarbetspartnern har.
Detta leder till frågeställningarna:
Vilka problem uppstår med en separerad utveckling & förvaltning och
applikationsdrift?
Kan applikationsövervakning bidra till ett proaktivt arbetssätt och samarbete
mellan grupperingarna?
1.3. Syfte
Studien syftar till att undersöka om applikationsövervakning kan bidra till ett mer
proaktivt arbetssätt att leverera kvalité i driftsatta applikationer.

1.4. Avgränsning
Detta arbete avgränsar sig till avdelningarna utveckling & förvaltning samt
applikationsdrift på Trafikverket.
1.5. Samarbetspartner
I detta arbete är Trafikverket samarbetspartner. De bildades den 1 april 2010 och
ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik,
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Samt för byggande, drift och underhåll av de
2

statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket prövar även frågor om statligt
bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den kollektiva
persontrafiken genom tillexempel upphandling av avtal. (Trafikverket, 2015)
Trafikverket har cirka 6 500 anställda på flertalet orter. Huvudkontoret ligger i
Borlänge, där detta arbete har utförts. Mer specifikt på avdelningen utveckling &
förvaltning, under IT-applikation och drift.
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2. Teori
Syftet med detta kapitel är att beskriva den teoretiska referensramen för denna studie

2.1. Applikationsövervakning
Genomgång av den teoretiska beskrivningen av applikationsövervakning.

2.1.1. Generellt om Applikationsövervakning
Dess främsta uppgift är att i realtid, övervaka applikationer och upptäcka fel
innan användaren vet om att ett fel existerar. Det är viktigt att definiera upp Key
Performance Indicators (KPI) som är framgångsfaktorer för just den
applikationen, som sedan applikationsövervakningsverktyget kan visa i realtid.
Tillexempel så kan en sådan vara att svarstiden hos en SQL förfrågan inte får vara
längre än en specifik tid, då kommer programmet varna om det finns en möjlighet
att det kan inträffa så att problemet kan lösas innan det påverkar prestandan hos
applikationen. (Sahasrabudhe, et al., 2013)
Med övervakning av applikationen menas att den övervakar inte bara den
enskilda programvaran utan allt som rör den applikationen. Det är tillexempel
övervakning av det som slutanvändarna upplever, nätverkstrafiken och
databastransaktionerna. I varje instans så injekteras en "sond", vars uppgift är att
samla in all prestandarelaterad data från varje komponent som är medverkande i
tjänsteleveransen. (Panwar, 2013)
Alla övervakningssonder kommunicerar sitt data till en central bearbetningsmotor
som i sin tur bearbetar data och analyserar den med det automatiska
analysverktyget för att förutspå hur applikationen kommer att uppföra sig innan
det nått slutanvändaren. Den presenterar även det data som den får in grafiskt så
att IT teamen enkelt kan se mönster om vart problem kan uppstå. (Panwar, 2013)
Med hjälp av informationen som övervakningen och insamlingen av data kan
applikationsövervakningsverktyget gå in på djupet och se koddetaljer av en
specifik transaktion, och förstå varför felet uppstår, om det är av dåligt skriven
kod, bristande resurser, eller något annat. (Sahasrabudhe, et al., 2013)
Analysen av prestandaindikationer brukade vara extremt tidskrävande. Att man
vet att det finns ett prestandaproblem är ett viktigt steg i rätt riktning. Men att
veta vad som orsakar problemet är absolut nödvändig om det ska gå att lösa innan
det påverkar verksamheten. Genom att veta var problemet uppstår så blir det
enkelt att åtgärda problemet snabbare, vilket ger bättre kvalité i applikationen,
och med det nöjdare användare. (Sahasrabudhe, et al., 2013)
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2.1.2. Applikationsövervakningens fem dimensioner
Enligt Kowall & Chappelli (2014) så har applikationsövervakning fem
dimensioner av funktionalitet.
Den första är att övervaka slutanvändarens upplevelser (EUM), som är
uppsamlingen av data om hur från början till slut fördröjningar samt
exekveringars korrekthet och kvalité uppfattas av den verkliga användaren. Ett
sekundärt fokus är en applikations tillgänglighet det kan uppnås genom att
simulera användartransaktioner.
Realtidsövervakningen av en applikation eller som den också kallas Top Down
monitoring, anses vara hörnstenen som ger EUM dess konkreta värde (Dragich,
2012).
Den andra är upptäckt och visualisering av applikationstopologi (Application
topology discovery and visualization). Det är upptäckten av
komponentinfrastrukturen hos mjukvara och hårdvara som är inblandad i
applikationens exekvering. Även uppsättningen möjliga vägar som
komponenterna kommunicerar mellan för att leverera applikationen.
Den tredje är profilering av användardefinierade transaktioner (User-defined
transaction profiling). Är spårningen av användar-grupperade händelser. Det
innefattar en transaktion som förekommer i applikationen samtidigt som de
integrerar med de komponenter som upptäckts i den andra dimensionen. Detta
genereras som svar på användares förfrågningar gentemot applikationen.
Den fjärde är en djupdykning hos en applikations komponenter (Application
component deep dive). Är den finkorniga övervakningen av resurser som används
och händelser som sker inom komponenterna som upptäcktes i den andra
dimensionen. Det inkluderar även serversidans mjukvarukomponenter som
exekveras.
Den femte är analys. Innebär en användning av en rad tekniker. Det är tekniker
som: komplexa drifthändelseprocesser, statistisk mönsterupptäckt och
igenkännande, ostrukturerad textindexering, sök och slutledning, topologisk
analys samt multidimensionell databassökning och analys.
De här teknikerna används för att upptäcka meningsfull och angripbara mönster i
de typiskt stora databaser som genereras av de första fyra dimensionerna. Utöver
det så används analysen inte bara för driftinformation utan också för
verksamhets- och mjukvaruanalys.
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2.2. DevOps
DevOps (Development och Operations) är en term som beskriver hur behoven att
avdelningarna utveckling och drift ska arbeta tillsammans. Det handlar om att få
utveckling och drift, som har olika uppgifter inom organisationen att effektivisera
nyttan av viktiga utvecklingsverktyg och att deras prioriteringar ska gå i linje med
varandra. Genom att ha samma prioriteringar så kan de arbeta bättre tillsammans
mot det gemensamma målet att genomföra ett lyckat projekt.
För att försöka lösa de problem som uppstår genom att man separerar
avdelningar vill man med DevOps integrera driftteamet som ger support till
systemutvecklingens processer och ofta testar nya versioner av programvaran,
med systemutvecklingsteamet. Allt för att maximera användbarheten av
utvecklingsverktyg. Även att de två teamen ska arbeta tillsammans mot
gemensamma mål.
En viktig del i en bättre kommunikation är att ha automatiserade system av olika
slag som lyfter bördan från individen och låter denne fokusera på andra uppgifter.
För att kunna få ut så mycket av de automatiserade systemen som möjligt är det
viktigt att de fungerar så självständigt som möjligt. En fördel som automatiserade
system ger, är en nivå av transparens inom ett projektteam, genom att systemet
utan fördröjning kan ge kunskap till aktörerna.
Att införa DevOps innebär också att utvecklingsverktyg och driftverktyg delas
mellan avdelningarna för att se till att de har maximal data tillgång,
kunskapsspridning och automatisering. (Cois, et al., 2014)

2.3. Kvalité
ISO har en modell som heter "The product quality model", det är en modell som
delar upp en produkts kvalitetsegenskaper in i 8 olika huvudegenskaper, se figur
nedan. I de åtta olika huvudegenskaperna finns underegenskaper som är
relaterade till huvudegenskapen. (ISO Standard, 2011)

Figur 1 - Tolkning av ISO 2501:2011 product quality model
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Performance efficiency (prestandaeffektiv), hur bra prestandan är i
relation till mängden resurser som används i angiva villkor.



Time behaviour (tidsbeteende), är hur respons och bearbetningstiden
möter kraven hos produkten eller systemet när den utför dess funktioner.



Resource utilization (resursutnyttjande), är hur väl produkten eller
systemet möter kraven till mängden resurser som används när den utför
sina funktioner.



Capacity (Kapacitet), är hur maxgränsen hos produkten eller systemets
parametrar möter kraven.



Reliability (pålitlighet), hur ett system, en produkt eller en komponent
utför specifika funktioner under specifika förhållanden för en specifik
tidsperiod.



Maturity (mognad), hur ett system, en produkt eller komponent möter
behovet för pålitlighet under normala förhållanden. Konceptet mognad
kan även appliceras på andra kvalités egenskaper för att kolla hur de möter
behovet under normala förhållanden.



Availability (tillgänglighet), hur ett system, en produkt eller komponent
är I drift och tillgänglig när den behövs. Externt kan tillgänglighet
bedömas av hur stor andel av den totala tiden som systemet, produkten
eller komponenten är tillgänglig. tillgänglighet är därför en kombination
av mognad (som styr frekvensen av misslyckande), feltolerans och
återhämtningsbarhet (som styr längden av ner tid följande varje
misslyckande).



Fault tolerance (feltolerans), hur ett system, en produkt eller
komponent som fungerar som avsett trotts närvaron av hårdvaru- och
mjukvarufel.



Recoverability (återhämtningsbarhet), hur en produkt eller ett system
kan återhämta sig I händelse av ett avbrott eller misslyckande och
återupprätta önskat tillstånd av systemet. till följden av ett fel, så kan
ibland systemet gå ner under en tid, tiden som det är nere bestäms av dess
återhämtningsbarhet.

7

3. Metod
Metodkapitlet kommer att gå igenom de strategier, datainsamlingsmetoder och
dataanalysmetoder som används i denna rapport. Motiveringar till valda strategier och metoder
kommer att gås igenom.

3.1. Litteraturstudier
En litteraturstudie har två olika meningar. När man med hjälp av litteraturstudien
ska hitta en forskningsfråga samt när det redan finns en existerande
forskningsfråga och ska fördjupa sig på det ämne/ämnen man valt (Oates, 2012).
Den senare typen är den som används i denna studie då det fanns en fördefinierad
frågeställning. Enligt Oates (2012) så kan man bryta ner litteraturstudieprocessen
i 7 steg: söka, hitta, utvärdera, läsa, kritiskt värdera och skriva en kritisk
granskning.
I den utförda litteraturstudien har information och teori om ämnet
applikationsövervakning undersökts. För den utförda litteraturstudien har
onlinedatabaser så som DIVA, IEEE Xplorer och Google Scholar använts. Det
sökord som använts för den grundläggande sökningen var
”Applikationsmonitorering". Det framkom andra sökord under sökandets gång
som har haft samma betydelse under processen. De sökorden är: "Application
Performance Manager", "Application Monitoring", "Real-time monitoring",
"Applikationsövervakning" och "DevOps". Avgränsningar till vetenskapliga
publikationsdatabaser har gjorts för att säkerställa relevansen hos artiklarna.
Samt att publiceringsdatumet till en början skulle vara efter 2010-01-01 för att
sedan hitta förankring i äldre litteratur.
3.2. Strategi - Fallstudie
En strategi är hur man ska gå tillväga för att få svar på frågan. Oates (2012) tar
upp sex olika strategier: undersökning, design and creation, experiment,
fallstudie, aktionsforskning och etnografi.
Undersökning fokuserar på att ta fram samma typ av data från en stor grupp
människor. För att sedan hitta mönster i data med hjälp av statistik för att kunna
generalisera det till en ännu större grupp människor.
Design and Creation fokuserar på att utveckla någon form av IT artefakt. Ofta
så är det någon typ av datorbaserat system, men det kan även vara ett element i
utvecklingsprocessen.
Experiment fokuserar på orsak och effektrelation, testa hypoteser och söka att
bevisa eller motbevisa en länk mellan en faktor och ett observerat utfall.
Fallstudie fokuserar på en instans av något som skall undersökas, det kan vara
en organisation, en avdelning, ett informationssystem, ett diskussionsforum med
mera. Målet är att få detaljerad information fallet och dess relationer och
processer.
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Aktionsforskning fokuserar på forskning till handling. Forskaren planerar att
utföra något i en verklig situation. Att utföra den och sedan reflektera över vad
som hände eller vad man lärde sig.
Etnografi fokuserar på att förstå en kultur och hur man uppfattar saker i en
specifik grupp av människor. Forskaren spenderar tid i fält och tar del av hur de
personerna lever i stället för att vara bistående observant.
Studiens syfte handlar inte om att ta fram stora mängder data från många
personer. Då den syftar till att undersöka hur applikationsövervakning skulle
kunna hjälpa utvecklare, men även drift. Med deras upplevda problem/önskemål,
till att arbeta mer proaktivt. Inte heller syftar den utveckla någon artefakt, testa en
hypotes eller studera en kultur.
Att med aktionsforskning implementera ett applikationsövervakningssystem i en
organisation för att utvärdera och jämföra hur det systemet funkar i relation till
det nuvarande arbetssättet skulle vara ett sätt att svara på studiens syfte. Men då
den här studien är begränsad i både tid och resurser så är inte den strategin
hållbar. Fallstudien lämpar sig här bättre till den tid och resurser som finns, för
att svara på studiens syfte. Genom att undersöka hur fallföretagets nuvarande
arbetssätt ser ut för att sedan poängtera ut områden där applikationsövervakning
kan användas för att bidra till ett proaktivare arbetssätt.
Genom att studera instansen på djupet för att få insikt och skapa kunskap, som
möjligen också kan vara relevant i andra situationer. Oates (2012) nämner att det
finns tre olika sorter av fallstudie. Explorativ, beskrivande, och förklarande.
Vilken sorts fallstudie som utförs beror helt på vad det förväntade resultatet med
arbetet är. Detta arbetes inriktning gör att en explorativ fallstudie är att föredra.
Då en sådan studie används för att hjälpa en forskare få en djupare förståelse för
ett problem, genom att definiera frågor eller hypoteser, som kan användas i en
följande studie.
Det finns de som kritiserar fallstudier för att endast producera kunskap som
endast relaterar till det område som undersökts enligt författaren. Hon skriver
dock att det är möjligt att dra bredare slutsatser som är relevanta bortanför fallet i
sig. Det går alltså att göra en generalisering av den kunskap som framkommer
genom en fallstudie. Även om några faktorer kan vara unika för just det fallet som
undersökts finns det faktorer som vanligtvis kan finnas i andra fall också. Därför
kan en generalisering göras, i den utsträckning det fall som undersökts är typiskt i
form av andra fall. (Oates, 2012)
Eftersom en fallstudie har ett fokus på djup så är en kvalitativ dataanalys att
föredra eftersom de huvudsakliga datainsamlingsmetoderna är intervjuer,
observationer, dokumentstudier, och frågeformulär.
Fallstudie som strategi är särskilt lämpad för forskning inom utveckling,
implementering, och användning av informationssystem. Detta för att den
möjliggör för forskare att studera alla faktorer och deras relationer. Denna strategi
har därför använts i stor utsträckning inom området informationssystem. (Oates,
2012)
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3.3. Datainsamling
I detta stycke kommer de metoder som används för datainsamling att beskrivas. Relevanta
hänvisningar till litteraturen samt förklarningar varför valda metoder används.

3.3.1. Intervjuer
I denna fallstudie som genomförs kommer intervjuer, som datagenereringsmetod,
bistå till den empiriska kunskapen tillsammans med dokumentstudier (se kapitel
3.3.2). Intervjuer kompletterar forskningsstrategin bra då de kan ge detaljerad
information inom specifika områden. För att förbereda en intervju tas frågor fram
som är relevanta för situationen och studien. Genom att använda sig av
semistrukturerade intervjuer kan redan förbestämda frågor användas, samtidigt
som den intervjuade ges möjlighet att tala mer fritt och flytande samt även
introducera problem som de tycker kan vara relevanta för studien.
Det finns dock en nackdel med att spela in intervjuer; respondenten vet att den
blir inspelad och kan därför bli nervös eller hämmad i sina svar av det faktumet.
Ett annat problem kan vara att icke-verbala uttryck inte fångas upp och tas med i
kontexten vid transkribering. (Oates, 2012)
Intervjuer har genomförts med tre respondenter från utveckling & förvaltning och
6 respondenter från applikationsdrift, där två av dessa var gruppintervjuer med
tre respektive två respondenter. Genom att den semistrukturerade intervjutypen
har valts så lämnas det även rum åt att frågor som kan uppstå under intervjun kan
ställas (Oates, 2012).
Några förbestämda frågor togs fram för att på så sätt kunna styra intervjun mot
ämnet. Utöver de förbestämda frågorna så fick respondenten prata fritt och ta upp
saker som enligt dem var relevant till ämnet. Genom att låta respondenten prata
fritt så öppnar man för att få information som man från början inte planerat.
Ett mail där en förklaring till studiens syfte skickas i samband med förfrågan om
intervju så att respondenten fick en chans att förbereda sig, veta vad det handlar
om och vad det är som ska diskuteras.
I samband med det mail som skickades ut så svarade vissa av personerna att det
fanns andra personer som skulle vara intressant för oss att prata med och om de
kunde ta med personerna i fråga på intervjun. Med det så blev två av intervjuerna
gruppintervjuer som kunde ge oss en bredare bild. Det som kan vara negativt med
en grupp intervju är att personerna uttrycker åsikter som är accepterade inom
gruppen och inte kan uttrycka sig fritt (Oates, 2012).
Intervjuerna har spelats in, med tillåtelse från respondenter, för att därefter
transkriberas. De har därefter sammanställts, där de två avdelningarna utveckling
& förvaltning samt applikationsdrift har delats upp under varsin rubrik.
Sammanställningen av dessa semi-strukturerade intervjuer innehåller svar utav
respondenter från respektive avdelning, utan någon form av klassificering. Detta
för att skapa en enkel och lättläst helhetsbild för respektive avdelning. En analys
av intervjuerna sker genom att viktiga delar anspelande på frågeställningar och
problem plockas ut och diskuteras för att därefter kunna nå en slutsats.
10

Syftet med intervjuerna har varit att dels få en insyn i de olika avdelningarnas
nuvarande arbetssätt inom sitt område. Dels för att förstå hur arbetssätten
relaterar till varandra i och med att de jobbar inom en separerad organisation.
Med intervjuerna vill vi även fånga de önskemål och problem som finns inom de
respektive avdelningarna för att, ur deras synvinkel, deras arbete skall
underlättas. Intervjuerna användes också för att ta reda på de olika
avdelningarnas relation till applikationsövervakning i nuläget, och vilka
möjligheter/problem de ser med användandet av applikationsövervakning. Detta
för att möjliggöra att svara på frågeställningen om vilka problem som uppstår
med en separerad utveckling & förvaltning och applikationsdrift. Samt för att få
reda på avdelningarnas syn på applikationsövervakning för att ha data att
analysera om applikationsövervakning kan bidra till ett bättre samarbete och
proaktivt arbete i grupperingarna. Nedan följer några förutbestämda frågor som
tagits fram för att möjliggöra en styrning, och koppling till våra frågeställningar, i
de semistrukturerade intervjuerna för att fånga relevant data till arbetet.

Frågor till applikationsdrift:
Nuläget:



Hur ser arbetet ut från att ni får en leverans från utvecklingen?
Vad är det som övervakas med applikationen i nuläget?

Önskemål/problem:



Ser ni något som skulle kunna underlätta ert arbete?
Ser ni några problem med att utvecklare vill ha applikationsövervakning?

Frågor till utveckling & förvaltning:
Nuläget:



Hur arbetar ni i dagsläget med incidenter och ändringar i applikationerna?
Har ni någon övervakning av applikationerna i dagsläget?

Önskemål/problem:




Vad skulle kunna underlätta ert arbete?
Vilka möjligheter ser ni med applikationsövervakning?
Vilka problem ser ni med applikationsövervakning?

3.3.2. Dokumentstudier
Det finns två typer av dokument i en dokumentstudie enligt Oates (2012). Det
finns dokument som är framtagna för studien. Samt redan existerande dokument
som fanns innan forskarna börjande sin studie. De senare är de dokument som
används i denna studie. Dokumentstudier kan användas i alla forskningsstrategier
som nämns i Oates (2012).
Dokumenten som studerats är processbeskrivningar och riktlinjer. Dokumenten
som framkommer i denna studie används som en komplettering till intervjuerna
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(se 2.3.1 Intervjuer) för att kunna ställa relevanta frågor och för att få en bättre
förståelse för företagets processer.

