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Sammanfattning 
 

Övervakning används för att granska IT-infrastrukturen, för att hitta och 

varna på de fel som kan uppstå i systemen. Allt för att minimera den 

ständiga risken att det kan sluta fungera. Dagens verksamheter blir allt mer 

beroende av sin IT och många företag står helt stilla idag om deras IT-

system inte fungerar, detta kan leda till stora kostnader och förlorad intäkt. 

 

Utredningsdelen innehåller fyra stora delar. Delarna innefattar vad 

övervakning är, varför övervakning används, vad som övervakas och hur 

övervakningen går till. 

 

För att samla mer information samt att bekräfta utredandeavsnittet ställdes 

ett antal frågor till Idenet AB, Högskolan Kristianstad, LanGate System AB 

och QSi Sweden AB i form av intervjuer. Intervjuerna ligger till grund för 

genomförandedelen av arbetet. Genomförandeavsnittet sammanställer 

informationen från varje intervju. I ett avslutande avsnitt jämförs 

informationen samt bra, respektive dåliga resultat och tips från intervjuerna 

samlas i en kortare punktform. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Under två år på IT-driftprogrammet lärs grundläggande kunskaper i många 

områden ut. Övervakning är däremot ett område utbildningen inte rör i 

någon större utsträckning. Vid bristande övervakning kan organisationer 

förlora stora summor tid och pengar. [1] Då övervakning kan vara vardag för 

många IT-drifttekniker är området värt att lära sig mer om. 

1.2 Målsättning och syfte 

Målsättningen med examensarbetet är att få en stabil grund att stå på 

gällande övervakning, med fokus på servermiljöer. Syftet med arbetet är 

också att förstå vad övervakning betyder för organisationer. Examensarbetet 

är menat att besvara ett antal frågor som tillsammans ska ge en 

grundläggande kunskap kring övervakning. 

Frågorna är följande: 

 Vad är övervakning? 

Frågan ska ge en klarhet i begreppet övervakning med fokus på 

servermiljöer. 

 Varför övervakar man? 

Ska ge en bild av vad anledningen till att övervakning av 

servermiljön utförs. 

 Vad övervakar man? 

Frågan ska förtydliga vad som verkligen övervakas.  

 Hur övervakar man? 

Hur går övervakningen till, vid fokus av servermiljö? 

1.3 Metodik 

Utredandeavsnittet utfördes genom att samla in information om övervakning 

med hjälp av litteraturstudier och artiklar. I Genomförandedelen användes 

intervjuer för att skapa djupare kunskap om hur organisationer övervakar sin 

eller sina kunders servermiljö. Intervjuobjekten kontaktades och intervjuform 

avtalades.  

1.4 Avgränsningar 

Arbetet behandlar övervakning med fokus på servermiljöer. Arbetet utesluter 

däremot specifika övervakningsprogram.  
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2. Utredning 

2.1 Övervakning 

Övervakning i den här rapporten defineras som följande, processen som gör 

en medveten om tillståndet hos ett system. [2, p. 1] Övervakning görs med 

olika typer av verktyg, det finns en rad exempel på populära tredjeparts-

mjukvaror som används i branschen. Några av dessa är SCOM (System 

Center Operations Manager), Solarwinds, Nagios och Zabbix.  

 

Ofta finns det fara eller störningar, av olika grad, som kan påverka systemet 

utan att man är medveten om det. Genom att arbeta proaktivt med 

övervakning av ett system kan man kartlägga och åtgärda detta. Proaktiv 

övervakning, i folkmun kallad monitorering, innebär att man får fram data på 

det man övervakar i form av värden visad i tabeller, tidslinjer eller någon 

annan form av visuell grafik. Informationen tas del av i realtid och gör det 

möjligt att jobba förebyggande i takt med att man får informationen. När 

övervakningsprogrammet per automatik notifierar när ett problem inträffar 

kallas larmande och innefattar den reaktiva delen. [2, pp. 1-2] 
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2.2 Varför övervakar man? 