3.4. Dataanalys
Kvantitativ dataanalys är mätbart data, det är enkelt att generalisera då man får
ett bredare perspektiv. Kvalitativ data ger oftast en djupare förståelse för ett
specifikt ämne eller en situation. Analysen av det data som framkommer är att
genom tolkning, se samband och relationer (Oates, 2012). Möjligheterna till att
generalisera arbetet kan vara lägre jämfört med den kvantitativa dataanalysen.
(Björklund & Paulsson, 2012)
I den här rapporten så kommer den kvalitativa dataanalysmetoden att användas,
då de datainsamlingsmetoder som används är intervjuer och dokumentstudier
som båda genererar kvalitativ data.
Utifrån de intervjuerna så kommer en analys enligt FA/SIMM att göras på de
båda grupperingarna Drift samt Utveckling/förvaltning. För att på ett tydligt sätt
identifiera problem, mål och arbetssätt.
FA/SIMMetoden är en metod som kan bidra till en god grund för att utföra
verksamhetsförändringar. Metoden kan betraktas som en ”verktygslåda” där man
utefter situationen, välja dom metodkomponenterna som förväntas ge ett
värdefullt bidrag (Goldkuhl & Röstlinger, 2012). Det gör att man
situationsanpassar metoden efter de förutsättningar som finns. De
metodkomponenter som används i den här rapporten är problemanalys,
Målanalys och verksamhetsanalys. All analys är gjord på det data som framkom
under intervjuerna. Nedan kommer en beskrivning i vilket syfte
metodkomponenterna har används.


”En genomförd problemanalys skall ge svar på frågan: Vilka är de
viktigaste problemen, problemorsakerna och problemeffekterna?”
(Goldkuhl & Röstlinger, 1988).
Problemanalysen syftar till att på ett tydligt sätt identifiera och beskriva
problem som finns i dagsläget. Vikten av detta är för att kunna peka på hur
de står i relation till nuvarande arbetssätt och mål. Samt för att kunna visa
vilka av problemen som skulle kunna åtgärdas med hjälp av realtids
applikationsövervakning.



Målanalysen har gjorts i syftet att få fram vad de intervjuade ser som
områden som skulle kunna förbättra deras arbetssituation samt underlätta
deras dagliga arbete.



Verksamhetsanalysen har gjorts i syftet att få fram vilka arbetssätt som
finns i dags läget. Det är av vikt för att kunna säga hur de arbetssätt som
finns i dagsläget står i relation till de problem och mål som identifierats.
Verksamhetsanalysen kommer att begränsas till arbetssituationsanalys då
dess uppgift är att ta fram hur olika intressenter upplever sin
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arbetssituation samt vad som är arbetssituationens yttreförhållanden och
regler.
Det data som samlats in kommer att presenteras och beskrivas utefter de mål,
problem och arbetssätt som vi i genomgången av insamlad data kunde identifiera.
De mål, problem och arbetssätt som identifierades kommer sedan att ställas i
relation till varandra för att hitta behov. I stället för att i enlighet med en
fullständig FA/SIMM fastslå förändringsåtgärder utifrån de framtagna behoven.
Så kommer det här arbetet, för att svara på frågeställningen, i stället att förhålla
sig till och belysa vad applikationsövervakning kan bidra med till verksamheten.
Genom att ställa behoven mot applikationsövervakningens fem dimensioner, se
figur 2 nedan.

Figur 2 - Logisk graf över dataanalysen

3.5. Forskningsetik
Dessa stycken kommer förklara de grundläggande etiska riktlinjer som detta arbete följt.

3.5.1. Etiskt ansvar för forskare
Det finns ett antal skyldigheter, ansvar, som man skall ha i åtanke för att
producera ett etiskt arbete. Dessa gäller gentemot inblandade personer direkt,
men även mot den akademiska gemenskap som forskaren tillhör.
Som forskare ska man inte göra något onödigt intrång på deltagares aktiviteter.
Före en forskning sker skall man som forskare vara på det klara med att den
kunskap som eftersöks inte redan finns tillgänglig. En forskare skall inte heller
ställa frågor som den egentligen inte behöver svar på, frågor som möjligtvis är för
specifika som inte fyller en funktion för forskningen i sig. Det är viktigt att
uppträda med heder, redovisa all data fullt. Inte undanhålla, eller manipulera,
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data som inte stöder fallet för att visa den bild av forskningen som forskaren vill
ha. De yrkesuppförandekoder som finns skall följas och plagiering av någon
annans arbete får inte ske. (Oates, 2012)

3.5.2. Deltagares rättigheter
Med deltagare i en forskningsprocess menas de personer som direkt är
involverade i forskningen, intervjuade t.ex. Men även du själv som forskare och
kollegor om du ingår i ett forskningsteam. Medlemmarna i den akademiska
gemenskap som läser, lär sig, och ser över forskningen är en del av deltagarna.
Alla involverade i forskningen, indirekt som direkt, skall behandlas rättvist och
med ärlighet.
Som en deltagare med direkt inblandning i forskningen, i detta arbete kommer de
inblandande vara dem som blir intervjuade, har man rättigheter. Det är viktigt att
man som forskare delger dessa rättigheter till deltagarna.
En deltagare har rätten att inte delta alls, men även att dra tillbaka sin delaktighet
efter påbörjat deltagande. Om detta skulle påverka möjligheterna att färdigställa
forskningen är detta helt forskarens problem att lösa, ingenting som kan läggas på
en deltagare för att försöka få den att medverka mot sin vilja. Man har som
deltagare även rätt att delta endast efter ett informerat samtycke, med detta
menas att man som deltagare ger sin tillåtelse endast efter man fått hela bilden
med forskningen presenterad för sig. Deltagare har även rätten at förbli anonyma
samt att det data som erhålls från dem hålls konfidentiell. (Oates, 2012)

3.5.3. Detta arbete
Inför de intervjuer som utförts informerades samtliga deltagare om syftet med
arbetet och sina rättigheter enligt (Oates, 2012) och (Högskolan Dalarna, 2008).
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4. Empiri
I det här kapitlet kommer de empiriska fakta som samlats in under studien i form av dokument
studier och intervjuer att presenteras.

4.1. Dokumentstudier
Här presenteras de dokumentstudier som utförts i studien.

4.1.1. Hantera IT - processbeskrivning
IT i olika former används i mycket stor utsträckning i trafikverkets verksamhet.
För att den användningen och utvecklingen av IT ska kunna ske på ett effektivt
sätt så krävs att de arbetssätt och standarder som finns i största möjliga
utsträckning enas över hela Trafikverket. Stödprocessen Hantera IT har som syfte
att skapa förutsättningar för att Trafikverket ska utnyttja och arbeta på ett
effektivt sätt. (Elfwing & Winstrand, 2011)

4.1.2. Incidenthanteringsprocess - Trafikverket
Incidenthanteringsprocessen på Trafikverket syftar till att effektivt och
kontrollerat hantera alla IT-incidenter som kan uppstå inom verksamheten.
Genom att ha en standardiserad process kan de säkerställa att alla incidenter
upptäcks, registreras, och blir lösta med så liten påverkan som möjligt för
verksamheten. För att uppnå detta behöver man reagera effektivt på incidenter
inom de olika arbetsområdena och på ett strukturerat sätt informera användare
och intressenter. Ett säkerställande att incidenter blir lösta inom överenskomna
servicenivåer för den påverkade tjänsten. Om brister i processen uppkommer
behöver de också fångas upp och arbetas om.
Målen med incidenthanteringsprocessen är att man ska kunna prioritera ärenden
bra, och ha en bra förmåga att eskalera ärenden mellan lösningsgrupper för att
återställa funktioner snabbare. Det ska ge en ökad produktivitet för användarna
och ge dem samt andra intressenter information vid eventuella incidenter och
problem. Genom incidenthanteringsprocessen kan man ha bättre kontroll på
dokumentation/historik genom registrering i ärendehanteringssystemen och
tekniska dokumentation. Processen skall även skapa förutsättningar för att arbeta
med förebyggande åtgärder med vilka man kan förhindra framtida upprepningar
av incidenter genom att förse delprocessen Hantera IT-problem med
analysunderlag.
Trafikverkets definition av en IT-incident är; ”en händelse som innebär eller kan
leda till ett oplanerat avbrott eller en reducering av kvaliteten i IT-miljön”.
(Achtman & Slade, 2014)
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4.2. Sammanställning av intervjuer – Applikationsdrift
I det här kapitlet görs en sammanställning av de intervjuer som utförts med respondenter från
applikationsdrift. Sammanställningen är uppdelad utefter arbetssätt, problem, och mål.

4.2.1.Arbetssätt
Sammanställning av nuvarande arbetssätt utifrån gjorda intervjuer med respondenter från
applikationsdrift.

4.2.1.1. SCOM
Programmet som man använder sig av för att få felmeddelanden om olika system
kallas för SCOM3. De fel som kan komma är olika och skiljer sig, en respondent
på applikationsdrift säger på frågan vad för typ av fel som kan komma:
”Diskfyllnad, SQL jobb som inte har gått, batchjobb som inte har gått, kameror är
nere längst nått spår, ja fel i applikationer helt enkelt, som SCOM gänget har satt
upp övervakning på. Larm. Kommer direkt in i Remedy.”.
”Vi arbetar med system center 2012 även kallad SCOM, och det finns en
webbaserad version där man kan se larm, det finns även en klient version som
SOC använder som är bemannad 24 timmar om dygnet. SCOM används för att
övervaka allt ifrån services till es-webbar, ja det mesta. Den används även till att
övervaka servrar, som CPU belastning, minnes användning och disk utrymme.
och ut efter ett larm så har vi ett tillägg som är egenutvecklat så att vi kan skapa
ett ärende direkt utav det larmet, så att vi kan skicka över det till vårt
ärendehanteringssystem. antingen tar SOC hand om det eller så skickar de vidare
till den gruppering som har hand om det. Är det en server så är det ett data center
som tar hand om det, är det anti virus så är det anti-virus gruppen, är det själva
applikationen så går det till applikationsdriften. Kort kan man beskriva vår
övervakning på det viset.” Som en drifttekniker beskriver sitt arbetssätt.
Respondenten beskriver hur man i SCOM kan sätt upp nivåer för övervakning av
en applikation: ”Man kan säga att SCOM är ett realtidsövervakningsverktyg lite
beroende på vad för larm man sätter upp. Till exempel diskutrymme där kan man
sätta olika nivåer när den ska larma så att man kan se att den börjar bli full så att
man kan gå in och larma innan den blir full. Så att samma när man har klustrade
maskiner, så har man ett larm så vet att det är nått som felar på den maskinen och
den går över till den andra, då kan man gå in och korrigera i den första maskinen.”

System Center Operation Manager med förkortningen SCOM är ett plattformsoberoende
datacenterhanteringssystem. Den använder ett interface för att visa datasystemens
tillstånd, hälsa och prestanda information. Det genererar även larm i vissa situationer
gällande tillgänglighet, prestanda, konfiguration eller säkerhetssituationer som upptäcks.
(Wikipedia, 2015)
3
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4.2.1.1.1. Management pack
”Alla Microsoftprodukter har ett management pack som är inbyggt i SCOM från
början så du kan övervaka es, SQL, OS, batchjobb, och services. Man kan även
utveckla egna övervakningar. Låt säga att en applikation har korrekt uppsatta
error codes så kan den generera larm utefter det.” Det grundläggande som
övervakas är servrar, os och lagring.

4.2.1.2. Remedy
Remedy är ett ärendehanteringsprogram där man får incidenter, men även ”tasks”
(ändringar). Driften har en man som sitter och bevakar Remedy för att se om det
kommer in några ärenden. I Remedy så finns all information av vilka åtgärder
som har gjorts på just det ärendet. Varje grupperingar kan ha en ”låda” i Remedy
där man kan skicka över ärenden till olika grupperingar, man kan även få ut
rapporter via Remedy om vilka ärenden som har kommit in.

4.2.1.3. Felsöka och åtgärda
Det finns många olika typer av fel som kan uppkomma i en applikation, ”Vi
åtgärdar alla möjliga sorters fel. Om jag kollar i vårt ärendehanteringsprogram så
har vi användarärenden som inte servicedesk kan lösa eller om det är något fel i
själva applikationen då går vi in och felsöker, och kollar om databaskopplingen är
okej, är det nått service konto som har gått ut. Eller så läser vi av SQL varför det
här jobbet inte har gått som det ska. Så vi tar hand om allt som kan gå fel på själva
applikationen.”
När det inkommer ett larm i SCOM och den applikationen inte har någon extra
övervakning som läser av loggar, får man gå in i servern och kolla vad felet beror
på manuellt. Om man t.ex. ser att någon service är nere så kan man via SCOM
sätta igång den igen. Ibland så finns det beskrivningar i själva larmet hur man ska
gå till väga för att åtgärda det. Om det handlar om mer avancerade problem får
man gå ner i applikationsloggen och läsa av där vad som kan ha orsakat larmet.
Ibland kommer det problem som inte driften kan lösa, då får de ta hjälp av
utvecklarna, t.ex. om nått måste ändras kodmässigt. Det som avgör om det är en
fråga för utvecklarna eller driften är hur långt i felsökningsprocessen det har gått.
Om inte driften kan lösa det då läggs ärendet över till utvecklarna för att felsöka
problemet. En respondent beskriver hur det är att hitta personer som är ansvariga
personer: ”Första steget är att alla ska ha en förvaltningsgrupp i Remedy så att vi
har en given kanal till vem man ska vända sig till om det kommer något. Där de
får vara ansvariga att uppdatera vilka som är med i den gruppen. För att läsa
systemdokumentation som är fyra år gammal där det står namn, så är det inte
säkert att de personerna jobbar kvar ens. Om de gör de så är det stor chans att de
har gått vidare till nått helt annat, och då får man lägga tid på att hitta rätt person.
Men om det finns en grupp i Remedy så kan man enkelt hitta vilka personer som
är ansvariga för applikationen.”
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Förhoppningsvis så har de en låda i Remedy och det kan läggas över där. Men det
är inte alla system som har en låda där. Då gäller det att ha bra person kontakt för
att få tag i rätt person med rätt kompetens för att lösa problemet.
4.2.2.Problem
Sammanställning av upplevda problem utifrån intervjusvar av respondenter från
applikationsdrift.

4.2.2.1. Förlorat ansvar
Problematiken med att ge utvecklarna direkt tillgång till de servrar som driver
applikationen är att drift har ett leveransansvar, ”vi ska hålla applikationen
tillgänglig 0/24”, genom att ge utvecklarna till gång till servrarna så skulle inte
driften längre kunna ta sig an det åtagandet.
Ibland vill även utvecklarna ha direkt tillgång till SCOM-larmen, men det är inte
effektivt för att om båda grupperna sitter och arbetar på att lösa samma problem
så är det inte effektivt för någon av dem.

4.2.2.2. Olika arbetssätt
När det kommer till ärendehanteringen skulle det underlätta om varje gruppering
hade en låda i Remedy där man kan lägga över ärenden om deras system och där
personerna som är ansvariga för det systemet finns listade, så att man på ett
snabbt och enkelt sätt kan få tag i rätt personer. Speciellt om det är ett akut
problem. Ofta är det inte felsökningen av ett problem som kan ställa till det utan
det kan vara att få tag i rätt personer med rätt kompetens. Även för att utvecklarna
själva ska kunna ta hand om ärenden och se till att det blir slutfört.
Arbetet med driften blir svårare om alla applikationer är uppbyggda på olika sätt.
Det hade tillexempel vart enklare att skapa övervakning på applikationerna om
alla hade haft samma sätt att logga på. Tillexempel att man ska använda nyckelord
som CRITICAL om det är en viss typ av fel.

4.2.2.3. Flera system
Det är svårt för driften att arbeta med någon realtidsövervakning av applikationer
då man inte bara har ett system att ta hand om. Ett annat problem som finns är
att det inte finns något ramverk för hur man ska förhålla sig när man ska
nyutveckla något.
4.2.2.4. Uppföljning
Det finns incidenter som aldrig når förvaltningen eller driften, utan kan lösas i
instanserna före. Vilket gör att driften eller förvaltningen aldrig blir varse om att
en incident har uppkommit. Om det är återkommande fel så ska det sickas vidare
till driften, men för att man ska upptäcka att det är ett återkommande så krävs det
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nästan att det ska vara samma person som får felen.
”Dom borde egentligen följa upp varje incident på sin applikation. om man tar ut
rapporter och analyserar incidenterna och ser "hur ofta förekommer det här, är
det nått som vi kan förebygga?".” (intervju 3 drift)

4.2.3.Mål
Sammanställning av mål utifrån intervjusvar från respondenter på applikationsdrift.

4.3.2.1.Effektivitet
Arbetet skulle utföras effektivare om det fanns gemensamma arbetssätt.
Respondenterna beskriver att deras arbete hade kunnat utföras på ett enklare sätt
om de kunde få tag i rätt person på ett enklare sätt. Som ett exempel säger de att
det hade underlättat om alla hade använt samma typ av loggning av
felmeddelanden, och alla hade använt sig av remedy. En respondent beskriver
problematiken vid akuta stop i applikationen: ”Är det akut stop i applikationen vill
man ju ha tag i rätt person direkt. Ibland tar det långtid att få tag i rätt person.
Men när man väl får tag i rätt person så kan det gå snabbt. Det är väldigt många
uppdragsledare som sitter på förvaltning på utvecklar sidan, där har man ju
väldigt lite koll på vem som gör vad på vilken applikation. Det är ibland mer
organisatoriska problem. Vissa områden så har vi bra samarbeten med
utvecklarna, de kommer ner och sitter med oss när vi driftsätter. det skiljer sig
väldigt mycket, från person till person hur mycket dem "bryr sig". ”
4.3. Sammanställning av intervjuer – Utveckling & Förvaltning
I det här kapitlet görs en sammanställning av de intervjuer som utförts med respondenter från
utveckling & förvaltning. Sammanställningen är uppdelad utefter arbetssätt, problem, och mål.

4.3.1. Arbetssätt
Sammanställning av nuvarande arbetssätt utifrån gjorda intervjuer med respondenter från
utveckling & förvaltning.

4.3.1.1. Egen övervakning
Något som framkommit är att förvaltningar utvecklar en egen form av
övervakning på sina applikationer. Något som inte är standardiserat utan byggs
från start med specifika applikationer i åtanke. En respondent framhåller att de
har påbörjat en liten övervakningssida. Utifrån ett utvecklar initiativ. Medan en
annan respondent beskriver att deras enhet även dom skapat en egenutvecklad
övervakning. Som i deras fall övervakar deras applikationer internt men skriver
till eventloggen, som övervakas av SCOM, när de vill att larm ska triggas uppåt i
organisationen.
Det framkommer också att detta möjligen är ett problem. Då en nyutveckling av
någon form av övervakning behöver ske för varje enskild applikation. Som en
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respondent uttrycker sig: ”Jag hade ju önskat att dem hade kunnat titta på
någonting som varit användbart för alla, istället för att bygga i sin egen sandlåda.
Men det är ju inte säkert att det går att skala upp heller. Det vet jag inte. Men om
man har ett verktyg som kan hantera de här sakerna istället för att bygga ett eget.
Så kan man sen skräddarsy det utifrån sina behov.”

4.3.1.2. Överlämning till drift
Tanken är att man lämnar över applikationen för driftsättning till
applikationsdrift. Dom ska kunna applikationen så pass bra att de kan utföra
felsökningar och fixa saker om det blir något fel. De kan reagera på larm som satts
upp och de åtgärdslistor som finns för dessa. Detta är den ideala målbilden enligt
de processer som finns uppsatta. Så är det i många stora organisationer, att man
levererar ett installationspaket, sen så ser man inte vad som händer med
applikationen när den körs. Man vet inte hur applikationen mår egentligen.
Utvecklarna som intervjuats uttrycker det som en ”svart låda” och ser problem
med det. Det kommer tillbaka som en incident endast om någonting går fel, eller
om någonting går lite segt, till dem.

4.3.1.3. Reaktivt arbetssätt med att åtgärda incidenter
Som arbetssättet ser ut så arbetar man reaktivt med att behandla incidenter som
redan uppstått. Om det är något applikationsproblem så får SOC ett sådant larm
från SCOM. Då ska de enligt processen kontakta applikationsdrift. Så gör dem
felsökning och analys för att försöka åtgärda problemet. Skulle dom inte klara av
det så kan dom ringa in annan kompetens t.ex. utvecklarna för att få stöttning i
ärendet.

4.3.2. Problem
Sammanställning av upplevda problem utifrån intervjusvar av respondenter från utveckling &
förvaltning.

4.3.2.1.Avgränsningar mellan avdelningarna
Idag är det lite avgränsat mellan enheterna och där får du ett problem i och med
att du inte kan få den kompetensöverföringen automatiskt. I en ideal värld så
skulle det vara att man tillsammans ska kunna analysera, felsöka och komma fram
till vad som är felet och lösa det.
Enheterna ligger under samma avdelning, men det är fortfarande vattentäta skott.
Målsättningen när man gör en sådan organisation, som de uppfattar det, är att
man ska kunna effektivisera. Men just nu tycker de att det mer är ett hinder som
skapar en vi och dom känsla. Gränser som det kanske hade varit bättre att kunna
sudda ut för att få till ett bättre arbetssätt. Att det är som att man inte har någon
insikt i vad de andra gör istället för att man arbetar tillsammans mot
gemensamma mål.
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Det viktigaste idag är att de har saker som funkar, sen får man succesivt skjuta
över det på respektive enhet. Idag har de ingen bra modell för det. Från
förvaltningens sida har de under flera år försökt att lämna över saker till
applikationsdriften men det funkar liksom inte, dem klarar inte av att ta hand om
det. Applikationsdrift har helt enkelt inte resurser för det, sen vad det beror vet de
på utvecklingen inte. Men de är i ett läge där de inte bara kan släppa saker för då
funkar dem inte.