Störningar, problem eller rent av krascher har en tendens att hända när vi 

minst anar det – eller när vi är som minst redo för det. Men sällan uppstår 

problemen utan att visa någon slags symptom. Exempelvis, en IT-

administratör är på en fest. Efter ett par timmar ringer en anställd på samma 

företag och säger att en server inte är tillgänglig, IT-administratören får då 

lämna festen, sätta sig i en dyr taxi och ta sig till jobbet. Där upptäcker han 

att en logg-fil växt med sådan takt senaste veckorna att den nu fyllt 

hårddisken. Ett litet, lätt åtgärdat, problem kan ställa till förrädiska 

konsekvenser. [3]  

2.2.1 Att tidigt upptäcka och eliminera problem 

Exemplet i avsnitt 2.2 på IT-administratören är ett scenario på ett problem 

som skulle kunnat förhindras om övervakning gjorts. Att tidigt upptäcka ett 

problem är det viktigaste med övervakning. Svårigheten ligger i att få reda 

på det snabbt samtidigt som informationen är korrekt. Man vill bli notifierad 

snabbt när något är fel men inte notifierad under temporära pikar eller annat 

som ”självläker”. Skulle då undantag göras i övervakandet för att undvika 

dessa ”falsklarm” tillkommer risken att riktiga faror missas i övervakningen. 

[2] [3] 

2.2.2 Tillgänglighet 

Att övervaka ett system kan vara kostsamt. Förutom nödvändig mjukvara 

och utrustning som i de flesta fall kostar mycket pengar krävs arbetskraft. 

Detta gör att i vissa fall är det inte värt för företaget att övervaka sina system 

då de skulle klara av eventuella driftstopp på vissa, eller alla, tjänster under 

en tidsperiod. I de fall där det är kritiskt för företag att upprätthålla en hög 

tillgänglighet är övervakning nödvändigt. Att flera personer, avdelningar eller 

hela företag står still på grund av ett driftstopp skulle kunna eskalera till en 

stor katastrof för företaget, främst ekonomiskt.  [4] 

 

Enligt Computer Sweden uppgick en fyra timmar lång störning, som 

förhindrande kortbetalningar hos Axfood, förlorade intäkter till ett värde av 

4,25 miljoner i timmen. [1] 2010 gjordes en undersökning hos experter där 

de ombads att ranka de största anledningarna till otillgänglighet hos ett IT-

system till följd av att inte best practice1 används. Den rankningen toppas av 

                                                      
1 Best practice är en praxis för hantering av IT-system 
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bristande övervakning av relevanta komponenter. [5] [6] Därför bör företag 

och organisationer ställa sig frågan ”Har vi råd att inte övervaka våra 

system?” snarare än ”Har vi råd att övervaka våra system?”. [7, p. 7] 

2.2.3 Service-Level Agreement (SLA) 

Ofta är det angivet i ett så kallat Service-Level Agreement (SLA) hur hög 

tillgänglighet en service eller tjänst ska hålla. Ett SLA är ett bindande 

kontrakt gentemot kunder, exempelvis mindre företag utan egna IT-system, 

eller ett rent informellt avtal, till exempel, mellan avdelningar i samma 

organisation där den ena avdelningen erhåller tjänster av den andra. När ett 

företag lämnar över ansvaret för sina IT-system kallas detta för outsourcing. 

[8] 

 

Skulle inte SLA följas kan finansiella straff eller rätten att bryta ett kontrakt 

träda i kraft. [9] [10] Hur ett SLA är skrivet är ofta en kostnadsfråga. Vill 

exempelvis ett företag ha en inställelsetid på mindre än en timme vid 

driftavbrott i sitt system eller en garanterad hög tillgänglighet kan företaget få 

det, till en högre kostnad. [10] 

2.2.4 Prestanda 

Många fel som belastar prestandan negativt är svåra att upptäcka framförallt 

då det är svårt att simulera fram dem i en testmiljö. Felen visar sig till 

exempel bara när systemet körts och belastats tungt under en längre tid. [2, 

p. 3] System behöver inte ligga nere för att det ska vara ett problem. Att få 

systemet att fungerar så bra, smidigt och snabbt som möjligt för användare 

är nog så viktigt. Ett system där det finns s.k. flaskhalsar kan vara lika 

frustrerande som att hela systemet krascher då och då. Otillräcklig hårdvara 

i förhållande till belastningen en enhet i systemet har eller långsamma 

system resulterar också i förlorade intäkter. Att exempelvis anställda blir 

mindre produktiva till följd av ett långsamt system blir i det långa loppet 

mätbara med ett totalt driftstopp av ett system. [11] [12]  
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2.3 Vilka system som övervakas 

Generellt sett kan allt övervakas men det som faktiskt övervakas är de 

system som övervakaren avgör inte får sluta fungera, detta kan vara allt från 

hårdvara till mjukvara i systemet. Exempelvis kan det vara CPU för att se till 

systemet orkar med, det kan vara nätverkskortet för se till att servern har 

nätverkskontakt och att bandbredden räcker till. Det kan också vara är logg-

filerna över server felmeddelande, skrivningar och läsningar på hårddisken 

eller nätverkshårddisklösningen. [2] [13] 

 

Övervakaren väljer vad för system och vilken nivå det ska vara på 

övervakning beroende på hur SLA-avtalet ser ut som gäller för deras 

system. Många interna IT-avdelningar har ofta bristfälliga SLA-avtal eller 

saknar det helt, det är då svårare att bestämma till vilka nivåer deras system 

ska övervakas. [2] [13] 
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2.4 Hur man övervakar 

Som nämnt i avsnitt 2.1 används programvara för att hantera övervakning av 

system, denna konfigureras med inställningar vilket bestämmer vad den ska 

hålla under uppsikt, vilken hårdvara eller mjukvara och på vilket sätt. Där 

finns i princip ingen gräns för hur mycket eller vilken nivå av övervakning 

som kan användas utan det bestäms helt av övervakaren. Övervakaren 

bestämmer detta baserat på SLA eller någon typ av muntlig variant och vid 

avsaknad av båda använder den sitt eget sunda förnuft. [2] 

 

 

Figur 1. Översiktsbild för hur övervakning fungerar 

Det finns en stor mängd olika program för övervakning men grunden är den 

samma för alla. Ett centrum med ett övervakningsprogram, en databas för 

samling av mätvärde och loggar. Utöver de här två delarna så är finns det 

mängder med inställningar om hur saker utförs mer om det i avsnitt 2.4.2. 

 

Det finns två metoder för inhämtning av mätvärden samt loggar vilket 

skickas tillbaka till databasen och övervakningsprogrammet, det kan vara 

agent eller agentlös. De här två begrepp finns mer utförligt förklarade i 

avsnitt 2.4.1. 

 

De inhämtade värdena blir jämförda mot de godkända värde som 

övervakaren valt under inställningar. Ligger ett värde utanför tillåten nivå 

tillämpar övervakningsprogrammet vald metod för just den del felet påverkar. 

Det kan vara script, loggning, varningsmeddelande eller valfri blandning av 

de här tre. Fördjupning återfinns i avsnitt 2.4.2. 

2.4.1 Med eller utan agent 

Agent och agentlös är två typer av insamlingsmetoder. Agent är ett program 

som installeras för att samla information från det interna systemet. 

Informationen den samlar in skickas vidare till övervakningsdatabasen på en 

annan dator där övervakningsprogramvaran är installerad. [2, pp. 12,15] [13, 

pp. 117-118] 
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Agentlös använder metoder för insamling av information som inte kräver 

installation av program på övervakade system, detta görs med hjälp av olika 

metoder. Allt från informationshämtning från redan inbyggda program och 

system eller genom förfrågan till systemet som övervakas. Ett exempel är att 

undersöka om det är aktiv med hjälp av kommandoverktyget ping2. [2, pp. 

16-17] [14] 

 

Anledningen till att man vill använda sig av ett agentlöst system kan vara till 

exempel för att agenten använder resurser när den övervakar. Det kan vara 

att det inte går att installera en agent på systemet som behöver 

övervakningen. Det också vara att systemet som ska övervakas har en så 

hög säkerhetspolicy att övervakaren inte är tillåten att installera någon typ av 

agent utan måste ta till andra metoder för att se till att systemet fungerar. [2, 

p. 17] [13, p. 119] 

2.4.2 Inställningar och loggar 

Inställningarna övervakaren har gjort i övervakningsprogrammet avgör hur 

ofta den samlar information från hårdvaran eller mjukvaran vilket den har 

under uppsikt. Inställningarna kan ställas in på mängder av olika nivåer 

beroende på vad som övervakas och hur känsligt det är för helheten av 

systemet. [2] 

 

Agenten eller övervakningsprogrammet samlar information till en databas 

där värdena jämförs med det övervakaren har satt som en godkänd nivå. 