4.3.2.2. Applikationer inte helt överlämnade
Det kan vara så att alla applikationer inte blir helt överlämnade till
applikationsdriften. Beroende på lite olika anledningar. Det kan vara att det inte
är helt lätt att ha den kompetensen på driftsidan för applikationen, så man når
upp till den nivån att man faktiskt klarar av att felsöka och faktiskt ha den
övervakningen av applikationen. Detta är någonting som är ganska naturligt om
man säger att man som utvecklare sitter åtta timmar om dagen och bygger ett
system. Då bygger man upp en stor kunskap om systemet, man lär sig koden och
hur systemet funkar utan och innan. Har man då jobbat med systemet, kanske
under flera års tid, och lämnar över det till någon annan som ska ta hand om det.
Blir det då någonting som går fel i systemet är det ju i princip omöjligt för den att
hitta den specifika komponenten som det kan vara fel i.
4.3.2.3. Kompetens
Klart är att det går att arbeta och utbilda upp kompetensnivåerna för detta (se
4.3.2.2), vilket vi gör. Det är en utbildning en gång per år mellan förvaltningen
och applikationsdriften där vi berättar om de larm som är uppsatta. Hur specifika
system och tjänster fungerar och vad som ungefär kan inträffa. Man försöker
beskriva lite mer i detalj hur systemet är uppbyggt. Men oftast landar det i en
väldigt övergripande blick av hur systemet fungerar. När det då blir fel och du
måste analysera och felsöka räcker det inte riktigt till.
Samtidigt som man som utvecklare om man hade möjlighet att se hur systemet
"mår" skulle kunna upptäcka fel i ett tidigt stadie innan det påverkat systemet. Till
skillnad mot någon som har en ytligare kunskap om systemet tycker att det ser bra
ut. För att de inte ser, eller känner igen någonting som är lite annorlunda mot vad
det var tänkt det skulle vara. Detta leder till att oftast når inte dessa fel/problem
utvecklarna förens det blivit ett större fel som applikationsdriften inte kunnat
lösa, och då är det ju oftast för sent. När det blir sådana fel så kan det även hända
att applikationsdriften redan har suttit i flera timmar för att hitta en lösning och
när man tillslut kopplar in utvecklarna av systemet så kan dem hitta en lösning
relativt omgående för att de känner systemet djupare.

4.3.2.4. Återkommande larm
En problematik är återkommande larm som applikationsdriften snabbt kan lösa
själva. Vilket gör att det inte blir en återkoppling till förvaltningen. När det i själva
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verket kan vara ett bakomliggande problem som skulle kunna kodas bort. Där har
vi en blindspot som en av respondenterna uttrycker sig. Säg att systemen larmar
tätt inom en viss grej men det finns ingen uppföljning. Så förvaltningarna får
aldrig rapporter på om att det är de här sakerna som oftast larmar och det är
därför driften ofta får rycka ut. Vilket gör att de fortsätter att rycka ut och släcka
bränder. Medan förvaltningen egentligen skulle kunna koda bort problemet. Säger
respondenten.

4.3.3. Mål
Sammanställning av mål utifrån intervjusvar från respondenter på utveckling & förvaltning.

4.3.3.1. Proaktivt arbete
Applikationsspecifikt så vill de för deras del ha en övervakning av själva
applikationen. För att dels se om det är någonting som går fel. Men även om det
inte är någonting som går fel. Det är minst lika viktigt att ha en övervakning för
att se att någonting inte är fel. Att man får kontinuerliga bekräftelser på att
systemet är igång som det ska. Annars kan man leva i en falsk trygghet att
systemet funkar, men det kanske inte opererar på den nivå det ska. Låt säga att
allting snurrar och är grönt överallt, men det data som kommer ut är gammalt. Då
kan man börja ana oråd. Det kanske är okej att en viss del data är gammalt, det
behöver inte larma för minsta grej. Men kan de då sätta upp trösklar för att få en
indikation på att någonting inte är som det ska. Inte förutspå fel, för om de visste
vad felet var så skulle de kunna koda en lösning på det direkt. Det kan vara så att
de får data från flera bakomliggande källor om då en av de källorna försvinner så
kommer en delmängd av det data de får in bli gammalt. Systemet funkar som det
ska, applikationen funkar, men de kan ändå se att det är någonting konstigt med
en del av det data som kommit in, varför då? Då kan de få en notifikation på det.
Det rör dem, men det beror egentligen på något annat
Kan det då göras något proaktivt för att avhjälpa situationen vore det bra. Det
skulle det vara väldigt intressant att ha en överblick över. Istället för att få ett larm
tre timmar senare som talar om att systemet har kraschat, allt står still, ingen
trafik varken ut eller in. Att då istället i förväg känna av att någonting är på gång
och agera istället för att reagera är bättre. Om man nu inte har någon form av
övervakning och får frågan om systemet går bra. Ja då vet man ju inte, det går nog
bra för det har inte larmat. Men det kan som sagt vara så att det inte fungerar
optimalt, utan att det finns något sätt att se att systemet går, men det kan gå
bättre.
Kan man se tidigt att man skulle behöva göra en kodförändring för att få systemet
att flyta bättre är det bra. Då kan man ta höjd för det och börja jobba för en
förändring. Processerna för att införa en ändring är ingenting som det skulle bli
skillnad på. Men kan man påbörja jobbet tidigare så minskar ju det antagligen
ledtiderna i de processerna. Samtidigt som man kan föra en dialog med
applikationsdriften att det förmodligen kommer att komma larm på någonting,
men förvaltningen har redan börjat jobba för en lösning så det kan släckas.
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Även att kunna få det presenterat på ett bra sätt övervakningsmässigt och kunna
se grafiskt att någonting ligger och tuggar runt en uppsatt tröskel. Ett lättare sätt
att läsa av och få en bättre överblick hur applikationen/systemet mår. Man skulle
kunna ha ett verktyg som kan hantera de här sakerna och kunna skräddarsy det
utifrån varje förvaltningsspecifikt behov.
En respondents svar belyser tydligt de här punkterna: ”Om jag skulle få önska så
är det mer på applikationsnivå man skulle vilja mäta mer. Och det kan vara svårt
att få något sådant som är standardiserat. Alltså det är ju utifrån händelser och
önskningar utifrån systemet och resultatet av de önskningarna om de uppfylls
eller inte. Till exempel om vi vill veta tillgängligheten, det är ett viktigt mått. Det
är sådant som cheferna mäts på. Hur många mätplatser är tillgängliga utan fel då?
Hur många är inte tillgängliga och vad för typ av fel är det som gör att de inte är
tillgängliga. Men det är rent applikationsspecifikt. sen vill man kanske ha någon
koll på webbarna som vi har, där kanske man vill ha någon typ som Google
analytics. Att man kan gå in och se trafiken. Vi har så många externa parter så vi
vet inte vilken av våra sidor som är populärast. Vilken är det som används mest.
Sådana mätetal vill man kanske också ha ut.
Sen kanske man också bara vill se hur systemet mår, när vi har trafik, hur mycket
trafik har vi då. Vart kommer trafiken ifrån vilken typ av enheter är det dom
använder. Ska vårt system vara mobil anpassat eller inte. Det är ju sådant man
också kanske vill veta hur systemet system.
Att man skulle kunna på ett enklare sätt kunna skapa larm för servermässig
information, och att man ska kunna ändra de larmen efter som. Till exempel om
man har gjort en ny release så kanske man tror att databasen kommer växa jätte
mycket jätte fort, att man då ska kunna ändra så att man kan se den
informationen för den releasen. Så kan man hålla kolla på den lite. men det blev
inget fel, då vet man ju att det fungera och då är ju inte den informationen
relevant längre. Sen så nästa release så kanske man är orolig för minnesåtgången
på applikationsservern då vill man kanske kolla det några dagar. Att man enkelt
ska kunna välja vilken information man vill se.
Det och just det att man ska kunna leverera informationen till en tjänst där man
kan gå in och kolla för just sin applikation. Det kan vara en widget på en hemsida
där man tillexempel kan se tillgängligheten, och att man har tolagets på den
också. Till exempel går tillgängligheten ner på under 90 % då får man en
notifikation. Om den skulle gå ännu lägre tillexempel så börjar den skicka i väg
sms eller vad det nu kan vara.”

4.3.3.2. Samarbete
Önskemål om bättre samarbete mellan de två organisationerna ses också som en
viktig del om man utgår från respondenternas svar bland utvecklarna. Man ser att
det finns möjliga vinster att göra med ett större samarbete och att försöka undvika
grupperingar. ”Jag tror man måste börja se det ur ett annat perspektiv och det är
det jag försöker få till lite förändringar nu. Jag skulle vilja se att vi jobbar mer
tight i grupperingarna, att det inte är vi och dom grupperingsmässigt. Utan vi
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kanske ska slå ihop organisationerna så att det är drift/utveckling/förvaltning
liksom och att vi har någon driftperson med i våra respektive förvaltningar. Då
blir det inte vi och dom, då blir det bara olika arbetsuppgifter. Att vi ser till
helheten liksom.” Som en utav respondenterna uttrycker sig.
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5. Analys
I det här kapitlet kommer vår analys av insamlat data att presenteras. Vi kommer att analysera
det data som presenteras i det föregående kapitlet för att hitta behov i verksamheten samt att
ställa det mot den teori som vi funnit relevant. I figur 3 nedan så visas de olika delarna i empirin
samt en övergripande bild över hur analysen kommer att genomföras.

Figur 3 - Analysschema

5.1. Problematiken kring proaktivt arbete
Nedan kommer det att göras en analys av empirin som har med proaktivt arbete att göra för att
ta fram behov.

5.1.1. Förlorat ansvar och överlämning till drift
”Att agera i stället för att reagera”, hur uppnår man ett sådant arbetssätt? Det som
framkom av intervjuerna är att det i dagsläget enbart arbetas efter incidenter
vilket är att reagera, det är något som redan har hänt. Man har som mål i
trafikverket att alla applikationer skall överlämnas till driften när den ska i
produktion. Vilket gör att utvecklarna känner att det är en ”svart låda” över hur
deras applikation mår när den är i produktion. Det gör att de inte har möjligheten
till att se om det finns behov av att ändra något kodmässigt.
Eftersom att driften har ett leveransansvar att applikationen ska vara igång 24
timmar om dygnet, så kan man inte från deras sida garantera det om det finns
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personer utanför deras gruppering som har tillgång till de servrar där
applikationen körs.
För att kunna arbeta proaktivt och agera i stället för att reagera, men att driften
samtidigt ska kunna ha kvar sitt leveransavtal så finns behovet att utvecklarna ska
kunna få tillgång till hur deras applikation mår när den är i produktion men
samtidigt inte ha tillgång till produktionsservrarna.
Ge utvecklarna tillgång till information i produktionsmiljö är en sammanfattning
av behovet som kunde identifieras i skillnaden mellan mål och problem &
arbetssätt. I figur 4 kan vi se en visualisering av det.

Figur 4 - Förlorat ansvar och överlämning till drift - behov

5.1.2. Kompetens, återkommande larm, uppföljning och flera system
En viktig del i att kunna förhindra att det sker incidenter är att kunna se samband.
För att kunna se samband så krävs det en viss kompetens om applikationen i
fråga. Att på applikationsdriften kunna ha en sådan kompetens om de systemen
man är ansvariga för är svårt då det inte bara handlar om ett system som man är
ansvarig för utan flertalet. Vilket gör det svårt för dem att kunna ha den
kompetensen så att de kan se att det finns ett problem som kan leda till en
incident.
Även när det kommer till incidenter som är återkommande är det viktigt att man
kan se att en specifik incident är återkommande, men att den informationen
aldrig når utvecklaren. Det är ofta utvecklaren som har arbetat med att utveckla
applikationen som innehar den största kunskapen.
Samband kan vara att se hur många gånger samma typ av fel uppkommer, det kan
vara att 10 av samma typ är okej, men att är det 20 så är det någonting som inte
står rätt till och behöver korrigeras. Det kan vara att se trender i att systemet inte
fungerar som det ska vid specifika tidpunkter. För att det ska kunna gå att arbeta
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proaktivt med att åtgärda saker som man ser kan utvecklas till en incident så
behöver man få den här typen av data presenterat för de personer som har
kompetensen att upptäcka åtgärdsbehov. Figur 5 nedan visar sammanställning av
mål och problem för att visa det behov vi kan se som en lösning.

Figur 5 - Kompetens, återkommande larm, uppföljning och flera system - behov

5.1.3. Applikationer inte helt överlämnade och egen övervakning
I organisationen finns det system som inte alls är överlämnade till driften eller
inte helt överlämnade till driften, där man i förvaltningen även sköter driften av
systemet. I de förvaltningarna så utvecklar man en egen övervakning av sin
applikation för att snabbt kunna hantera eventuella fel som uppkommer.
Att alla enskilda applikationer ska ha en egen utvecklad övervakning är inte ett
arbetssätt som inte går i linje med organisationens processbeskrivning om hur
man ska hantera IT. Den processbeskrivningen säger att man i så stor
utsträckning som möjligt ska ha arbetssätt och standarder som enas över hela
organisationen.
Genom att man skulle använda sig av en typ av övervakning som förankrades över
hela organisationen så tror vi att man i stor utsträckning skulle kunna lämna över
alla applikationer till driften utan att man känner att det saknas kompetens för att
hantera det. I den utsträckningen att man ger förvaltningarna tillgång till
informationen som kommer från övervakningen. Detta är även i enlighet med vad
Cois, et al (2014) säger om att utvecklings- och driftverktyg ska delas för att se till
att man har maximal data tillgång och kunskapsspridning. Figur 6 nedan visar de
behov som vi kan se baserat på mål, problem och arbetssätt.
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Figur 6 - Applikationer inte helt överlämnade och egen övervakning - behov

5.2. Problematiken kring samarbete och effektivitet

5.2.1. Felsöka & åtgärda, olika arbetssätt och flera system
Något som kan läsas ur intervjuerna som gjorts är att driftens önskemål om ett
gemensamt arbetssätt vid utvecklingen av applikationer syftar till att effektivisera
och underlätta arbetet för dem. Dels att de önskar att alla använde sig av
ärendehanteringsprogrammet Remedy för att göra det enklare för drift att lämna
över ärenden som inte de inte klarar av att hitta en lösning på. Samt att de
uttrycker en önskan om någon form av standardisering, ramverk, när en
applikation skall nyutvecklas. De pekar exempelvis på att man bör ha likadan
loggning i applikationer. Detta är förståeligt då en enskild person från drift kan
vara ansvarig för flertalet applikationer. Det kan då vara svårt att ha/få en djupare
kunskap om applikationerna. Att felsökningsarbetet sker genom att gå igenom
loggar manuellt gör det lätt att se en fördel med att loggning sker på ett
gemensamt sätt för att då underlätta och effektivisera arbetet för dem. Figur 7
nedan visar de behov, baserat på mål och problem, som framkommer.
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Figur 7 - Felsöka & åtgärda, olika arbetssätt och flera system - behov

5.2.2. Överlämning till drift, applikationer inte helt överlämnade,
avgränsningar mellan avdelningar och kompetens
Här kan vi se problemet från ”andra sidan” också. Utvecklarna har ett problem
med att de tycker att de inte kan lämna över vissa applikationer till drift för att de
ser att det är svårt för driften att ha tillräcklig kompetens för att sköta om
applikationerna. Detta leder i sin tur att utvecklarna tar hand om driften på dessa
applikationer. Ett plus med detta är att genom att ha större kunskap och
kompetens om applikationerna är möjligheterna för en snabbare och effektivare
felsökning. Istället för att om driften skulle lagt tid på felsökning som de sedan
ändå behöver söka hjälp från de som utvecklat applikationen. Ett minus med detta
upplägg är att utvecklare får lägga tid på att drifta applikationer istället för att
fokusera på att förvalta och förbättra, eller att nyutveckla applikationer.
Det kan sägas att de två avdelningarna har två olika angreppsvinklar på de
gemensamma problemen. Med den syn driften har på de problem som de
upplever kan man se att fokus ligger på att underlätta deras arbetsprocess inom
gränserna för deras avdelning. Medan utvecklarna mer ser lösningar i ett större
samarbete mellan avdelningarna. Vi kan se att de sneglar mer på en gemensam
organisation som samlar kompetensen. Något som förespråkas av Cois et al.
(2014) som säger att arbetssättet DevOps kan möjliggöra en lösning på de
problem som uppstår när man har separerade avdelningar. DevOps förespråkar
en integrering av driftteamen och systemutvecklingsteamen för att kunna
minimera kommunikationssvårigheter dem emellan samt maximera
kunskapsspridningen. Även att de två teamen arbetar tillsammans mot
gemensamma mål. Detta är något som vi kan se som behövligt om vi tittar på de
29

problem som de båda avdelningarna upplever. Cois et al. (2014) skriver även att
ett införande av DevOps medför att de verktyg som används för drift och
utveckling delas mellan avdelningarna för att tillgodose en maximal tillgång av
data. Något som går i linje med utvecklarnas önskan att ha mer insyn i hur ”deras”
applikationer presterar efter att de lämnats över till driften.
Samarbete mellan avdelningarna och kompetensöverföring är två behov som vi
kan identifiera utifrån de mål och problem som f och visualiserar i figur 8 nedan.

Figur 8 - Överlämning till drift, applikationer inte helt överlämnade, avgränsningar mellan
avdelningar och kompetens – behov
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5.3. Applikationsövervakningens fem dimensioner

Djupdykning hos en applikations
komponenter

Analys

X

Profilering av användardefinierade
transaktioner

Ge utvecklare tillgång till
information i produktionsmiljö

Upptäckt visualisering av
applikationstopologi

Slutanvändarens upplevelser

I den här delen kommer vi att gå igenom applikationsövervakningens fem dimensioner av
funktionalitet som vi presenterar i kapitel 2.1.2 Applikationsövervakningens fem dimensioner. Vi
kommer att gå igenom hur de här dimensionerna kan hjälpa till med bland annat de behov som
tas upp i tidigare avsnitt. Vi presenterar i början på kapitlet här under en matris med de funna
behoven ställda mot applikationsövervakningens fem dimensioner. För att därefter analyser dem.

X

X

X

X

Kunna se samband i det data som
kommer från applikationen

X

Behov

Gemensamt arbetssätt med
applikationsövervakning
Använda samma verktyg för
kommunikation
Ett standardiserat sätt att förhålla
sig till nyutveckling
Samarbete mellan avdelningar
Kompetensöverföring

X

Tabell 1 - Matris över behov och applikationsövervakningens fem dimensioner

5.3.1. Slutanvändarens upplevelser
Att övervaka hur användarna av applikationen upplever den är en viktig del i att
se om applikationen fungerar som den ska eller inte. Här kan man se hur lång tid
en exekvering av en transaktion tar för användaren. Genom att man kan se hur
användarna upplever användningen av applikationen så kan man upptäcka saker
som inte går i linje men vad som är tänkt från början, och kan på ett tidigt stadie
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gå in och utföra ändringar innan problemet blir till en incident. På samma sätt så
kan man få en bekräftelse på att tillexempel den nya funktionen som man satt in i
systemet fungerar som den ska, som en utvecklar respondent säger: ”Men även
om det inte är någonting som går fel. Det är minst lika viktigt att ha en
övervakning för att se att någonting inte är fel.”

5.3.2. Upptäckt och visualisering av applikationstopologi
Som det framkom i intervjuerna så är information om mätplatser är tillgängliga
eller inte viktig information. Genom att man har en visualisering av
applikationstopologin och hur de olika komponenterna kommunicerar med
varandra så kan man se om det är specifika mätstationer som inte fungerar som
de ska eller om det är något bakomliggande som gör att mätstationen inte kan
skicka dess data. Genom att visuellt visa hur infrastrukturen hos komponenterna
ser ut och hur de kommunicerar får man en helt annan möjlighet att med hjälp av
den fjärde dimensionen, djupdykning hos en applikations komponenter att
identifiera orsakerna till störningar i applikationen.

5.3.3. Profilering av användardefinierade transaktioner
Användardefinierade transaktioner är upptäckten av en användares förfrågningar
gentemot applikationen. Även det här ger en möjlighet till att se hur användare
använder applikationen. Även om det inte framkommer från intervjuerna som ett
behov så framkom uppföljning som ett problem, eller snarare bristen på
uppföljning. Den här dimensionen av applikationsövervakning ger en annan
vinkel på uppföljning, i form av hur applikationen används.
Här kan det vara bra att se om det finns funktioner i applikationen som inte
används. Det ger möjligheten till att ställa sig själva frågan varför? Om den
funktionen inte var bra eller om användarna inte ens vet om att funktionen finns.

5.3.4. Djupdykning hos en applikations komponenter
I relation till att hitta prestanda problem i den första dimensionen så är det som
Sahasrabudhe, et al. (2013) säger, att veta om att det finns ett prestanda problem
är ett steg i rätt riktning men att veta vad det är som har orsakat problemet är
absolut nödvändigt för att det ska kunna gå att lösa innan det påverkar
verksamheten. Genom att man i den här dimensionen kan gå in på djupet i en
komponent så kan man identifiera orsaken till problemet och på det sättet så kan
man åtgärda det i ett tidigt stadie innan det på verkar verksamheten eller i alla fall
minska dess påverkan på verksamheten.

5.3.5. Analys
Genom att samla in och presentera data från de tidigare dimensionerna så kan
man i den här dimensionen hitta lösningen på de behov som togs fram i kapitel
5.1. Problematiken kring proaktivt arbete. Panwar. (2013) menar att data som
samlats in presenteras grafiskt för att man enkelt ska kunna se mönster och
trender. Här är en viktig punkt för att kunna arbeta proaktivt, att se mönster och
trender. Som vi presenterar finns behovet av att kunna se mönster hos
applikationer för att man ska hitta problem och åtgärda dem innan de påverkar
verksamheten i form av att det blir en incident.
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Att ha en sådan här typ av applikationsövervakning enad över organisationen ökar
möjligheterna för samarbete mellan grupperingarna. Även i de applikationer där
man kände att man inte kunde lämna över applikationen till driften för att det
saknades kompetens så tror vi att det kommer att öppna upp för att det ska vara
lättare att lämna över applikationer och minska den ”vi och dom” känsla som
finns.

5.4. Behovssammanfattning
I tabell 1 (s. 30) så kan man se att tre av behoven är i direkt kopplade till
applikationsövervakningens fem dimensioner där behoven helt eller delvis skulle
kunna uppfyllas med hjälp av en övervakning som innefattar de fem
dimensionerna som presenterats.
Dock finns det även behov som endast indirekt är kopplade till
applikationsövervakning, där applikationsövervakning kan vara en förutsättning
för att uppfylla behoven: Gemensamt arbetssätt med applikationsövervakning
och Samarbete mellan avdelningar. I intervjuerna framkom det att olika
arbetssätt gav dåliga förutsättningar för samarbete. Även om en implementation
av applikationsövervakning då kan vara ett bra hjälpmedel så finns det
bakomliggande organisatoriska problem där förändringar behövs. Använda
samma verktyg för kommunikation och Ett standardiserat sätt att förhålla sig
till nyutveckling är behov som ligger utanför applikationsövervakning och är
också det organisatoriska problem vilka ligger utanför det här arbetets område.
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6. Diskussion och slutsats
I det här kapitlet presenteras diskussion och slutsatser.

6.1. Avseende syfte och frågeställningar
Den första frågeställningen som vi ställt oss i den här studien är vilka problem
som uppstår när man separerar utveckling & förvaltning och applikationsdrift.
Den här frågan anser vi att vi har kunnat svara på genom att vi i empirin har
plockat fram arbetssätt, problem och mål, utifrån de intervjusvar som insamlats.
För att därefter analysera dessa och hitta olika behov för de två avdelningarna.
Den andra frågeställningen som vi ställt oss är vad applikationsövervakning skulle
kunna bidra med. Den här frågeställningen är även tätt ihop länkat med vårt syfte
som är att undersöka hur applikationsövervakning skulle kunna hjälpa utveckling
& förvaltning samt applikationsdrift. Här har vi utifrån de intervjuer som
genomförts fångat arbetssätt, problem och mål. För att därefter lokalisera behov
som finns hos verksamheten och kopplat dessa mot Kowall & Chappelli (2014)’s
artikel om de fem dimensionerna av funktionalitet hos applikationsövervakning.
Därmed anser vi oss kunna peka på nyttan av applikationsövervakning genom att
de behov vi kan se i organisationen är kopplade till de fem dimensionerna av
funktionalitet och med det även svarat på syftet med studien.

6.2. Slutsatser
I arbetet så har vi arbetat efter två forskningsfrågor. Vi kommer i det här kapitlet
att presentera våra slutsatser kring forskningsfrågorna som använts i denna
studie.



Vilka problem uppstår med en separerad utveckling & förvaltning och
applikationsdrift?
Kan applikationsövervakning bidra till ett proaktivt arbetssätt och
samarbete mellan grupperingarna?

6.2.1. Vilka problem uppstår med en separerad utveckling &

förvaltning och applikationsdrift
Vi kan se utifrån den analys som genomförts att de två avdelningarna har både
problem och mål som är sammanlänkade. Problemen baserar sig i grunden på en
dålig kommunikation över ”gränserna”. Vilket leder till ineffektiv användning av
den kunskapskompetens som ändå finns inom organisationen. De mål som finns
är också av liknande art. Med den skillnaden att vi ser att driften mer har
fokuserat på sitt arbetssätt inom avdelningen, och hur det skulle kunna förenklas
och effektiviseras. Medan utveckling & förvaltning mer har siktet på en lösning
genom ett större samarbete inom avdelningarna. Denna syn på en lösning är
något vi som författare till detta arbete kan ställa oss bakom då det finns teori som
stödjer ett sådant arbetssätt. Cois et al. (2014) skriver att arbetssättet DevOps
förespråkar en integrering av drift- och utvecklingsteam för att minimera
kommunikationssvårigheter samt för att maximera kunskapsspridningen. Samt
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genom att verktyg delas mellan avdelningar för att kunna tillgodose en maximal
tillgång på data. Då detta är grundläggande i de olika problem som de respektive
avdelningarna har så vore det bra för verksamheten att se över om det går att hitta
en gemensam lösning med ett arbetssätt som passar båda parter.
6.2.2. Kan applikationsövervakning bidra till ett proaktivt arbetssätt

och samarbete mellan grupperingarna?
Den typen av övervakning som finns i verksamheten i dag är SCOM, som är en
reaktiv övervakning. Den genererar larm utifrån uppsatta gränser om vad som är
acceptabelt. Om verksamheten skulle använda sig den typen av
applikationsövervakning som innefattar de fem dimensionerna av funktionalitet,
så skulle det kunna påverka verksamheten positivt och vara ett hjälpmedel att
uppnå ett mer proaktivt arbetssätt. Genom att få data om applikationen medan
den är i drift, och få den presenterad för sig grafiskt. Det är ett bra verktyg som
skulle öka kunskapen om applikationen och på så sätt vara ett arbetssätt som
skulle kunna hjälpa dem att leverera en bättre produkt. En bättre produkt i den
meningen att det skulle kunna minska antalet incidenter, hjälpa med att
identifiera orsaker till problem och få en bättre förståelse för vad användare gör
när de använder applikationen.
Viktigt att poängtera är att det skulle vara oklokt att införa ett sådant verktyg utan
att det enas i både förvaltningen och driften, samt i vilket syfte den skall
användas. Vi har sett att olika arbetssätt skapar problem i verksamheten och
skapar dåliga förutsättningar för samarbete samt minskar effektiviteten. Men om
detta enas i verksamheten så skulle det vara ett bra verktyg och vara en bra
förutsättning för samarbete och ge en ökad effektivitet.

6.4. Metodkritik
Till insamlingen av det empiriska datat i form av intervjuer med respondenter
från utveckling & förvaltning samt applikationsdrift, hade en större spridning från
flera enheter inom avdelningarna varit att föredra för att man på sådan sett
kunnat få en komplett bild av vad för behov/problem som finns i verksamheten.
Det finns en möjlighet att detta skulle kunna påverka resultatet, men utav de
intervjuer som genomförts så kan man se att de problem och behov som tas upp
är av samma drag vilket gör det möjligt att tänka sig att andra avdelningar är av
samma uppfattning. Vidare så hade det i efterhand vart bättre om de
semistrukturerade intervjuerna skulle varit lite mer strukturerade för att de
genomförda intervjuarna skulle vart utförda på ett mer enhetligt sätt. Detta för att
underlätta tolkningen av det empiriska datat så att det hade kunnat göras på ett
strukturerat sätt efter intervju frågor.
Under de utförda intervjuerna så har det visats att det funnits en tendens, att vid
frågor om problem och behov som finns med olika arbetssätt så kan det vara svårt
att se sådant i sitt egna arbetssätt. Därför hade det vart att önska att man skulle
haft en kompletterande data insamling i form av observationer för att upptäcka
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eventuella behov och problem som inte framkom via de intervjuer som
genomförts.
6.5. Fortsatta studier
Då vi inte studerat alla avdelningar, som kan beröras, inom den här studien,
tycker vi att det kan vara intressant att utföra en komplett studie för att verkligen
fastställa att de problem och behov som vi i denna studie identifierat är samma i
den övriga verksamheten.
Att införa den här typen av applikationsövervakning som benämns i den här
studien, i verksamheten för att utvärdera effekterna av ett sådant verktyg på
verksamheten hade vart intressant att kolla på för att få reda på de verkliga
effekterna.
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Intervju 1 - Drift
Hur ser nuläget ut för dig?
Min arbetssituation? Jag sitter med i Mimmis grupp som är hälften drifttekniker och
håller grejerna igång. På mer administrativa system då, inget vägnära och inget tågnära.
Utan det är lite lönesystem och lite kameraövervakning och sådär. Så det är hälften drift
och så är hälften av tiden driftsättning och utredningar av applikationer då. Sen är det
felsökning också.
När det är driftsättning då är det du som sätter i produktion en version eller?
Ja eller PT-miljö då.
Arbetar du också med att du hanterar fel?
Daglig drift? Ja.
Vad är det som, vad är det för fel som kan komma då?
Diskfyllnad, SQL jobb som inte har gått, batchjobb som inte har gått, kameror är nere
längst nått spår, ja fel i applikationer helt enkelt, som SCOM gänget har satt upp
övervakning på. Larm. Kommer direkt in i Remedy.
Vad har ni för sorts övervakning nu på applikationer? Är det SCOM som kommer med
larm på grejerna.
Ja. Det är ju. Utvecklarna har ju då förhoppningsvis när de kommer och ska driftsätta hos
oss. Så har dom ju redan fått övervakningspunkter. Om inte annat så kommer det väldigt
snart efter då vi har driftsatt. Då lägger ju SCOM gänget på sina punkter. Vad det nu må
vara. Standardövervakningen är just diskfyllnad och minne, om det sticker iväg. Annars
slår dom ju på SCOM tjänsten och kollar på någon Windows tjänst eller kollar nått entry i
eventloggen eller någonting sådant där. Sen kommer det då per automatik in i Remedy.
Så har vi vår dagliga DAP jour som sitter och spanar i den lådan hela dan då. Det som har
kommit in under natten har vi ett morgonmöte kl. 9 där vi fördelar ut alla incidenter som
kommit in under natten. Så det är den övervakningen vi har. Vi har en man i så kallat DAP
jouren som sitter och bevakar Remedy.
Men ni har ingen övervakning så att ni kan se i realtid hur mår den/ hur går den nu?
Nej.
Om det blir fel i applikationen i sig själv? Alltså inte minne, CPU, servrar osv. Vad är det
för typ av fel som kan uppstå då?
Fel i kod. Låsning i databaser. Alltså fel i kod som skapar felet så att säga. Då tar vi det
med, förhoppningsvis har dom en förvaltarlåda då i Remedy, som alla ska ha. Eller så är
det via Lync, man känner utvecklaren, du det är fel. Eller utvecklaren känner oss, en rad i
webconfig kan du fixa den bara, visst. Men vi har inget proaktivt och ser att nu snart
kommer det att gå åt helvete. Det har vi inte.
Men just när det blir att ni märker att det inte är något fel på servrarna utan att det är
fel i koden. Blir det via Remedy, blir det ett ärende, som man lägger i lådan?
Förhoppningen är ju att det skulle ha varit det när folk ringer in, beroende på vem som
märker det här nu då. Om det är en användare som ringer in och säger, denna
applikation det är fel i den. Eller det här är felet, så skickar de en skärmdump. Då vill ju vi
helst att, servicedesken sen till applikationssupporten förhoppningsvis hittar dom då, det
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är level 2 innan oss. Målet för oss om dom ser att applikationen verkligen inte fungerar.
Ja, skicka till förvaltarna direkt. För vi ser att det är inget fel på servrarna.
Så då kan ni hoppa ett steg direkt då. Istället för att ni ska lägga tid på det också.
Ja. Då blir det snabbare ledtider helt enkelt. Sen om det är någonting som förvaltarna vill
komma till oss med och säga "det här gick åt helvete kan du köra ett script, det är fel i
den här databasen". Ja visst kan vi göra det. Beroende på hur snabbt det är då, hur
snabbt det ska göras. Om det är helt fel, om det är en bugg, då får vi en buggrättning på
oss.
Finns det så att ni får sådana som är fel och det är svårt att få tag i folk ibland?
Mm ja det är det. Helst av allt skulle man bara vilja kunna ringa en människa. En
utvecklar ansvarig som jag kan ringa. Någon eller några som vet vilka utvecklare som
håller på med vad.
Det verkar inte klart, att det inte finns något uppsatt, om det är den här
applikationen ring den här personen?
Oftast är det ju så här att någon hört i korridoren att ja jag hörde att han var utvecklare på
det där, hör av dig till honom. Eller ring han och han har säkert nått annat namn. Den
vägen är det, det är ju lite detektivarbete. Fast till 95 % så vet du ju vilken utvecklaren är
på den applikationen som just du har hand om, vi har ju några som vi sköter om, har
huvudansvaret för.
Men om det kommer in någon ny kan det säkert bli svårt för den personen. Eller om
det försvinner någon i den kedjan av namnletande.
Precis. Från vår sida har vi förhoppningsvis gjort schyssta dokumentationer så det ska inte
vara några problem. Det ska inte vara personberoende, men det är väldigt svårt att inte ha
det så.
Det verkar som det är ett stort behov. Att det skulle underlätta om man hade uppsatt
vilka som är ansvariga för vilka applikationer?
Ja. Från vår sida. Ja men det har vi ju, det ska finnas någonstans på intranätet. Jag har för
mig att det funnits, "vilka våra applikationer är".
Kan du se några problem eller några önskemål som du skulle önska funkade bättre?
Att alla arbetar i Remedy.
Remedy, det var det här ärendehanteringsprogrammet?
Precis. Det är ju vårt stora ärendehanteringsprogram, vi har två, dels ERLING som du kan
ta kontakt med entreprenörer utanför Trafikverket, och REMEDY. Det är ett
ärendehanteringssystem där vi får in incidenter, men vi får även in taskar då. Alltså
ändringar. Som också fördelas ut på morgonmötet. Så det är ändringar, incident, och
problem som vi jobbar med där då.
Kan du förklara vad det är för skillnad på dem?
Incidenter det är ju händelser, antingen ringer någon in och säger det här funkar inte.
Servicedesken tar emot det, lägger till applikation, applikation kan inte lösa det. Då
kommer det till oss. Ganska basic ITIL incidenthantering. Sen har du ändringar då, någon
uppdragsledare har lagt in en beställning på en uppdatering av applikation A. Sen ramlar
det ner, den är godkänd av alla. I en ändring kan många taskar finnas med då, beroende
på vad som ska göras.
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Det är alltså en ändring som skall driftsättas?
ja precis exakt. Sen problem management. Vi har ju alltså problem managers och där kan
du lägga upp ett problem om du har problem med en applikation eller en databas eller
någonting och du förstår inte varför, du behöver hjälp. Då kan du lägga upp ett problem i
REMEDY, då ser en problem manager det. Jag har felsökt men jag hittar verkligen
ingenting. Som jag tror att de jobbar då. Är det upp till problem managern att suga in folk
med rätt kompetens, kanske vi, någon utvecklare, kanske rent utav någon leverantör. Så
då vi tillsammans ska lösa det här problemet. När det är löst, testat och klart, då stängs
det bara. Sen går det ut en lösningsmall av det.
Problem, dem är inte lika kritiska som incidenter?
Nej, men en incident kan ju utmynna i ett problem. Incidenterna är ju snabba puckar. Ett
problem är något som ligger, och man tittar på. Om du får in en incident kan det bli ett
problem av det. Beroende på vad det är då såklart.
Har ni någon återkoppling på incidenterna? Säg att det kommer återkommande fel. En
incident som ni kan lösa rätt så snabbt, men att det är återkommande.
Ja det känner ju vi också. Vi har ju ett par applikationer som där vi säger att vi har
jätteproblem med ansökan av kapacitet då som det heter nu då. Vi liksom löser
problemet och dom vet om det och dom säger "det kommer i nästa release" vi vet vilka
vi ska prata med men det händer ju ingenting. Det är då vi skulle vilja haft en sådan, att
alla utvecklare har ett konto in i REMEDY då där de kan ta emot sina ärenden. Vi kan inte
lösa problemen, vi är inga utvecklare. Vi kan bara komma förbi felet sen går det ett tag
till. Ni måste lösa det i koden, så är det bara.
Jag antar i REMEDY att utvecklare skulle kunna se återkommande fel också. Att dom
kan gå in och se vilka fel som finns i deras applikation?
Ja oja det går att ta ut statistik på det.
Det är just det om det kommer en massa små larm som släcks och aldrig når dem. Som
kan komma från något bakomliggande som borde fixas.
Ja precis exakt. Dom vet inte om det, de får ingen återkoppling. Men har du en förvaltare
som står på tå så märker ju han det direkt i och med att det är hans system, han är inne
och sköter om det och kollar så allt funkar. Får en förvaltare reda på så kan det,
beroende på vem det är då, gå jävligt snabbt att få en workaround eller en lösning på
det. Men återigen det är personberoende.
Ser du något problem med om dom vill ha mer insyn i applikationen. Ser du något
problem i det. Inte så att dom är inne i produktionsmiljön utan bara att de får se hur
applikationen mår, så kan man se trender och grejer. Kan vi börja med någonting innan
det händer? Proaktivt.
Absolut, varför inte. Proaktivitet är ju bra. Absolut.
Dom pratar om problem att dom inte får vara inne i servrarna och kolla, alltså själva
utvecklarna då.
Nej, för då spricker ju vårt åtagande. Direkt.
Det verkar också vara olika, en del har admin och en del har inte.
Ja.
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Vad är ert åtagande?
Det är att hålla grejerna igång. Släpper vi då in dem i produktion och de inte lämnar
någon dokumentation, som dom aldrig gör ändå, så vet vi ju inte vad de har gjort. Då kan
inte vi garantera upp tiden.
Det kan sabba för er om dom är inne och petar i någonting?
Ja, precis.
Men vad innebär det med att ha serverrättigheter?
Oftast är det ju att man tar upp en RDP sektion och ansluter till "hinken" helt enkelt. Jag
tror det är så dom jobbar, eller om dom tar upp nått management verktyg så dom kan se
Windows tjänsterna och starta om dem via den vägen då. Jag vet faktiskt inte hur dom
jobbar dom som har behörighet.
Lika svart låda åt det hållet från er sida alltså.
Ja. Jag har inte en aning.
Men det är fortfarande att de alltid, genom en release eller en patch eller någonting så
måste de alltid gå via er för att det ska gå. Det är ni som inför sådant?
Ja det är ju vi som gör det jobbet. För dom system vi har då. Sen har du järnvägsnära och
vägnära då. Dom är inte vi inne och pillar på.
Men det skulle inte vara något problem om dom fick tillgång till data från
applikationen som körs. Utan bara dom inte kan förbigå er driftsättning.
Data får dom väl ta del av.
Men så man kan sätta upp så att applikationen skickar, du kan ta livedata men du ska
inte in och pilla i produktionsmiljön.
Oftast är det ju så att så att säga om dom vill ha data låt säga en databasdump, så
beställer dom det av oss. Sen säger de, oftast kan en task bestå av vi behöver en dump av
trv.se sätt upp den på den och den servern. Då tar vi en dump och sätter upp den på
deras utvecklingsserver. Så kan dem lattja med den då.
Det handlar alltså om, att ni har mycket information. Det gäller bara för dom att
begära den av er?
Visst. Det är ju inga hemligheter, det är väl lite lösenord och sådant som vi har men. Sen i
deras testmiljö där får dom ha vilda västern bäst dom vill.
Man kan sätta upp så att applikationen skickar data så man kan få en feed som dom
kan titta på.
Ja.
Så i grunden handlar det bara om. Bara de vet vilket data de vill ha och se i någon feed
så går det att lösa.
Ja, jag ser inget problem i att vi skulle neka dem det. För det är ju inte "vårat" data. Det
är ju "deras" data.
Så länge dem inte är inne och pillar i någonting som går, så får de se vad dom vill.
Exakt, ja, varför skulle dom inte få det.
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Finns det några tidsaspekter på, säg en kritiks incident som inte ni kan lösa direkt utan
som måste gå till förvaltning/utvecklare att de måste patch någonting t.ex. Finns det
någon tidsaspekt på vilken tid det får ta eller?
Du har ju indelat i I1, I2, I3 osv SLA.
Just om man ser att man kan arbeta proaktivt, du kortare sådana tider är tanken då,
om du kan börja med en lösning på något innan det hänt. Det är ju bara positivt för
alla.
Oja.
Men om de löst något problem finns det information med i varje release eller är det
bara typ den här koden funkar?
Det beror ju åter igen på vem som gör det, utvecklar, det finns dem som lägger ner
väldigt bra med möda och tid på underlagen där de skriver vad som är rättat. Det är bra
att det står för man får ju ett litet hum om hur och vad problemen har varit så att säga.
Sen finns det dem som bara skickar med en textfil där det typ, kopiera in detta
dubbelklicka maila mig. Så det är ett otroligt spann från utvecklings sidan hur dom ska
jobba. De jobbar så olika.
Om ni ska släppa nytt, driftsätta, har de specificerat upp visa fel som kan inträffa och
hur man löser dem?
Under driftsättningen? Nej. Oftast litar ju dom på att alla script och databasfiler fungerar
men man har ju den dialogen att man slänger ju iväg ett Lync meddelande "jag fick det
här felet på script 3" t.ex. Är det en showstopper eller inte? Skickar man det till
utvecklaren då och han går in i koden och kollar. "Ja stanna där jag kommer med ett nytt
script alldeles strax". Så kör man det och det går igenom sen fortsätter man bara.
Men säg att det blir incidenter, om det blir den här grejen kolla på det här? Finns det
sådan information med?
Du menar lösningsmallar för incidenterna. Ja. Sen har vi gjort egna sådana också. FAQ,
"kokböcker" och grejer.
Det är olika där också vad man får med för information?
Ja, men där tycker jag servicedesken gör ett ganska bra jobb faktisk. De är väldigt duktiga
att ta reda på vad problemet är, skicka med länkar, skärm dumpar och grejer. Sen kan du
ju även i REMEDY söka på gamla incidenter. Vi skriver ju alla lösningar i ärendet innan vi
stänger det. Det är det som är så bra med REMEDY.
Det är det som blir den stora delen i uppföljandet. Om alla använde REMEDY skulle
man enkelt kunna uppfölja alla problem och se.
Ja, oja.
Finns det några exempel där det inte finns nå REMEDY, där förvaltningen inte har
REMEDY?
Trafikverket.se.
Vad är skillnaden i arbetssättet om de inte har REMEDY?
Det blir liksom det här. Ringa upp, nej han satt i möte, finns någon annan? Nej han var
ledig. Man blir som en mellanhand, istället för att dom får det direkt med dokumentation
om vad problemet är i REMEDY.
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Är det på nått sätt som ni skulle ha användning för någon sorts realtidsövervakning?
Skulle ni ha användning för att veta hur någonting mår? I stunden.
Ja om det fanns skulle vi säkert kolla på det. Det tror jag. Eller om vi får en notifikation av
nått övervakningssystem, som säger att nu börjar den här applikationspoolen dra lite väl
mycket minne. Nu får ni göra något. Visst. Om det fanns skulle vi säkert göra det. Men
som sagt det finns ju massa annat att göra också.
Kan ni på nått sätt, säg att ni skulle märka att en applikation börjar dra lite väl mycket
minne. Finns det nått ni kan göra i förebyggande syfte alltså.
Det beror ju på vad det är för någonting. Om det är minne då, det får vi ju från SCOM och
det är rätt in i REMEDY lådan. Jag tror det först går till applikationssupport. Sen brukar
dom lägga på oss, då har dom gjort någon grundlig kontroll. Sen kan vi bara gå in och
konstatera att "ja det är webbtjänsten som drar 98 % av CPU här" vad göra?
Applikationen står, ingen kan använda den. Då finns inte så mycket val, starta om den.
Sen återkopplingen den är ju dålig då, för vi har gjort det här jobbet, vi har startat om
den. Det är ju ingen som skickar det, eller ingen som får reda på det, beroende på vad
det är åter igen. Ingen förvaltare eller utvecklare eller någonting sådant där.
Du pratar om, de skulle om de vill, beställa för sin applikation. Att de beställer vilka
incidenter som hänt under en tidsperiod i rapporter?
Ja det tror jag säkert de skulle kunna beställa av någon. Men jag vet inte om vi kan ta ut
dem. Har inte en aning faktiskt. Det kan dom ju göra själva om dom har en REMEDY låda.
Fast REMEDY blir inte riktigt proaktivt på det sättet. Du ser inte.
Nej det är ju mer incidenthantering. Men oftast, det hjälper oss att gå tillbaks i gamla
ärenden och söka vad Christer gjorde för två månader sedan när han avhjälpte just det
här felet, och det är vi ganska bra på får jag säga, att vi skriver i lösning eller vem man ska
ringa eller hur man gjorde helt enkelt för att komma vidare.
För att snabbare kunna lösa det?
Precis.
Så det skrivs för varje incident, även fast det är återkommande?
Ja.