Värden som inte stämmer med en godkänd nivå blir rapporterade till 

övervakningsprogrammet där teknikern kan undersöka det. Vad som är 

godkända nivåer bestäms av övervakarens kunskap och insamling av 

tidigare värden på systemen. En nivå kan vara allt från om en bestämd 

mängd minne används, CPU som går över vissa procent eller att systemet 

eller tjänsten inte alls svarar. [2, p. 8] 

 

Inställningarna är inte enbart på om värdet är korrekt utan är också tids- och 

mängdbaserade för att avgöra när det ska rapporteras vidare. Detta är på 

grund av att en missad ping inte behöver betyder att servern är nere utan 

kan bero på något annat. [2, pp. 6, 55] 

                                                      
2 Verktyg för undersökning om host går att nå via IP trafik. 
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Samtidigt är det inte bra att sätta övervakning på för hög nivå. Då kan 

övervakningen börja påverka systemet och det bidrar då till problemet 

samtidigt som den upptäcker problemet den bidrar till: Vilket är motsatt 

resultat från det som är önskvärt, detta kallas observer effect. [2, p. 16] 

 
När en rapport kommer in om ett fel klassificeras det för att avgöra hur 

allvarligt det är för systemen och resten av verksamheten. Åtgärden är 

beroende på hur allvarligt felet är. Vid mindre allvarligt fel loggas det bara i 

databasen för undersökning vid nästa tillfälle en tekniker för systemen 

jobbar. Vid mer allvarligt fel går ett automatgenererat meddelande ut till 

övervakaren genom systeminställd lösning. [2, pp. 47-52] Mer om 

larmmeddelanden i avsnitt 2.4.3. 

 

En annan metod som används är script som startas av 

övervakningsprogrammet i respons på felmeddelandet, detta script försöker 

att återställa tjänsten genom en omstart utan att kräva uppmärksamhet från 

övervakaren. Felet loggas fortfarande så när övervakaren arbetar nästa 

gång kan den se om scriptet löst problemet eller inte. [2, p. 5] 

 

Tjänster är allt som oftast beroende av andra tjänster. När en tjänst slutar 

fungerar så kan detta ge resultat att ett flertal andra tjänster loggar varningar 

att de inte fungerar. För att förhindra att mängder med varningar går ut när 

bara en tjänst kan vara orsaken till problemet så skapas checklistor. 

Checklistans funktion är att förhindra tjänster att larma när någon av de 

tjänster den behöver redan för fungerar redan har loggat problem. [2, pp. 53-

61] 

 

Viktig del med inställningar är att de inte är något som kan ställas in och 

sedan glömmas bort. Alla system utvecklas med tiden, program uppdateras 

och hårdvara byts ut. Resultatet av det här är att inställningarna för 

övervakning måste utvecklas med uppgraderingarna och uppdateringarna 

på systemen som övervakas. Även i system som inte har fått uppdateringar 

eller ändringar i hårdvaran kan små ändringar i övervakningen förbättra 

resultatet av övervakningen genom minskat antal falska varningar och 

minskad chans till att system kan går ner utan varning. [2, p. 11] 
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Ett vanligt problem är att man inte låter inställningarna utvecklas med 

systemen som övervakas. Utan när systemet växer och ändras slutar det 

med att övervakning inte lyckas fylla sitt syfte med snabba varningar vid 

problem. Det kan också börja skicka varningarna om att system slutat funka 

men som i verkligheten fungerar. [2, p. 11] 

 

Ett annat problem som speciellt gäller för webbservers men kan även 

påverka andra serverar i systemet är internet och tillgången till system från 

ett, flera eller alla område på internet blir onåbart. Detta kan vara svårt att 

övervaka på ett bra sett och på grund av detta är det bra att ha övervaknings 

punkter utanför det interna systemen som undersöker att systemet går att nå 

och fungerar. De här externa punkterna kan vara ägda system men är allt 

som oftast en inhyrd tjänst från ett annat företag. [13, pp. 317-320] Med hjälp 

av denna lösning fylls ett annat hål i att om stora delar går av systemet går 

ner och övervakning inte kan få ut meddelande om problemet kan den 

externa övervakning fånga detta och larma övervakaren. 

 

En färdiginställd övervakning som använder agent kan fungera så att den 

undersöker alla de tjänster en Exchange-server behöver när en slutar 

fungera aktiveras ett script för försöka återstarta tjänsten, detta loggas 

samtidigt till övervakningsprogrammet. Om scriptet lyckas kommer agenten 

vid nästa kontroll av tjänsten inte se något fel och då vet övervakaren att 

scriptet funkat på grund av inget fel loggas. Om scriptet inte lyckats så vid 

nästa kontroll kommer felet loggas igen till övervakningsprogrammet och i 

detta läge kan andra inställningar ta vid. Detta kan vara inget alls och 

övervakaren får hantera problemet vid nästa arbetsdag, det kan också vara 

att ett utskick går ut till övervakaren nu när tjänsten varit nere två 

kontrollpunkter i rad. [2] 

2.4.3 Meddelandesystem till tekniker 

Varningar blir lätt många och en nivå på viktighet måste bli vald, endast de 

tjänster som är väldigt viktiga får inställningen att meddelande ska skickas till 

övervakaren. Hur mycket och vad som är viktigt avgörs av den nivå av SLA 

som gäller. 
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Det finns flera olika sätt att skicka en varning till övervakaren. Det kan vara 

epost, sms, telefon eller diverse andra. Alla har sina fördelar och nackdelar. 

Det som är en stor del med att skicka varningsmeddelande är att där ska 

vara någon som tar emot det och agerar för att åtgärda problemet, om bara 

för att uppmärksamma att det är ett falskt larm. [2, pp. 62-63] 

 

En del verksamheter har backup system vilket gör att utskickandet av 

varningsmeddelanden följer en turordningslista, först går det till den som är 

huvudansvarig vid just den tidpunkten, skulle inte han svara inom utsatt tid 

skickas det till nästa person i listan tills där är en som svarar. [2, pp. 62-63] 

 

2.4.4 Driftövervakning 

En annan viktigt del i övervakning är att mäta hur mycket av en resurs som 

används under längre tider för att se till att system fungerar som det ska, att 

en resurs fungerar betyder inte att driften är felfri. Långa svarstider hos 

användarna påverkar också kvalitén på tjänsterna de utnyttjar. [2, pp. 3, 5] 

 

Detta utförs också för att få information på utvecklingen av användning av en 

tjänst eller system för att se när det börja närma sig en punkt där 

uppgradering behövs. Problem på grund utav överbelastning kan då 

upptäckas och åtgärdas i god tid innan de sker. Ingen chef vill höra att 

systemet gick ner för att ett uppgraderingsbehov missades. [2, p. 3] 

 

Naturliga tanken här är att man letar efter värden som går för högt men det 

kan i vissa fall vara intressant att övervaka om värden går för lågt detta kan 

indikerar fel på andra delar av systemet som kanske saknar övervakning, 

detta på grund av att något annat inte skickar vidare begäran av resurser 

eller liknande. Låga värden kan också upplysa dig om att det är problem på 

system utanför de egna vilket är något som i vanliga fall inte övervakas. [2, 

p. 55] 

 

Något som aldrig får glömmas är att system kommer variera i användning 

beroende på vad de är för någon typ av resurs. Exempelvis att servern som 

övervakas driver en stor sporthemsida, under OS kommer trafiken vara 

mycket högre än andra dagar, det betyder inte att den behövs uppgraderas. 

Man måste med andra ord alltid ta hänsyn till typen av användning och 

användare när man tittar på insamlad information på övervakningen [2, p. 4] 
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2.4.5 Övervakning i virtuell miljö 

Övervakningen av fysiska maskiner och virtuella maskiner påminner om 

varandra men är inte detsamma. Med virtuella maskiner så behövs en extra 

omgång övervakning för att både den fysiska hårdvaran och de virtuella 

maskinerna behöver övervakas. [15, pp. chapter 2 p 6-8] [16, pp. 19-20] 

 

Med de här två nivåerna kommer också mer problem i att övervakaren nu 

har en extra uppsättning värde att håller under uppsikt i hårdvaran. Med flera 

maskiner som delar på en uppsättning hårdvara är det extra intressant att 

följa värdena på hårdvaran. Eftersom när hårdvaran inte orkar med påverkar 

det alla virtuella maskiner samtidigt vilket kan ge stora negativa effekter. [15, 

pp. chapter 2 p 6-8] [16, pp. 19-20] 

 

Det är även viktigt att vara medveten om att på grund av hur virtuella 

maskiner fungerar går det inte att använda vilket program som helst för 

övervakning. För korrekta mätvärden från virtuella maskin måste ett 

övervakningsprogram som fungerar med din hypervisor3 användas. [16, pp. 

19-20] 

                                                      
3 Hypervisor är den mjuk- och hårdvara som skapar och kontrollerar de virtuella 

maskinerna. [17] 
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3. Genomförande 

3.1 Allmänt om genomförande 

Intervjuer har genomförts med ett antal organisationer där alla i någon 

utsträckning har en övervakningsverksamhet över sin miljö. Frågorna 

behandlade dels vad den intervjuade har för tankar och åsikter gällande 

övervakning samt hur övervakningen fungerar på den intervjuades 

organisation. Intervjufrågorna finns som bilaga 1. 