Intervju 2 - Drift
Börja förklara vad ni gör i nuläget, med driften av applikationen
Ja släcker larm lagar incidenter, analyserar fel? Försöker förebygga produktionsmiljön.
Viss problematik med att vi har olika grupperingar som där driften inte sköter driften, det
är utvecklingen som sköter driften, det finns många avarter, det är mitt så här har vi
alltid gjort. Och driften är bara akter seglade. Men ändå ska de ha ansvar.
Är det väldigt sektionerat?
Ja det är det, på vissa framförallt på gamla väg sidan, mm där finns det problem. Men vår
gruppering är väl inte så hårt, vi har ju ansvar där vi har ansvar. vi har väl inte så många
utvecklare i våra leveranser, nej inte i leveranserna, vi tar hjälp av dem där vi har äldre
system där det är brist i dokumentationen. Vi är en av dem som jobbar mycket över
gränserna.
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Det här med fel och incidenter hur ser ni det?
Övervakningen och Remedy där alla incidenter och larm kommer in och det är där ifrån vi
arbetar, det är både incidenter som rings in av användare och också övervakade
processer och så vidare som larmar i SCOM som genererar ärenden i Remedy.
Har vi en incident som vi ser att det är förvaltningen alltså systemutvecklingen som får ta
det här så lägger vi över det i deras låda i Remedy sen får dom jobba vidare på det. ja det
kan ju vara så att det är fel i systemet en, bugg då kan inte vi rätta till det. Så sitter det en
användare som har fel så är det ofta inte fel på systemet utan fel på den användarens
klient det hanterar inte vi. Där har vi också saker som kunde förbättras, kontakten mot
förvaltningen att vi har olika, ibland så har förvaltningen Remedy, ibland mail låda, ibland
får man ringa och jaga någon.
Så alla förvaltningsobjekten ska ha en låda i Remedy anser ju vi. För det har inte alla här.
Vad är det som övervakas då? vilken information har ni tillgång till?
Nu är det ju så att applikationsövervakning som sådan är inte så utbredd för att när vi var
en resultat enhet så kostade det att bygga applikationsövervakning då ville de inte betala
så då ville de inte ha bara ha basplattan server, os, lagring och så. Men järnvägsnära har
övervakning på alla sina applikationer. Det kommer mer och mer hos oss också, men det
är fortfarande något som förvaltare måste beställa, för vi vet ju inte hur systemet kan
övervakas. De måste skicka in en beställning på att, de här och de här ska övervakas. Och
de ska generera de här och det här larmen eller incidenterna och de ska åtgärdas på det
här och det här sättet, och det är väldigt jobbigt ibland för dem att skriva ner. Det går ju
att styra då vem som ska få incidenten så att säga, om det ska gå till förvaltningen och
dom ska titta på det för att analysera vad som är fel. Och sen lägga över det till
grupperingen för åtgärder eller vilken grupp som ska åtgärda. Men just det att dem vill se
larmen som genereras först ifall det är något som de ska ta höjd för i nästa release eller
nått.
Utvecklarna får inte vara i produktionsmiljö, de åtgärdar ju inget, de kan ta del av det och
fixa till nästa release.
Om ni analyserar ett fel som ni måste skicka vidare gåt det via nått system då?
Ja Remedy, så lägger vi över det till de som vi tror är rätt gruppering.
Hur analyserar ni felen?
Vi gör detektivarbete. Kollar i loggar och så vidare.
Kan ni se vart felet uppstår.
Det beror på vad som felet är det är ju stora komplexa system, det är många
komponenter som kan strula. det är svårt att säga nått generellt hur man gör, det är rätt
så olika beroende på applikationen.
ibland så står lösningen i SCOM, då har de skrivit ner i SCOM larmen hur man ska göra för
att åtgärda det.
Om det inte finns någon beskrivning på hur man ska lösa det hur gör ni då?
Vi lägger tid på att analysera det, och ibland så kan det bli så att det hamnar på
förvaltningens bord. När man inte vet vad det är för fel så måste man lägga tid på det.
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Har läst i processbeskrivningar att det ska följa med dokumentation på vilka åtgärder
som ska göras om det uppstår fel, är det så?
Njaa, i vissa fall så finns det men ofta inte.
Finns det nått som skulle underlätta ert arbete?
Just när man felsöker så skulle det underlätta att hitta rätt på utveckling och förvaltning.
vissa system som det inte kommer ärenden på så ofta, sen så kommer det, har man tur
så hittar man nått i den wiki som finns det finns ett förvaltarnamn men den personen
kanske inte jobbar kvar. Det kan vara svårt att hitta folk som vet något om applikationen.
det är utvecklarna som man behöver prata med, det är dem som vet hur det fungerar.
Ett tips är ju att förvaltningen lägger in alla ansvariga i koncern arkitektur verktyget där
alla applikationer är listade.
Är det akut stop i applikationen vill man ju ha tag i rätt person direkt. Ibland tar det
långtid att få tag i rätt person. Men när man väl får tag i rätt person så kan det gå
snabbt.
Det är väldigt många uppdragsledare som sitter på förvaltning på utvecklar sidan, där har
man ju väldigt lite koll på vem som gör vad på vilken applikation. Det är ibland mer
organisatoriska problem. Vissa områden så har vi bra samarbeten med utvecklarna, de
kommer ner och sitter med oss när vi driftsätter. det skiljer sig väldigt mycket, från person
till person hur mycket dem "bryr sig".
Är ett problem att det tar mycket tid att analysera fel som ändå inte ni kan göra något
åt?
Nej ofta är det inte själva analyserandet som är problemet utan det är att få tag på rätt
folk. För det kan räcka med att man vill starta om ett system och att man ändå måste ut
och informera. att de som använder systemet fortfarande kan använda det men att det
går jävligt segt, så kan det vara svårt att få tag i personen som säger att klockan tolv kan
ni starta om systemet.
Har ni även koll på till exempel exekveringstider hos funktioner?
Det är inget vi sitter och har information om, i så fall har de satt upp det i SCOM så det
kommer ett larm där. Vi vet inte om det får ta fem minuter eller som det ska ta fem
sekunder. I ekonomi systemet tillexempel så tar det väldigt långtid vissa perioder, när det
är bokslut, halvårs bokslut och sådana där grejer, ja men vad ska vi göra.
Ja men då behöver man också från förvaltare veta vad som är normalt, när man ser idag
går det jätte segt, ja men då kanske de vet att ja men när vi kör de här grejerna då går
det segt. till exempel att de säger "i dag ska vi köra alla de här rapporterna så det kan gå
segt", och om vi skulle starta om systemet för att lösa det så skulle vi kunna förstöra
något i stället.
Men det som är orsaken ena gången är inte säkert att det är orsaken andra gången,
beroende på vilken rapport det är och vilken tid i månaden det är. Och sådant går ju inte
att övervaka på det sättet, sådant måste man ha kännedom och personkontakter. Jag
tror det handlar ganska mycket om att få tydligare kontaktvägar. Alla jobbar ganska olika.
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Det hade varit perfekt om alla hade haft en kontaktlåda i Remedy. och då ser man vilka
som ligger i den lådan, namnen och så. ja och så ka man gå in och titta på ärendet och se
vad som händer med det, vad de gjort. i andra fall ska man maila någon och stänga
ärendet och man har ingen som helst uppföljning på det.
Om ni lägger upp ett ärende i Remedy så skriver ni en beskrivning av ärendet?
Ja vi skriver vi har gjort det här och det här, sen kan vi lägga över det på den gruppen
som ska ha det och så ser de vad det är som vi redan gjort. Men det är inte alla som har
en sådan i Remedy utan alla jobbar på olika sätt.
I vår grupp så jobbar vi mot alla verksamhets objekt. vi har 48 förvaltningsobjekt. Det blir
svårt att arbeta i förebyggande syfte med så många förvaltningsobjekt.
Arbetar ni direkt mot SCOM?
Nej vi kan gå in och kolla men vi arbetar inte aktivt med det. Det är SOC som gör det. SOC
är dem som aktivt kollar i SCOM och försöker lägger över de olika felen på rätt grupp.
Beroende på vilken server det är som larmar så är det olika grupperingar som har hand
om det.
SCOM är det de som övervakar servrarna?
Ja men man kan bygga in managementpack i applikationen. och då kan man trigga larm
på olika larm, och då är det viktigt att man bygger in sådana larm i koden då kan man se
de i SCOM också.
Också via automationsprojektet så kan man övervaka på loggfiler så kan trigga larm på
text som dyker upp i en logg fil.
Finns det fall där utvecklarna har på börjat någon som ni upptäcker är ett fel?
för hoppningsvis har de inte till gång till servrarna.
Vad är problematiken om utvecklarna får tillgång till servrarna?
Då förlorar vi leveransansvaret, vi ska hålla den applikationen tillgänglig 0/24, och sitter
det då en utvecklare som har tillgång till servrarna så kan det bli "ah det här var kul", sen
går allting ner.
om det är flaskhalsar dom vill ha så går det att hämta ut statistik från SCOM, det är bara
att titta på trender. Det gäller att de kommer upp och specifikationer så att säga, och har
de en Remedy låda kan dom få incidenterna dit den saken är ju klar.
Men frågan är vart brytpunkten ska gå då, för att om det är till exempel 50 anrop då
börjar de bli lite kämpigt och då vill de kolla på vad det är, och då går det till
förvaltningen, men är det 60 anrop då kanske det är kritiskt och måste göra nått.
Sen tycker jag att de jobbar dåligt med incidenter i förvaltningen. Dom borde egentligen
följa upp varje incident på sin applikation. om man tar ut rapporter och analyserar
incidenterna och ser "hur ofta förekommer det här, är det nått som vi kan förebygga?".
Jag tror inte de ser på incidenterna.
Incidenterna behöver alltså inte vara att det går till förvaltningen utan det kan vara
sådant som ni på driften kan åtgärda för att få applikationen att gå?
49

Ja så kan det vara det är ju incidenthanteringen i ett nötskal, man ska lösa det så fort som
möjligt. Men de kan begära att få ut rapporterna ur Remedy. det är bara begära de så
kan de få de varje vecka eller månad så som de vill ha det, så kan de se om det är nå
återkommande fel som de kan åtgärda.
jag är med på operativa forum med utvecklarna och då frågar de, har de vart nå stora
incidenter den här månaden, om svaret är nej så säger de bara "okej vad bra". om det är
små incidenter så behöver den inte ens komma till oss, utan om det kommer ett larm till
SOC att en tjänst har stoppat så är det första dom gör att försöka starta den tjänsten
igen. Och om det händer en gång i veckan så kanske det är nå speciellt fel.
Om det är ett återkommande fel så skickar de det till oss, men de på SOC är också ett
antal personer som roterar så om de ska upptäcka de så krävs det nästan att de är
samma person som får det larmet. Men de söker väldigt mycket i Remedy.
Det har kommit återkommande, då har vi tagit kontakt med förvaltningen tillexempel.
Och sagt det här händer då och då den här tiden kolla på det, om vi hittar kontakt
personer så att säga. Mycket av det skulle de kunna se själva om de gick in i Remedy.
Men alla jobbar inte med det.
Vad menar ni med förvaltnings låda?
Det är en grupp i Remedy som man kan lägga ärenden i. Vi har en grupp, om vi ser att det
här inte ska hit, då lägger vi över det på rätt grupp med en beskrivning, och där kan man
se hela historiken vad som gjorts för just det ärendet, i stället för att man ska summera
något i ett mail som inte blir uppföljt. Om de sen till exempel skulle se att det är nått på
servern som behövs fixas då kan de bara lägga tillbaka det till oss i vår grupp i Remedy.
Jag tror att det hade underlättat för alla använde sig av Remedy, då skulle alla kunna gå
in och söka i Remedy på sin applikation och se vad som har hänt.
Just det där med utvecklings projekt, att de blir sammansatta så snabbt, att de projekt
grupperna har inget ramverk som de arbetar efter som att de här komponenterna har ni
att utveckla efter. Ibland kan de bli så att de gör nått som inte vi stödjer. Det händer då
och då. IT borde ha ett styrramverk som alla arbetar efter. För de tar in konsulter och
sätter dem i en grupp och säger koda det här och det här. Arbetet blir svårt om det finns
jätte många olika applikationer som är uppbyggda på helt olika sätt.
Det blir mycket enklare att sätta upp övervakning av systemen om alla loggar på samma
sätt, tillexempel att använda FATAL om det är ett visst fel. Det är mycket sådant som
skulle kunna förbättras.
Första steget är att alla ska ha en förvaltningsgrupp i Remedy så att vi har en given kanal
till vem man ska vända sig till om det kommer något. Där de får vara ansvariga att
uppdatera vilka som är med i den gruppen.
För att läsa systemdokumentation som är fyra år gammal där det står namn, så är det
inte säkert att de personerna jobbar kvar ens. Om de gör de så är det stor chans att de
har gått vidare till nått helt annat, och då får man lägga tid på att hitta rätt person. Men
om det finns en grupp i Remedy så kan man enkelt hitta vilka personer som är ansvariga
för applikationen.
50

Vissa vill ha tillgång till SCOM också, men det är ett big no no märkte vi ju.
Vad är problemet då?
Då kan vi få dubbel arbete, att vi arbetar på samma saker. Vilket inte är effektivt för
någon av oss.
Intervju 3 - Drift
Ni kan börja att berätta lite hur ni arbetar
vi arbetar med system center 2012 även kallad SCOM, och det finns en webbaserad
version där man kan se larm, det finns även en klient version som SOC använder som är
bemannad 24 timmar om dygnet. SCOM används för att övervaka allt ifrån services till
es-webbar, ja det mesta. Den används även till att övervaka servrar, som CPU belastning,
minnes användning och disk utrymme. och ut efter ett larm så har vi ett tillägg som är
egenutvecklat så att vi kan skapa ett ärende direkt utav det larmet, så att vi kan skicka över
det till vårt ärendehanteringssystem. antingen tar SOC hand om det eller så skickar de
vidare till den gruppering som har hand om det. Är det en server så är det ett data center
som tar hand om det, är det anti virus så är det anti-virus gruppen, är det själva
applikationen så går det till applikationsdriften. Kort kan man beskriva vår övervakning på
det viset. Sen har vi även stödverktyg som Apica som övervakar webb applikationer som
kollar hur dem mår och man får lite mer upp tids statistik mer än att det är ett
övervakningsverktyg. Det är även en extern koll så att det fungerar utifrån, för det kan
fungera internt men inte nödvändigtvis externt. Apica har servrar lite här och var.
Man kan säga att SCOM är ett realtidsövervakningsverktyg lite beroende på vad för larm
man sätter upp. Till exempel diskutrymme där kan man sätta olika nivåer när den ska
larma så att man kan se att den börjar bli full så att man kan gå in och larma innan den
blir full. Så att samma när man har klustrade maskiner, så har man ett larm så vet att det
är nått som felar på den maskinen och den går över till den andra, då kan man gå in och
korrigera i den första maskinen.
SCOM larmen är det bara hårdvara?
Nej det är både hårdvara och mjukvara, alla Microsoftprodukter har ett management
pack som är inbyggt i SCOM från början så du kan övervaka es, SQL, OS, batchjobb, och
services. Man kan även utveckla egna övervakningar. Låt säga att en applikation har
korrekt uppsatta error codes så kan den generera larm utefter det.
Hur går det till när ni får ett larm?
Vi på SOC tar emot alla larm, vi sitter som en första instans när det gäller larm
övervakning och vi försöker åtgärda det. Kan inte vi åtgärda larmet så eskalerar vi det ner
till den gruppering som har ansvar för det. Alla larm är incidenter.
Som det sas tidigare så skickas det in i ärendehanteringsprogrammet med vilka åtgärder
som har gjorts, som man också kan följa så om det kommer samma fel igen så kan man
söka och se hur det har lösts tidigare.
Mjukvarufel som kommer är det sådana fel som utvecklarna själva har satt upp som
felhantering?
Låt oss ta ett klassiskt exempel, ett es stänger av sig själv, då genererar den ett larm i
SCOM. Om den inte har någon extra övervakning som läser av eror loggs, då får man gå
in på servern och kolla det manuellt. men det är också hur viktigt systemet är att det är
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igång, vilken SLA nivå den har bedömer hur värt det är att specialutveckla larm. Om man
ser att den är nere så kan man använda SCOM för att sätta igång webben igen, det är
ganska vanligt att man går in och recyklar applikationspoolen eller nått liknande, mindre
handpåläggning. Men sen kan det komma mer avancerade problem och då får man gå
ner i applikationsloggen och läsa av där vad det är som har hänt. Alternativt att man går
in i loggningen i es loggar och om utvecklarna har slagit på loggningen i configen.
Vad är det ni på driften har ansvar över och vad är det ni åtgärdar?
Vi åtgärdar alla möjliga sorters fel. Om jag kollar i vårt ärendehanteringsprogram så har vi
användarärenden som inte servicedesk kan lösa eller om det är något fel i själva
applikationen då går vi in och felsöker, och kollar om databaskopplingen är okej, är det
nått service konto som har gått ut. Eller så läser vi av SQL varför det här jobbet inte har
gått som det ska. Så vi tar hand om allt som kan gå fel på själva applikationen.
Finns det några fel som handlar om själva koden som inte ni kan ta hand om?
Absolut vi skickar inte vidare det då, utan så länge det är i drift miljö så är det vi som
ansvara för det. Ansvaret ligger på oss att ordna det. låt oss säga att en incident kommer
till oss om att en applikation är beroende av en annan, o de har gjort en ändring i den
andra applikationen då så blir det mitt jobb att felsöka det, och ta hjälp av en utvecklare
om det är någonting i koden som måste ändras.
Det är ingenting som ni helt lägger över på utvecklarna så att de får fixa det till nästa
release tillexempel?
Det kan bli så, men då är det oftast en task som måste till i ändringsprocessen.
Alternativt att det blir ett problem och då måste det till en utredning om vad som gick fel
varför gick det fel och hur kan åtgärda felet.
Vad är det som avgör om larmet ligger på driften eller på utvecklingen?
Sels om det är uttalat, man kan ringa upp personen och fråga om det här är något som ni
kan åtgärda. Det beror på hur långt det har gått i felsökningsprocessen. Säg att jag har
pratat med driften och de inte kan lösa det. Då kontaktar vi utvecklingen för att vi måste
komma vidare. då säger vi att vi vill att ni som utvecklare/förvaltare måste göra en
felsökning då lägger vi över ärendet på dem.
Har alla olika en grupp i ärendehanteringsprogrammet? eller är det mycket
personkontakt?
Om man säger så här, vissa större tjänster har en förvaltningslåda. Då kan vi lägga
överärendet dit. Alternativt så håller vi det i driften ärendet levande och sköter
kontakten med utvecklarna.
Finns det bra beskrivit vilka som är de ansvariga för förvaltning/utvecklingen?
i vår driftsdokumentation så finns det dokumentation på vem som är förvaltare, teknisk
förvaltningsledare och ibland även utvecklarna. Då meddelar man det till
förvaltningsledaren och då sköter de den interna kommunikationen där och så hugger vi
tag i någon utvecklare. Också i min gruppering så har man system som man är själv
specialiserad på att sköta då har man ofta en bra personkontakt.
Ett annat problem som vi fick höra om var ifall systemen var väldigt gamla så kunde det
vara svårt att få tag i rätt personer.
Ja det förekommer, och i min gruppering så har vi hand om väldigt gamla applikationer
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som bara har legat och snurrat och då har vi en i vår grupp som har vart med och drift
satt de här ända sen starten och några har blivit arkitekter och liknande, då finns de
resurserna att få tag i också utifall att. i värsta fall i fall det inte finns någon att få tag i, då
blir det detektiv arbete och läsa loggar och rycka tag i utvecklar kompetens som kan
lägga på loggning eller förstår det paketet.
Hur ser det ut om man måste skicka vidare ett ärende till förvaltningen? Vilken
information följer med?
Om de inte har en låda i Remedy, då håller vi i driften ärendet i gång ända tills problemet
är löst och ansvaret ligger på oss att följa upp så att det blir löst. Det blir lite att man
släpper det när man lägger över ett ärende för då blir det på deras ansvar att det blir löst
och fixar en lösning. sen är det ofta om man har lagt över nått på förvaltningen och
ändringen måste göras i aktiv drift miljö och det är akut då kontaktar man den personen,
för man slänger inte bara över ett ärende till en gruppering, och säger här lös det. utan
det är en överräckning, man måste ha en kontakt med personerna som man räcker över
det till.
Arbetar ni mot SLA? finns det någon tidsaspekt?
ja vi arbetar efter ITIL standardens nivåer.
Ser ni några problem eller har några önskemål på ändringar för att ni ska kunna göra
saker effektivare?
Om vi har nå problem som vi har vet jag inte direkt. Men det finns system som är väldigt
nya, så är det en dialog och felsökning som man får sitta och göra med de som utvecklat
det. Då sitter man oftast via Lync och försöker hitta felet tillsammans. Det måste jag säga
har fungerat väldigt bra för oss. så länge förvaltningen är lyhörda på problemen och inte
säger "det är bara en liten störning" men det händer bara en handfullgånger. Jag har
stött på kanske ett sådant system och jag har hand om 10-20 talet system.
Du verkar ha rätt så bra samarbete med utvecklare för system som du har ansvar för?
Jag kan ge exempel, jag har ett system som vi hade långa driftsättningar med från början.
Då presenterade jag hur de skulle lägga fram det i framtiden och visade vart
dokumentationen fans för att göra driftsättningsunderlag som var bra. Även gav dem
instruktioner på hur de skulle sätta upp error codes och liknande och fånga upp de i sina
egna admin flik i applikationen. Det tog ett litet tag men den grupperingen var väldigt
lyhörd och efter det så fick vi ner våra driftsättningstider väldigt mycket. och nu har de
en egen väldigt bra admin sida, så när de ser att en användare gör fel i formulär matning
eller liknande så får de upp ett felmeddelande i sin admin vy. De snappar de upp från
webapplikationen. Så då kan de gå dit och kontakta användaren och säga "hej, så hör gör
du för att få det här felet löst", och så kan de se om det är något som de kanske behöver
designa om för att det ska funka bättre.
Vad finns det för problem med att utvecklare får tillexempel admin rättigheter på
servrar?
Det är ett problem som grundas i att utvecklare kan vara lite humoristiskt sagt
"klåfingriga" när det kommer till deras system. det kan vara lite som "jag ska bara"
mentaliteten, att man går in och gör en liten ändring och trycker på enter och drar för
dagen. Så kan systemet gå ner över natten och så blir det rabalder när man kommer på
morgonen. Så det är ett utav grund skälen till det. Samt att vi som är drift ansvariga för
applikationen inte har koll på vad som händer i miljön. Därför har vi skiljt upp de så att vi
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har en test miljö en produktions test och en produktion. Så att test och utvecklings miljön
är helt separerad från produktions test och produktion. Produktions test används då som
att ett fåtal användare kan komma in och test om tillexempel en uppdatering är godkänd
och gå vidare med sätta den i produktion.
Ni ser inga problem med att de har tillgång till informatio0n från applikationen när den
är i drift?
Nej jag förespråkar aktivt att de ska sköta sin fel hantering och loggning av fel att det är
viktig att de har en bra koll på de och de får gärna lägga in i deras admingränssnitt att de
har tillgång till att gå in och läsa av felmeddelanden och så där, det ger dem ännu ett sätt
att kunna hugga tag i mig som drift tekniker och säga "hörru du, här är det nått som är
lurt". Sen så är det ju så att alla system inte har den möjligheten eller den tiden att
utveckla något sådant. Men så fort det är nya system som kommer så förespråkar jag
det.
Har ni tillgång till någon typ av realtids data om de applikationer som ni har hand om?
På drift har man tillgång till SCOM, men det är inget man jobbar aktivt med utan man får
ett ärende från SOC.
På SOC arbetar man på samma sätt, man går in i listan och kollar om det har kommit fel
och agerar där efter, beroende på vad det är för larm. och det är 24/7 övervakning så
man sitter och stirrar på skärmen tills något dyker upp.
Följer informationen med från de fel sökningarna som gjort ner i kedjan?
Ja det gör den, det skrivs ner i beskrivningen av ärendet.
Har ni någon till utöver det här som ni vill tillägga?
Ja det kan ju vara att SCOM sparar historik. Man kan gå in i databasen och hämta ut hela
larm historiken om man vill, men det som är standard är 7 dagar som SOC operatörer
kommer över.
Är det sådan information som skulle kunna vara tillgänglig för utvecklarna?
Jajamän det är det. Liksom det så förs även statistik över registrerade ärenden i Remedy.
och där finns det så klart förbättringar, vissa grupperingar och applikationer har ju en
speciell taggning om man säger så, utav ärenden som är specifika för den applikationen
det finns inte på andra applikationer där man inte ser det behovet.
Hur arbetar man med uppföljning?
Ärenden som är återkommande hamnar under problem processen om felet är
återkommande och man vet inte vad det beror på. Det är i SOC som man ofta märker om
larmen är återkommande. Sen sker det ju även vanliga fel anmälningar till service desken
som är återkommande som inte SOC ser.
Att komma åt SCOM som utvecklare är inte omöjligt, om man begär det så ska det inte
vara omöjligt.
Finns det problem med att utvecklare även kommer åt SCOM?
Ja det kan bli dubbel jobb. Det är det som lite är kruxet med Devops. Att utvecklare även
sitter och arbetar operativt med drift miljön. Det kan ju bli att samtidigt som en från drift
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sitter och gör en åtgärd så gör en utvecklare också den åtgärden. Det är ju lite det som är
problematiken med det hela att man inte vet vart ramarna för arbetsuppgifterna går.

Intervju 4 - Utveckling
Du kanske kan börja med att prata lite om hur ni arbetar idag från att ni utvecklat
någonting och sen skickat över den om ni kan se någonting hur ni arbetar med den
applikationen live.
Ja och då är det väl så att på papperet är det väl tänkt att man som du säger lämnar över
för typ driftsättning och när det går i produktion så finns det ju övervakning av
infrastrukturen. Det vill säga så att det finns disk och att maskinerna är okej. Det finns ju
dem som övervakar det. Å sen utöver det finns det en sorts driftsgruppering som kallas
applikationsdrift. Det är typ dom som då ska göra t.ex. installationer av applikationerna.
Dom ska kunna applikationen så bra så dom kan felsöka lite saker och fixa saker som går
fel. Å sen är det ju utvecklarna sen det är mer att utveckling och förvaltning och sådant.
Men nu är det väl så, om vi ska ta den biten först då lite organisatoriskt. Att alla
applikationer inte är helt överlämnade till applikationsdrift. Av lite olika anledningar.
Ibland kan det vara att det inte är helt lätt att ha den kompetensen på driftsidan för
applikationen så man når upp till den nivån att man faktiskt klarar av att felsöka och
kunna så att säga ha den övervakningen av applikationen.
Lite det vi är inne på om man delar på det att man får specialistkunskaper på olika
ställen
Precis. Och det är ganska naturligt. Låt säga att jag som utvecklare sitter 8 timmar om
dagen och bygger ett system. Det är ju jag som kan det. Ända in i min egen ryggmärg. Jag
kan ju varenda kod rad liksom i applikationen. Å så kanske jobbat med det under flera års
tid och så lämnar man över det till någon annan och säger, varsågod att ta hand om det
här systemet. Och så är det någonting som går fel. Det är ju helt omöjligt i princip för
någon annan att tänka så att "ja det kanske är den här komponenten här". Å det är klart
att man kan utbilda sig och man kan försöka få upp kompetensnivåerna, vi har ju försökt
sådana bitar också men oftast landar det i att man får ett väldigt så här övergripande
kunskap om systemet och är det då något som går fel som du måste felsöka och
analysera "vad är det för någonting" då räcker det inte riktigt till. Då blir det det här
svarta hålet som ni säger. Att man lämnar bort det då kanske till driften så vet vi,
utvecklarna har ingen koll på hur det mår systemet mår. Och dom som sitter med
applikationsdriften de kanske tycker det här ser ju bra ut. Man har inte den här djupa
förståelsen.
Då kommer det inte tillbaks förens det är något stort fel istället.
Ja. Och då är det ju oftast försent. Då hade man kunnat undvika det och ibland också så
är det ju så att när det blir ett fel så kan det ju, det har ju hänt att applikationsdriften
suttit i flera timmar med någonting och sen när det väl kommer till oss så säger man att
"men det är ju bara att göra såhär" det vet ju jag. Så är det klart på 5 minuter. Att man
kunde analysera det här felet ganska lätt då.
Att man är så här insatt i själva applikationen då
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Ja. Men det här är ju ett organisatoriskt problem å ett utav de systemen som jag jobbar
med så kan man väl säga att det är i princip inte överlämnat till för applikationsdrift. Utan
vi har infrastruktur som det går på men i praktiken är det vi som utvecklar det även
sköter om och förvaltar det.
Okej. Ja men det var det vi läste lite organisationsdokument om hur det är uppdelat
med ärendeprocesser och sådant. Har ni nått sådant att ni får nå ärenden från
applikationsdrift för just den applikationen du är med på?
Nej.
Inte?
Nej.
Ni sköter den helt själva?
Ja. Det är ju inte enligt processerna så
Men då är det ju ni som kan den som tar hand om den också
Ja. Och det är ju ofta då det fungerar. Det är därför det blir såhär. Men så sitter det ju
många då som säger då att utvecklarna får ju inte ha administratörsrättigheter på någon
server. Så på våra maskiner då har ju vi det vilket gör att vi kan sköta om systemet. Men
om vi inte skulle ha det. Ja då är man ju bakbunden då blir allting att man får skicka en
beställning så tar det den ledtiden det tar, ofta tar det ganska lång tid. Och skulle det
hända någonting då kan ju inte vi gå in och lösa problemet utan då får ju någon ringa till
oss och fråga, vad ska vi göra? Det är ju lite så det blir i praktiken. Dom får ett larm. Okej.
Dom går in och så gör dom någon åtgärd som kanske visar sig det här var ju fel åtgärd.
Det löste inte problemet. Så då får man ju ringa dem som har kompetensen och då är ju
det vi som har utvecklat det. Så då får vi tala om då "Ja det skulle kunna vara det här men
det vet jag ju inte", oftast måste man ju in och känna på grejerna, kolla på loggar å så där
för att kunna analysera det ordentligt liksom.
Vad är det ni kan se? När ni, eller kan ni se nått speciellt? Är det loggar eller är det nå
andra verktyg
Ja, nu, vi kan dela upp det här i två bitar. Det ena är ju då den här idealvärlden enligt
processen. Då kan ju vi inte se någonting. Då har ju vi lämnat över ett paket i princip. Det
vill säga, varsågod och installera och sen är det den här applikationsdriftsavdelningen
som ska ha övervakningen eller nått sådant. Men, det är ju den "ideala" kanske bilden då
kanske som dom vill att det ska funka. Sen finns det ju den andra varianten och det är ju
som det funkar för oss, så det är i så fall om jag ska förklara hur det är istället då.
Ja.
Bra då kan vi ta det som ett nytt steg. Då är det alltså. Om vi har en applikation. Då
behöver man ju se över hur den mår inte bara när det går fel. Kan dela upp det i flera
steg. Dels har vi som jag sa maskinerna har ju liksom dom har ju övervakning i SCOM,
SCOM-larm. Då är det ju om disken tar slut eller om det händer någonting med dem.
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Eller om kanske webbservern går ner. Den processen försvinner. Å då finns det ju dem
som sitter på dom avdelningarna på övervakning som får larm helt enkelt, att oj den här
webbservern har slutat svara. Och det är klart, ja men bra då har vi själva infrastrukturen
bevakad och sådant. Men om vi då tittar på själva applikationen. Så för vår del så vill vi
ha. Vi vill ju ha övervakning av applikationen för att se dels när någonting går fel och dels
om det inte går fel. Det är minst lika viktigt att övervaka när det inte går fel. Annars lever
man i falsk trygghet. Å då är det ju egentligen att när det inte går fel då är det egentligen
att man får kontinuerliga bekräftelser på att systemet är igång som det ska. Så med
jämna mellanrum måste jag få en notifikation på att "det här är okej". Så det vi har gjort
då är att vi har en funktion som med jämna mellanrum kör ett antal tester mot systemet.
Å då kan vi se t.ex. "ja den här applikationen har gjort den här saken, och då är det bra"
det kanske ska göras en gång i minuten eller någonting (det applikationen ska göra, inte
testet). Så då vet vi den här grejen ligger och kör, bra. En annan del så kollar vi att okej
det här är ett annat test som vi kör så ser vi att det här har också med kontinuerlig, att
det funkar som det ska. Ett annat test sen kan vara att vi validerar själva data som vi har.
Även om någonting går med jämna mellanrum. Vad har resultatet blivit av det? Så då
kollar vi "a okej den här körningen har gjorts och vi har det här data, bra då är det okej".
Låt säga att vi skulle ha gammalt data. Allting är igång, snurrar, får grönt överallt, men så
märker vi att data vi får ut. Det är ju gammalt. Då börjar man ana oråd här, det är
någonting som inte är som det ska. Och det kanske är okej att ett data är gammalt, och
att två är gammalt, det behöver inte larma så fort det är minsta grej. Då har vi ett
regelverk som vi kan styra som säger att om vi har tio data poster som är äldre än så här
mycket. Då är det någonting som inte är riktigt som det ska, så då gör vi ett larm. Det där
larmet larmar då på samma sätt som infrastrukturlarmet, att det skrivs till eventloggen
på servern och då har vi SCOM som övervakar eventloggen så att de som sitter på SOC
som har övervakning. Då kommer dom få ett larm och den här gången är det inte att
servern är nere. Utan vi kan säga såhär "okej den här datamängden är gammal" helt
plötsligt får vi en sådan typ utav larm.
Men det här är något som ni utvecklat själv?
Ja.
Då är det fel som ni förutspått, det här kan hända liksom?
Ja fast vi förutspår ju inte felen. T.ex. om vi har en stor datamängd som ska vara
uppdaterad. Vi hanterar ju trafikinformation då. Så då har vi ett antal tester som
validerar data. Det här data är liksom okej, det är fräscht. Det valideras enligt alla regler
vi satt upp. Då har vi liksom gjort den, att vi med jämna mellanrum validerar data hela
tiden. Det kan ju vara så att vi får det här data från många bakomliggande källor. Om en
av de källorna försvinner kommer så en delmängd av vårat data att bli gammalt t.ex. Vårt
system funkar, applikationen mår jättebra, men det är någonting som inte egentligen rör
oss det beror på någon annan. Men vi kan ändå se då att "oj nu har den här
datamängden, den verkar inte bra. Varför då?" Och då har vi en notifikation på det.
Ni hade även testa funktioner, typ någonting måste exekvera på viss tid eller nått? En
sådan typ av övervakningar?
Mm. Ja precis. Så den här monitorn som vi kallar den för. Den gör ett antal tester som vi
själva satt upp då. T.ex. validera data men den kan också fråga, det finns andra tester
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som frågar en komponent "hej mår du bra? - ja. När gjorde du något senast då? - alldeles
nyss, ja men schysst" och den, att det är schysst, det är också en post i vår övervakning.
Om det uteblir okej poster då är det inte okej. Det blir som en heartbeat liksom. I'm ok,
I'm ok, I'm ok, typ sådär. Så i och med det här då så har vi. I och med att vi byggt det här
själva och det är väldigt applikationsnära. Och alla tester är liksom väldigt
applikationsnära och precis vad applikationen gör och vad den producerar. Precis
skräddarsytt liksom för den. Och så kan vi själva välja när det ska bli ett larm. Som jag sa
förut, vi kan ju ha olika trösklar. Vi kan ju säga att det är okej att 10 % av data är gammalt
eller vi skulle kunna säga att halva applikationen får dö. Det är bara att vi sätter en regel,
50 % i vår treshold. Vi har så vi kan konfigurera så att säga själva vad som är nivåerna.
Och när en nivå triggas, om det nu är 10 gamla dataposter eller vad det nu är för
någonting. Då skriver vi en post i eventloggen och det är det som gör ett larm. Det är det
som är intressant för vi kan själva då bygga upp allting. Sen "det är vi som avgör vad som
är ett larm och inte". När är det liksom inte okej, det kan ju ofta vara så när du har en
miljon dataposter. Det är helt okej att kanske hundra ligger och skvalpar lite grann. Det
kan vara så i system liksom att den inte är helt i synk då så att säga. Men det kanske inte
är okej med hundratusen poster som är fel. I och med att det då blir ett larm i
eventloggen, då går det ju rätt väg liksom, det är inte jag som får ett sms till mig
personligen. Utan det är ju den övervakningen som finns etablerad på Trafikverket med
SOC liksom. Det som är intressant också då är att ofta är det här. Ett larm kan ju vara
självläkande, en datapost kan ju helt plötsligt uppdateras och larmet gäller inte längre
och då blir ju det också en skrivning till eventloggen som säger att nu är den här löst. Så
att de som sitter på SOC kommer helt plötsligt se att larmet släcks, automatiskt. Det är
inte så att jag gjort en åtgärd eller att dem behöver klicka bort den utan har det lösts i
applikationen av sig själv så kommer det gå via eventloggen, via SCOM och dem som haft
övervakningen kommer se "oj nu slocknade larmet, så bra". Det blir liksom ingen åtgärd
då i dom fallen.
Ingen uppföljning alls? Vad var det för någonting egentligen liksom?
Det beror ju på. Vad det har varit då. Hur allvarligt.
Men vad händer om det blir ett fel då som ni måste åtgärda. Går det via de här
kanalerna då? Typ ärendehantering, ni får nått ärende till er.
Ja. Eller som. Om det är något applikationsproblem och så får SOC: ett sådant larm då. Då
ska ju dem enligt processen kontakta applikationsdrift. Så ska ju de göra felsökning och
analysen och försöka åtgärda problemet. Skulle dom inte klara av det då kan ju dom
ringa in annan kompetens t.ex. utvecklarna för att få stöttning. Men i vårt fall då kan man
säga att vi inte nyttjar applikationsdriften. Utan SOC ringer då direkt till oss, till vår
uppdragsledare då.
Så det förmodligen tar lite kortare tid just då att man inte behöver gå igenom, att det
går direkt till där kompetensen finns.
Ja. Och jag är ju av den åsikten att det spelar ju egentligen ingen roll på vilken avdelning
man jobbar. Jag anser att har man en uppgift att lösa ska man ju ta den personen med
rätt kompetens. Så att nu om det finns en avdelning som sysslar med applikationsdrift då
ska man ju se till så att man har en resurs som har kompetensen att göra det och då kan
de ju egentligen komma till mig och fråga "kan vi på den här avdelningen få 10 % av din
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tid för det här jobbet?" Så då jobbar jag 10 % på applikationsdrift och 90 % på utveckling.
Då nyttjar man ju kompetensen optimalt. Det är samma fysiska person men jag kanske
delar mitt uppdrag på två olika avdelningar. Men idag är det även lite avgränsat som
fysisk person och det är där problemet blir då. Du får inte kompetensöverföringen från
mitt huvud till ditt huvud automatiskt.
Blir det andra fel? Förutom dom som ni har, inte förutspått, men kodat själva att det
ska skickas notiser om? Om någon funktion går ner eller nått sådant. Går det via det
samma, direkt till er då eller går det via andra kanaler då?
Direkt till oss går det väl nästan aldrig. Utan det går ju via SCOM och SOC och dom har ju
larm och e-post som går ut. Sen har vi i och för sig viss extern övervakning. Vi har ju
APICA t.ex. som ligger och ställer frågor utifrån. Via http frågor in, för att se att tjänsten
levererar utifrån. Så då kan ju dom, jag vet inte hur det blir ifall det bara blir mail tror jag,
dom mailen bevakas ju utav dom som har övervakningen så att säga.
A: Är det ni som gör, om du säger att det är en funktion att det är nått kodmässigt fel
som måste korrigeras, är det ni som felsöker vart själva det här felet ligger?
Ja.
Okej. För processen är ju du ska göra ett ärende. Eller det är då applikationsdriften som
ska felsöka sen hitta felet sen skicka vidare till er för att det ska lösas.
Ja det är ju helt omöjligt. Hur ska nån annan kunna hitta ett fel som man inte. Nej det är
dem som måste sitta på kodbasen som kan göra det. Men sen kan det ju, i en ideal värld
då skulle det i så fall vara att man tillsammans ska kunna komma fram till vad som var
problemet.
Är det något speciellt för just er avdelning då eller? Att man just utvecklar egna
lösningar. Gör andra projekt på sitt sätt och ni gör på ert sätt. Eller finns det någon
sorts standard?
Ja jag vet inte.
Det kan ju också vara intressant.
Ja absolut. Det som är intressant tycker jag är ändå det som gör det ganska kraftfullt. Är
att vi tagit det här vanliga, SCOM övervakar servrarna, vi bara stoppar i lite, skriver bara
till eventloggen på servern. SCOM ligger ju då och scannar den hela tiden. Så allting är ju
liksom redan färdigt med dom verktygen och de som redan har övervakningen. Vi har ju
egentligen bara gjort. Vi kär en intern övervakning av applikationen sen skriver till
eventloggen när vi vill att det ska triggas uppåt.
Det är ju väldigt logiskt egentligen. Då finns allt där och det är bara att stoppa in det
som behövs.
mm.
Ser du någonting annat som skulle vara bra för att arbeta mer proaktivt?
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Ja. Jag kan ta en annan grej som vi gjort också. Det här är då själva övervakningen och
larmen. Det är larmhantering det här egentligen, säg till om nått är fel helt enkelt. Sen
finns det en annan grej som jag kan tycka är lite intressant och det är hur... Eller vi säger
så här. Vi har ju. Vi får ju last utifrån. Vi har massa externa användare på våra system. Så
vi har massa maskiner då som går olika hårt beroende på om det snöar eller inte. Med
sämre väder får vi mer tryck på våra tjänster. Likaså de databasmaskiner som finns då
dom jobbar ju också olika hårt. Då kan ni tänka så här att, ja men allting fungerar som det
ska och vi har liksom inga fel i applikationen och allt. Normalt sett ska det ju inte vara
några fel, ska inte vara några larm, så allting är grönt. Men, hur mår hela systemet just
precis nu? Jag ser att det är grönt. Alltså det är inget fel någonstans. Allting funkar, men,
hur är det? Har vi tryck just nu eller har vi inte tryck just nu? Känna lite med fingret i
luften, hur blåser det? Det har man ju ingen koll på. Och skulle man inte ha någon access
till någon server då är man helt rökt. Låt säga att du skulle ha access till en server. Då kan
du logga in på en server och kolla CPU och minnesanvändningen. Kolla "ja det ser ju bra
ut" Men det kan man ju inte sitta och göra hela tiden, det enda man håller på med, sitta
och logga in på servrar och se om dom mår bra. Det vore en väldigt intressant liksom sätt
att se, hur det ser ut precis just nu, nulägesbilder.
Vad skulle det vara bra för?
Just för att kunna luta sig tillbaka med armarna i kors och bara kunna kolla såhär "Okej
nu är det hårt tryck" vi vet det. Vi kanske har jättemycket användare. Det länkas liksom in
till våra tjänster direkt från Aftonbladets startsida, så plötsligt bara pang hur mycket
trafik som helst. Ska vi vara nervösa eller inte. Att bara kunna titta i realtid och se att "ja
systemen går på 70 %, det är lugnt". Det är fullt blås in och ut, men det är inga problem.
Eller å andra sidan, nu börjar vi faktiskt se att det är problem på väg, vi slänger in några
fler maskiner proaktivt. Vi märker att det börjar gå tungt här, slänger in några nya
maskiner så att vi är på banan. Istället för att få ett larm tre timmar senare som kommer
säga såhär "Allting står stilla det har kraschat allting, helt slut får inte ut någon trafik alls".
Utan nästan i förväg säga "okej nu verkar det som att det är någonting på gång här. Kan
vi vara proaktiva"
Förhindra att någonting går ner helt.
Då är bara frågan hur man ska se det. Ska man sitta och stirra på en skärm, det är ju
sådana grejer också.
Vi har ju gjort det här då. Då har vi gjort det som så att vi har på vårt kontor har vi
skärmar som sitter uppsatta på väggen. Så att man ser det i ögonvrån liksom. Man tittar
bara på hur det ser ut. Det vi övervakar på den det är ju, varje maskins CPU last,
minnesanvändning, och nätverkstrafik i real-tid då. Sen ser vi också. Alla dom här larmen
jag pratade om förresten, till SCOM, all övervakning, vi hade en monitor som hade ett
antal olika tester. Alla de testerna kan generera ett larm så att säga. Alla dem testerna,
dom kan ju vara liksom grön eller röd då. Dom har vi också monitorering på. Så då kan
man se på en millisekund bara. Man ser att det är grönt eller rött. Så att blir det nått fel
då ser vi det, då blir det rött. Sen tar det någon minut och sen kommer det från SCOM "vi
har fått ett larm". Men då har vi redan sett det, för vi har realtidsövervakning på våra
egna tester. Sen utöver det har vi också, vi loggar all trafik från servrarna, och så nyttjar
vi Google analytics. Så vi skickar den användning vi har på våra servrar till Google
analytics. Google analytics använder man ju oftast så att man lägger in ett script på sin
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webbsida, och då är det ju varje klient som skickar en notering till Google analytics om
att man använder sidan. Men det är ju egentligen vem som använder en webbsida. Vi vill
ju vända på det, vi vill ju mäta vad vi har på servrarna. Så vi har gjort så att servern
skickar statistik till Google analytics på hur många som använder servern. Det är ju också
i realtid. Det här gör ju då att det visar vi också på de här skärmarna vi har. Där ser vi
alltså antalet aktiva besökare just nu på servrarna. Det är ju en jättefin indikation, då kan
man se att det ligger och puttrar på ett visst antal, säg om du har 10000 användare just
precis nu, och då vet vi ju det att det är helt normalt. Och helt plötsligt märker vi att vi
har jättemycket last. Okej varför då? Nu är det något helt annorlunda beteende. Allting
går bra, servrarna kanske bara ligger och småputtrar, det är inga problem allting är grönt
och frid å fröjd. Men ändå så ser vi att trafiken gått upp. Det är på nått sätt lite skönt att
veta "okej nu har vi mycket last och det funkar". Om vi vänder på kakan, om vi tar bort
allt det här, all övervakning. Så kommer någon och frågar "Hur funkar systemet just nu?".
Ja jag vet inte, det går nog bra vi har inga larm. Vi har inte hört någonting, inga larm, och
inga larm betyder alltså att det går bra.
Då är det mer en på eller av grej egentligen.
Det är väl så det mer ska funka i teorin. Att man lämnar över någonting och så får man
bara tillbaka det när något blivit fel.
Precis. Applikationsdrift skulle ju kunna ha den här typen av övervakning som jag pratar
om nu då. Men nu är det ju egentligen vi som är applikationsdrift. Applikationsdrift själva
har ju inte dom, eller jag vet inte ska inte säga, vad jag vet har inte dom byggt sådan här
typ utav övervakning.
Det känns som någonting alla skulle ha nytta av egentligen. Se, och sen kan man rikta
det mot, det där är er grej den tar ni hand om. Eller nu blir det något djupare, det
kanske vi måste hugga tag i direkt (kod).
Dom kan säkert gå in i de här SCOM verktygen och se lite utav det jag menar. Men jag
har ju inte access till det. Därför har ju vi gjort vår väg liksom.
Men genom att ni kan se direkt ni på utveckling kan se. Då kan ju ni agera direkt. Antar
att tidsaspekten att få någonting löst blir mycket mindre.
Ja. Du använder ju själv ordet proaktiv och det kan man ju verkligen bli i det här fallet.
Men det är ju också för att vi, i och med att applikationsdriften inte har ansvaret så har
ansvaret hamnat på oss. Om jag sitter med ett ansvar då vill ju jag kunna ta ansvaret. Och
gör jag det då måste jag ha rätt verktyg och rätt information. Så därför har ju jag löst
situationen efter det. Så vad har jag gjort. Jag har byggt en stor monitor så vi kan
övervaka och testa hela vår applikation och allt vårt data. Plus att jag har byggt en tjänst
som kan titta på systemet för att få en liten temperaturkoll, hur ser det ut just nu. Med
det sammantaget så har jag väldigt god blick över hur systemet mår och vi kan hålla
väldigt bra kvalité igenom det. Sen det här kanske inte alltid faller in i ramen på hur
processerna ser ut här men vi har ju uppfyllt vårt syfte gentemot dem som vi levererar
mot. Vi levererar en bra tjänst.
Det är ju det som är huvudsaken, hög kvalité.
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Ja.
Har ni någon tidsaspekt på olika funktioner, exekveringstid som det får ta på vissa
specifika. Och hur kollar ni det i så fall.
Nej. Det vet jag inte. Vi har ju, det kan ju. Vi vet att. Alltså det kan ju vara en del i
systemet som ska göra. Vi vet att den får in t.ex. uppdaterat data kontinuerligt. Skulle
den inte få in data då kan man ju börja fundera på varför då. Är det så att det är systemet
som producerar data någon annan stans ifrån har gått sönder. Eller är det så att det finns
inget uppdaterat data, det är väldigt osannolikt i det här fallet. Vi vet att det kommer
komma in data i princip varje sekund. Har det då inte kommit in data på en hel minut. Då
kan man ju ana oråd och undra varför det. Det är ju för det fallet. Sen kan det finnas en
annan komponent som inte får data överhuvudtaget. Den kanske hämtar data själv från
någonstans och det gör den en gång per dygn. Så där får man egentligen kolla, har du
hämtat data det här dygnet, ja, då är det bra så. Så det är väldigt beroende helt på.
Hjälper det ni byggt, hjälper det er att hitta vart felet kan vara om det är ett fel.
Ja. I och med at vi kört det här ganska länge. Så dom här testerna som jag pratar om då.
Under årens lopp har man förfinat och täppt till luckor. Så om man tittar på, om man kan
systemet och tittar på alla testerna vi har då kan man ju se att det är från data in till data
ut. Vi kan ju få säga att nu kunde vi inte kontakta den andra tjänsten här borta, då kanske
det är ett test, test 1. Sen kanske vi har ett annat test, som säger jo jag har klarat av att
bearbeta data den senaste minuten, det är ett annat test. Sen kanske vi har ett test som
säger att, har det gjorts databasskrivningar för den här datamängden, ja det har det
gjorts. Okej. Nästa test, går det ut eller är det här data gammalt som vi har i databasen,
nej det är färskt, okej. Det tredje testet, går det ut data ur, ja det gör det. Vilket innebär
att du kanske har fem tester egentligen som och skulle du få ett fel. Så kan jag säga här
det beror ju på att vi har ju inte fått in någon data t.ex., inte fel hos oss någonstans. Å
andra sidan kan man säga att vi kan få 40 larm på en gång. Oj liksom vad hände. Hela
servern har liksom bara försvunnit. Dom som håller på infrastrukturdriften kanske gått in
och gjort någonting som har gått åt skogen, eller någon brandvägg har kraschat så att vår
server inte har någon nätverkskontakt. Så helt plötsligt så säger den att allt data är
gammalt. Och då är det ju kanske inte en komponent någonstans utan då kan man
ganska snabbt inse att det är ju nå fel på nätverket. Det är en server som har kraschat. Så
genom att se vad det är för typ av fel och hur många, och vart de ligger. Så kan man
ganska snabbt se att liksom okej det är troligtvis här eller där. Och vår front-end den är ju
skalad, vi har ganska många servrar och då är det ju ett test på varje sådan. Så då kan
man ju se att om en sådan går ner. Ett test är kanske som. En nod av åtta säger vi. Då är
det ju uppenbarligen den nodens fel. Skulle alla åtta noder gå ner samtidigt. Det är ju
åtta olika maskiner då är det ju någonting annat, då är det kanske ett nätverks fel. Om
man summerar alla tester tillsammans får man en bra blick om vart felet sitter. Om man
kan systemet. För vi har haft sådana situationer när vi haft applikationsdriftspersonal
som har försökt lösa problem, och då tänker man att ja nu är det det här som larmar och
så går man in och startar om den maskinen. Men när den går upp igen så är larmen kvar.
Det är inte där problemet sitter. Det kanske är där det larmar men problemet sitter
kanske i steget före. Det kan ju vara svårt om man bara sätter det här i händerna på
någon. Vi fick en fråga en gång som var ex. "ja men om vi får det här larmet vad gör vi
då?" Då sa jag så här, om det finns ett svar på den frågan då hade det aldrig blivit något
larm. Då hade vi i så fall byggt en funktion som gjorde den åtgärden som krävs. Utan
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larmet uppkommer ju för en oväntad situation som det inte finns svar på. Därför måste
det in en människa och hantera problemet. Det går inte att svara på, vad gör vi på det
här larmet? För då hade vi löst det själva, programmatiskt.
Men jag antar att det är någonting med det här, alla de här testerna, och, det är
någonting som byggts under tiden. Som ni har lärt er av.
Ja.
Som har kommit, det här går fel då vore det jättebra om man kunde lösa det genom att
ha en test så man kunde se det.
Ja.

Intervju 5 - Utveckling
Vi har ett gäng som jobbar med STRESS, Storstädernas trängsel och restider. De får in
data från trängselskatt kamerorna och andra givare som finns ute på vägarna som
levererar in data till dem. Det här data omsätts i någon form av hur mycket trängsel är
det på vägen just nu. De håller på och konsoliderar sin miljö nu. Då berättade han igår att
de bygger någon form av egen övervakning. Ponera att vi har ett antal olika servrar. Sen
mitt i mellan har de någon form av applikationsmonitor som ligger och kollar de här att
de är uppe och snurrar. Sen har de ett antal SCOM larm också, dels på burkarna dels
finns det ett antal tjänster som larmar. Sen finns det andra komplexare delar som de valt
at göra en egen form av applikationsmonitor som kollar av de här tjänsterna, att allt är i
synk. Men, den här övervakningen måste ju också funka så den larmar ju också om den
går ner, till SCOM.
Min uppfattning, och jag kan ju ha fel. När det gäller driften så är det ju så att
applikationsdriften dom rycker ut på de larm som vi definierat. Men även såklart om det
blir andra larm. Om det skulle haverera och stå still, det är klart de rycker ut då också.
Det är klart dom gör ju det dom kan inom ramen för plattformen. Om den inte funkar, då
vet dom ju hur de ska åtgärda såklart. Sen så kan de reagera på de larm som kommer
också utifrån de larmen vi satt upp och de åtgärdslistor som finns för de larmen, så kan
de göra en insats. Men om det faller utanför det där, om det inte funkar då. Då faller det
oftast ganska platt. Då blir nästa steg "ring en vän" och då blir det ju direkt till
förvaltningen.
Det är en utbildning en gång per år mellan förvaltningen och applikationsdriften där vi
berättar dom här larmen är uppsatta. Det här systemet fungerar ungefär så här det finns
dom här och dom här tjänsterna. Och det här är ungefär det som kan inträffa. Så man
beskriver lite mer i detalj då hur systemet är uppbyggt. Så då är de ju lite utbildade på
systemet. Men det är som du säger om någon slutar så blir det lite mun till mun metoden
och man får titta på dokumentation och så.
Det är bra om vi har ett system som kan hantera själva incidenten, ärendet, till att börja
med. Men sen gränssnittet mot REMEDY är inte så där jätteroligt att jobba med heller.
Det är väldigt utbyggt och komplext och det finns ju allting. Incidenter, ändringar, m.m.,
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och det är väldigt svårt att hitta. Det är onödigt komplicerat, tycker jag. I alla fall utifrån
våra behov.
Det viktigaste tycker jag idag. Är att vi får saker som funkar, sen får vi succesivt skjuta
över det här. Idag har vi ingen bra modell för det. Vissa av de här delarna är inte
tillgängliga för att ta emot de här delarna. Från vår sida, Magnus och dom har ju försökt
under flera år nu att lämna över saker till driften och det funkar liksom inte. De klarar
inte av att ta hand om det här och jag vet inte vad det beror på. Vi har ju flera delar där
på trafikinformation som inte går att lämna över idag. De har inte resurser helt enkelt för
att ta hand om det. Vad det beror på eller på grund av. Att vi liksom staffat upp och haft
kompetensen under en längre period och de inte har staffat upp, det vet jag inte. Men vi
är i ett läge där vi inte bara kan släppa saker.
En problematik som jag kan se. De pratade om att om det kommer återkommande
larm som driften snabbt kan lösa så blir problemet om själva förvaltningen inte får se
larmen även om det kanske är ett bakomliggande problem som det bör kollas vidare
på.
Precis. Där har vi en blindspot. Systemen larmar tätt inom en viss grej men vi har ingen
uppföljning då mellan. Så vi får aldrig rapporter på om att det är de här sakerna som
oftast larmar och det är därför vi får rycka ut. Vilket gör att de fortsätter att rycka ut och
släcka bränder. Medan vi egentligen skulle kunna koda bort det där.
Vad är det du tror är själva nyttan med applikationsövervakning, att kunna se som
förvaltning?
Den stora nyttan är att vi kan arbeta preventivt. Upptäcka saker innan dom händer och vi
kan sätta in åtgärder tidigt. Vi kan också vara på driften och tala om att det här ser ut att
börja gå lite tungt nu, kanske ni kan lägga på ytterligare en processor eller nått, eller
minne. Det blir ju ett sätt att arbeta proaktivt. Att ha koll på grejerna, hur mår vår
applikation just nu. Så länge den inte larmar så antar vi att den mår bra. Men det är inte
säkert den gör det.
Applikationsdriften, dom tittar inte på den nivån. Som jag uppfattar det så är det
plattformen som dom övervakar, och de tär ju de här basic grejerna, finns det disk, går
processorn i taket osv. Men sen den andra biten, applikationen då, hur mår den? Det är
ingenting de kollar på aktivt. Utan larmar det så larmar det annars är det bra. Men dom
ha ringen aning hur lång tid den här tjänsten vi nyttjar ska ta att anropa t.ex. Det har dom
ingen koll på alls. Det går eller går inte för dem.
Applikationsövervakningen ska ju vara, är tittskåpet. Åtgärderna som görs sen. De görs ju
i den ordinarie hanteringen. Men kan vi se att här behöver vi göra en kodförändring för
att få det att flyta bättre. Då kan vi ta höjd för det redan nu och börja jobba för
förändringen. Sen ska det ju beställas en ändring och sådant där och där blir det ju ingen
skillnad. Men man kan då föra en dialog med drift att det förmodligen kommer larm på
det "här" men den kan släckas, vi har redan börjat jobba på det. Sen att man kan ha ett
schysst gränssnitt också. Det vore bra om man kunde få det presenterat på något bra sätt
övervakningsmässigt. Se grafiskt att någonting nått sin gräns och ligger där och tuggar.
Lättare att läsa grafiskt än att leta och titta i databaser. Bättre överblick.
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Jag hade ju önskat att Magnus och dem hade kunnat titta på någonting som varit
användbart för alla, istället för att bygga i sin egen lilla sandlåda. Men det är ju inte
säkert att det går att skala upp heller. Det vet jag inte. Men om man har ett verktyg som
kan hantera de här sakerna istället för att bygga ett eget. Så kan man sen skräddarsy det
utifrån sina behov. Det är det som är bra som finns inbyggt i det vi tittat på den här
Microsoft produkten, Application Insights. En del finns där i alla fall, jag vet inte men
någonting sådant.
Så jag ser stora fördelar med applikationsmonitorering som vi själva gör. Kontra bara
reagera på larm. Det blir en snyggare hantering. Men det kräver också sin man att
hantera det här, man måste ha kunskap också. Man lär sig efter tiden kontinuerligt.
När man är beroende av andra system är det också viktigt att veta ifall det är ens eget
system som det är fel på eller om vi ens får in något data och det är det som felet beror
på.
Precis, och det är ofta det som händer när det gäller API:et. Dom ser att det inte är vårt
fel egentligen. Men det larmar för vi får inte in någon data. Helt plötsligt får vi en
incident som är registrerat på API:et. Men det är inte där felet ligger. Då kan det bli
onödig tid lagd på att leta lösning, som slutar med att det är någon förvaltare som får
tala om att "vi får inte in någon data" det är det som är felet. Så där har vi ju ett problem
faktiskt.
Ser du något problem med om ni skulle övervaka.
Nej. Det enda som är, vad kommer det krävas? Ska vi övervaka kontinuerligt, eller bara
på dagtid. Det är också grejer som man kan fråga sig. Tillför det någonting om vi ändå
bara kan sitta och övervaka på dagtid? Eller måste vi övervaka det även på kvällstid?
Det kommer ändå vara den här problematiken att vi reagerar på när saker händer oftast.
Så vida vi inte går in och tittar lite då och då, hur mår det just nu? Vi kanske får sätta
andra tröskelvärden än vad vi har för larmen så att vi får en signal att här går det trögt.
Men då blir det någon egen slags larmhantering så att säga och när ska det ske? Ska det
ske enbart på dagtid? Ska det ske även på kvällar och helger? För det är ju ingen som
sitter och tittar "hur mår du nu, hur mår du nu, hur mår du nu?" Det kan man ju inte
göra. Man kommer ju en bit på vägen men man kommer inte hela vägen då ska du ju ha
någon som sitter och kollar kontinuerligt. Man kan ju komma en liten bit längre på vägen
om man delar det med applikationsdriften så att dom också kan titta på det här. Men
dom har inte samma förståelse, och kunskap över systemet, så det kan bli svårt för dom
att utröna om det är några problem ändå.
Sen är det också vad har vi för åtaganden? Vi kanske bara har åtagande på dagtid, ja men
då funkar det ju. Men om det är 24/7.
Men ju mer du kan se in i den här "svarta lådan" desto bättre är det ju. Om det så bara är
ett tittskåp så är det bättre än ingenting. Annars vet vi inte hur den går, hur den mår, vi
vet ju bara att det kommer larma snart. Någon hör av sig och då måste vi in och göra
något. Det skapar en trygghet för utvecklare, förvaltningen. Det skapar trygghet för
verksamheten också såklart.
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Åter igen, vad är det egentligen för fel om en utvecklare går in och gör en förändring i en
skarp miljö? Jag vet inte om det är så fel, bara man kan beskriva vad man gjort och det
inte är något special som man inte dokumenterar, och som riskerar trilla in igen efter
nästa driftsättning. Då är det väl inget problem, tycker jag. Dom går ju in och fixar nått. Vi
måste se till enheten, vi ska leverera ut någonting. Det är det viktiga. Sen vem som gör
vad kanske är mindre viktigt.
Vi kommer ju komma längre och längre också, nu vi tittar på releasemanagement också.
Som kommer hjälpa oss med att automatisera driftsättningar. Där finns det möjlighet att
specificera också med något tillägg exakt hur en miljö ska se ut och då kan man inte
rucka på det. Då kommer det kolla av "finns de här resurserna" nu har vi sagt att den här
miljön ska se ut så här. Den här filtjänsten ska finnas, de här behörigheterna ska finnas.
Om någon då går in och raderar den filtjänsten då kommer releasemanagement gå in och
tala om "nej nej, glöm det du får inte radera den här, jag lägger tillbaks den". Det är
också ett sätt att rama in, det här ska finnas. Och om det finns en överenskommelse att
det ska se ut så här då är det ju fine, "jag går inte in och skruvar bort någonting här".
Det är lite som de har känt att de blir trampade på tårna liksom, ni ska inte komma in
här och sköta vårt jobb.
Precis, det är ju det här som är. Det finns en problematik där som ligger någon
annanstans. Jag kan ju fatta att de slåss ju för sitt existensberättigande. Självklart så
tillför ju dom också saker. Dom har ju en annan kompetens på själva plattformen än vi
har. Så dom tillför ju någonting med sin kompetens. Det måste ju vi också förstå och
acceptera och ta till oss.
Jag tror man måste börja se det ur ett annat perspektiv och det är det jag försöker få till
lite förändringar nu. Jag skulle vilja se att vi jobbar mer tight i grupperingarna, att det inte
är vi och dom grupperingsmässigt. Utan vi kanske ska slå ihop organisationerna så att det
är drift/utveckling/förvaltning liksom och att vi har någon driftperson med i våra
respektive förvaltningar. Då blir det inte vi och dom, då blir det bara olika
arbetsuppgifter. Att vi ser till helheten liksom.
Det man vill kunna åstadkomma är man kan ha ganska täta skott här för att kunna bryta
loss om man vill köpa tjänsten på "stan" istället. Men lägger du in driftspersonal i vår
organisation, helt plötsligt sköter vi både drift och utveckling, då är det svårt att bryta
loss det. Det blir en helt annan grej. Här har du paketerat det redan, applikationsdriften
osv. Går du då ut och frågar IBM, eller vilka det kan vara, kan ni sköta applikationsdriften
åt oss? Ja visst säger dom, okej men då bryter vi loss den biten så lägger vi det där
istället.
Det är där också mycket av problematiken ligger. Devops pratar just om att det blir vi
och dom. Att det blir istället för att arbeta tillsammans mot gemensamma mål så blir
det att man inte har någon insikt i vad de andra gör. Så det är väl inte ett unikt
problem.
Nej det tror jag inte. Men målsättningen när man gör en sådan här organisation är
någonstans att man ska kunna bryta ut det, som jag uppfattar det. Man ska kunna
effektivisera det, men just nu tycker jag det mer är ett hinder som skapar en vi och dom
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känsla. Och gränser som det kanske hade varit bättre att kunna sudda ut för att vi ska få
ett bättre arbetssätt.
Vi ligger på samma avdelning, men det är fortfarande vattentäta skott. Vi sitter i olika
enheter under samma avdelning.

Intervju 6 - Utveckling
Hur fungerar det mellan utveckling och drift?
Det är ju lite knepigt att få till det. Det kommunikationssättet som vi har är ju antingen
rena server fel, som att hårddisken håller på att bli full, då får man ett mail om det. eller
så är det dem här SCOM larmen, som också går via mail. SCOM larmen är av oss
definierade felorsaker eller tillstånd som vi vill hålla koll på. Det är dom två typerna vi
har. Det är ju lite klurigt om man ska ha jour tillexempel på sommarn. Så går man ju inte
in och kollar sina mail. Man vill liksom få ut det i en annan kanal att det är något som är
fel. Men har man ingen iPhone så blir det lite svårt. För man kan inte koppla upp sig med
Android mot Trafikverkets exchange men iPhone är okej. Det är lite lurigt.
Vi har pratat med en tidigare som inte hade lämnat över sin applikation utan de körde
sitt eget race.
Vi har ju påbörjat en liten övervaknings sida eller monitorerings sida, det är ett utvecklar
initiativ vi har haft.
Det är lite mer sådant som avdelning för avdelning tar på sig själva?
Ja det är lite svårt med dem här SCOM larmen. Man ska beställa saker hit och dit, det
hade vart bättre om man hade kunnat gå in på någon sida där man definierade olika
mäter tal som man vill se, där man kan lägga till och ta bort saker så man kan se det
grafiskt. Samt att man skulle kunna välja vilken kanal man ville ha ut informationen på
hade varit mycket enklare.
Men det vi har idag, det övervakningssidan är ju inte riktigt fel övervakning, det är lite
blandat är det. Det är lite mätetal på hur systemet rullar tillexempel och om vi ligger i fas
med våra önskemål. Men den tar ju ut processor information och lite minnes, hur
servrarna ser ut. Sen är det mycket affärslogiken man mäter på den. Det beror mycket på
vilken som är kund eller intressenten av informationen. Jag som utvecklare vill ju se hur
mycket hårddiskarna går eller hur vi ligger till med ramminnet. För att känna mig trygg i
min applikation. speciellt vid driftsättning om man har gjort stora förändringar, då vill
man se hur tog de förändringarna egentligen, vad hände egentligen när applikationen
gick live så att säga. Det är en sak att testa det.
Ser ni er applikation hur den ser ut efter drift?
Ja i nuläget så kan vi ju de. Men de håller på att lägga över servrar och så på drift. Så i
förlängningen så kan man ju tänka att vi inte får komma in på våra servrar och se vad
som händer där. Så är det i många stora organisationer, att man levererar ett
installationspaket, sen så ser man inte vad som händer med applikationen när den körs.
Man vet inte hur applikationen mår egentligen. Det kan komma tillbaka om någonting
går fel eller om någonting går lite segt. Om vi får ett problem i dag så kan ju vi gå in på
servrarna och se vad som händer. Men det är ju inte övervakning på det sättet utan då är
man ju där och petar i det.
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Man vill kanske få indikationer på något innan det havererar helt.
Det är ingen sådant program som ni har i nu läget?
Nej det finns inte, jag vet inte ens om det finns någon sådan standardiserad övervakning
på hela trafikverket. utan det är SCOM larmen vi kör på och server larm, om det till
exempel är 10 % kvar på hårddisken eller om processorn går för ett ex antal procent på
max.
Vad har ni för önskemål?
Det är ju om man på ett enkelt sätt kunna gå in på någon sida och lägga på olika mätetal
och kunna få välja hur man vill sprida den informationen, om det är till olika grupper eller
individer. Lika att man skall kunna gå in och plocka bort mätetal lika lätt så att det blir
mer dynamiskt. Det kanske inte alltid är så att man är intresserad av hur processorn går
utan det ska vara mer lätt flyktiga mätetal man ska kunna lägga upp.
Vad händer om ni får ett ärende?
Om det är någon av våra användare som har något problem så går det till användarstöd.
Men det är rena applikations ärenden om man glömt sitt lösenord och sådana ärenden.
Om det kommer fram till att något i applikationen måste ändra hur går det till då?
Om det är på applikations specifika grejer så är det verksamheten som beställer mot IT,
eller o det är någon användare som tycker något speciellt. jag vet inte om man samlar
upp sådant från användarstöd, om användare har någon åsikt eller förbättrings förslag
den processen vet jag inte hur den fungerar. Men annars är det verksamheten som
ställer krav på oss och vi försöker tillfredsställa det.
Den övervakningssidan vi har den bygger på singular och den är i realtid. Men vi har
precis gjort den så att säga. och där kan vi se exakt hur många ärenden som har
inkommit, exakt antalet passager som och den uppdateras i realtid. Också processor
information och minnesutnyttjande. Det enda skandaliserade övervakningen vi har är
SCOM larm och det är inte helt enkelt.
sen har vi ju, ett distribuerat nätverk med ungefär 2000 mät platser, och när vi
kommunicerar med dem så berättar de för oss hur de mår. Så vi har egen ärende
hantering som gäller specifikt för mätplatserna.
Alla verkar ha ett eget sätt att göra det på?
Ja men nu verkar det som att vi ska in i det här maximo som det ser ut. Men just nu så är
all information vi får från mätplatserna tar vi hand om och analyserar, och då kan de
berätta för oss tillexempel att radarn är trasig eller att nått är fel. Då tar vi hand om det i
vår ärendehantering och kan skicka ut entreprenörer och rätta till de felen.
Hur ser det ut om det är någonting fel kodmässigt?
Ja men det märker man, antingen är det användarna själva som rapporterar in eller så
har vi våra egna loggar i systemet. Vi har en debuglogg som vi tittar i. Men vi har ingen
automatisk övervakning av vår debuglogg som meddelar om det är något utan vi håller
själva koll på den.
Om man ser att det är ett fel, då får man bedöma det felets påverka och då om det är
kritiskt då måste vi ju patcha det felet. Annars så drift sätter vi engång i månanden.
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Om ni ska tillexempel patcha något, måste ni gå via någon drift ansvarig då?
Nja, vi har ju inget monolitiskt system, utan vi har ju små moduler som vi kör. Sen måste
vi alltid ta hänsyn till våra användare vi har ju 300 skjut kontrollanter som är ute och
åker. Det är en bedömning beroende på vad det är för fel, vi kan lägga ut en patch på ett
litet del system som bara påverkar det delsystemet. Om det redan är fel så kan det ju
inte bli mer fel så att säga. Då kan man välja att patcha utan att man behöver gå igenom
någon process. Men är det större påverkan och det handlar om flera delsystem då blir
det längre väg att gå innan man kan patcha i produktion.
Vad är eran debuglogg för något?
Vår debuglogg skrivs ner mot en databas och det är egen definierade fel. Vi har en
gradering där om det bara är information eller om det är en varning eller om det är
kritiskt. och där får vi ner hela exceptionen och hela stacktracen om det är något sådant,
eller den fritexten vi har skrivit om just det där problemet. den är ju pratig, där kan den
spruta in flera hundra loggar per minut, och den håller vi i 40 dagar. Det är då
graderingen på loggarna som avgör om det är värt att läsa, om man vill kolla om det är
något fel i applikationen så kollar man på graderingen "error". Men mycket kan beror på
antalet som kommer också, om man inte får någon kontakt med en stolpe engång så
kanske inte det är så stort, för det kan beror på att 3g mottagningen är dåligt just då.
Men får man inte kontakt med en stolpe på flera dagar så kommer systemet att reagera
på det och man får en felanmälan automatiskt då. Vi har definierat egna acceptanstester
på det. Till exempel om vi inte får kontakt med en stolpe på ett visst antal timmar då är
det något som vi måste kolla upp vad det är.
Jag tänker mig att det skulle vara bra att ha mer grafiskt realtidsdata på både server- och
applikationsnivå, och kanske på någon affärsnivå. Så att man kan få någon känsla för hur
det ser ut utan att behöva gå igenom massa databasposter.
Om man har någon form av statussida där man kan se, den personen som går in och
tittar på den sidan och kan se realtidsdata får en känsla för systemet. Idag utan något
grafiskt så är det väldigt svårt att få någon sådan känsla över systemet. Idag blir det ju så
att man får att det funkar eller funkar inte.
Då skulle man kunna få en känsla för ja vad det nu kan vara, nu har vi så här många
varningar av den här typen så nu är något som det inte som det ska. Som till exempel om
Telia ska göra en uppgradering av deras nät under en natt, då kan det vara så att på
morgonen har man hundra stolpar som man inte får kontakt med. Men om man har den
informationen så kan man härröra det till den händelsen. Men hade vi inte haft den
informationen så hade den personen som gått in och kollat på statussidan kunnat
reagera på det.
Förr har det varit så att vår grupp har varigt väldigt hemlig inom Trafikverket och vi har
haft en egen domän inom Trafikverket. Men nu har det börjat lösas upp mer och mer.
och det är meningen att en drift grupp ska ta över ansvaret för fel och så mer och mer
samt även ta hand om de felen som uppstår.
Så det kan ju också vara en effekt av att vi har haft fullkontroll över systemet och kunnat
se allt som utvecklare. Vi har liksom hållit systemet under armarna så att säga.
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Ser du nå problem med att driftsansvaret läggs över på någon annan?
Ja det kan ju garanterat betyda att det tar mer tid att lösa saker. Och skulle det vara så
att vi inte får tillgång till servrarna och databaserna. Då skulle jag säga att det nästan är
omöjligt. Det är så många komponenter och delar som finns. Så en felsökning kan ta flera
dagar även fast vi kan systemet.
Säg att vi får kommunikations problem med en mätplats då kan det vara vår kod det kan
vara nätet, det kan vara just det modemet. Och det modemet kan vara från en
tredjeparts leverantör. Eller så kan det vara fel i själva mätplatsen och då gäller det ju att
borra i alla loggar. Både interna loggar och det som kommer från mätplatserna och så
vidare. Det kan ta ganska långtid även om man kan systemet att hitta felet. Och hade
man inte haft tillgång till det då hade det varigt omöjligt. Det blir ju även svårt att agera
när man ser att någonting börjar bli fel.
Vad skulle ni behöva för att kunna arbeta mer proaktivt?
Om jag skulle få önska så är det mer på applikationsnivå man skulle vilja mäta mer. Och
det kan vara svårt att få något sådant som är standardiserat. Alltså det är ju utifrån
händelser och önskningar utifrån systemet och resultatet av de önskningarna om de
uppfylls eller inte. Till exempel om vi vill veta tillgängligheten, det är ett viktigt mått. Det
är sådant som cheferna mäts på. Hur många mätplatser är tillgängliga utan fel då.
Hur många är inte tillgängliga och vad för typ av fel är det som gör att de inte är
tillgängliga. Men det är rent applikationsspecifikt. sen vill man kanske ha någon koll på
webbarna som vi har, där kanske man vill ha någon typ som Google analytics. Att man
kan gå in och se trafiken. Vi har så många externa parter så vi vet inte vilken av våra sidor
som är populärast. Vilken är det som används mest.
Sådana mätetal vill man kanske också ha ut.
Man måste designa mjukvaran utefter det regelverk som finns. Det måste ju prata
samma språk så att det blir något relevant som kommer ut. Jag menar att loggar man till
eventloggen så menar man att ett visst attribut är någonting jätte kritiskt och då reagerar
övervakningssystemet på det. sen kanske man också bara vill se hur systemet mår, när vi
har trafik, hur mycket trafik har vi då. Vart kommer trafiken ifrån vilken typ av enheter är
det dom använder. Ska vårt system vara mobil anpassat eller inte. Det är ju sådant man
också kanske vill veta hur systemet system.
Jag tror det är väldigt svårt om man just är ute efter applikationsspecifik
affärsregelmässig information, då måste man ju liksom ner in i applikationen. men skulle
det vara så att man kunde rapportera den informationen till något standardiserat
gränssnitt på ett visst format, och det fanns en tjänst någonstans dit man pushade
informationen och så kunde man definiera sina mätetal där. Så kunde ju applikationen i
sig leverera informationen dit. Och att man bara behövde göra containers på den
informationen. Och på så sätt skulle man kunna få upp en websida grafiskt med
affärsspecifik information.
Och att man skulle kunna på ett enklare sätt kunna skapa larm för servermässig
information, och att man ska kunna ändra de larmen efter som. Till exempel om man har
gjort en ny release så kanske man tror att databasen kommer växa jätte mycket jätte
fort, att man då ska kunna ändra så att man kan se den informationen för den releasen.
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Så kan man hålla kolla på den lite. men det blev inget fel, då vet man ju att det fungera
och då är ju inte den informationen relevant längre.
Sen så nästa release så kanske man är orolig för minnesåtgången på applikationsservern
då vill man kanske kolla det några dagar. Att man enkelt ska kunna välja vilken
information man vill se.
Det och just det att man ska kunna leverera informationen till en tjänst där man kan gå in
och kolla för just sin applikation. Det kan vara en widget på en hemsida där man
tillexempel kan se tillgängligheten, och att man har tolagets på den också. Till exempel
går tillgängligheten ner på under 90 % då får man en notifikation. Om den skulle gå ännu
lägre tillexempel så börjar den skicka i väg sms eller vad det nu kan vara.
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