 

Intervjuobjekten valdes efter premissen att få en bred uppfattning gällande 

tillvägagångssätt och åsikter kring övervakning. Därför är intervjuerna gjorda 

med både organisationer som endast övervakar internt samt organisationer 

som övervakar för kunds räkning.  

 

Kontakt skedde med intressanta intervjuobjekt där intervjuform och tid 

avtalades. Målet var främst att ha intervjuerna under ett personligt möte men 

det förekom även telefonintervjuer. 

 
Svaren på intervjufrågorna finns i sin helhet som bilaga 2. En 

sammanfattning av varje intervju följer i detta kapitel där intervjuerna finns 

under separata avsnitt. Intervjuerna är inte sammanfattade på det vis att 

frågorna nödvändigtvis kommer i den ordning de ställdes. Frågorna var 

detsamma oberoende på vilken typ av organisation som intervjuades.  

 

Totalt genomfördes fyra intervjuer. De fyra som blev intervjuade var QSi 

Sweden AB, Idenet AB, LanGate System AB samt Högskolan Kristianstad. 
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3.2 Tomas Stanislawski - Högskolan Kristianstad 

Intervjun är gjord med Tomas Stanislawski, systemtekniker, på IT-avdelning 

på Högskolan Kristianstad. Tomas har sedan ett par år tillbaka ansvaret för 

övervakningen av Högskolans IT-infrastruktur.  

 

Intervjupersonen menar att övervakning är, främst, ett preventivt arbete men 

rent teknisk är det att se till att maskiner och tjänster fungerar som de ska. 

Traditionellt sett menar han att övervakning oftast görs på specifika 

maskiner men att han försöker tänka mer i termer av tjänster. Han ger ett 

exempel som förklarar. Tillhandahåller de en email-tjänst som i sin tur är 

beroende av ett antal resurser är det onödigt att övervaka, exempelvis, 

webbmailservern efter att email-servern har slutat fungera, därför görs vissa 

hopbuntningar av tjänster och resurser. 

 

Enligt honom övervakar man av två skäl. Dels för att åtgärda de akuta 

problem som uppkommer och dels det preventiva arbetet. Han säger att han 

själv lägger störst vikt vid det preventiva arbetet. På högskolan, vars miljö 

nästan är uteslutande en Windowsmiljö, övervakar de servrarna i sig, 

enskilda komponenter i maskinerna, nätverksutrustning samt tjänster. 

Övervakningen görs med det svenskproducerade programmet OP5. Han 

berättar att till följd av att inte ha en tillräckligt stor organisation övervakas 

inte skrivare och audio/video-utrustning.  

 

Högskolan har tre olika typer av notifikationer till tekniker beroende på hur 

allvarliga larmen är. De mest kritiska problemen genererar ett sms till 

ansvarig tekniker. E-post skickas ut för de halvkritiska larmen och övriga, 

icke brådskande, larm finns endast att se i övervakningsprogrammet.  

 

Den loggning som görs är sökbar men det är sällan den granskas utan 

påkallad anledning. Vidare berättar intervjupersonen att han själv använder 

Windows egna loggar frekvent, exempelvis event loggarna. 

 

Det finns inga skrivna SLA-kontrakt. Det förs heller ingen dokumentation 

kring övervakning på högskolan utan de ser den driftsatta miljön som en 

dokumentation i sig. Skulle man vilja ha ut en ögonblicksbild på de tjänster, 

maskiner och tröskelvärden man har går det att producera via 

övervakningsprogrammet. 
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Högskolan använder en del script för att få övervakningen att göra en viss 

åtgärd till ett specifikt larm. Man kan i princip konfigurera programmet att ge 

vilken respons som helst beroende på larm. Skulle inte scriptet fungera 

kvarstår helt enkelt larmet. 

 

Intervjupersonen berättar om en komisk incident för ett par år sedan där 

övervakning gett resultat. I det här fallet fanns där i övervakningen en 

inställning att en viss tjänst skulle starta upp om det på något vis skulle sluta 

fungera. När en tekniker bestämde sig för att uppdatera tjänsten stängde 

han av den nämnda tjänsten varpå den automatiskt startade upp av sig själv 

igen. Tekniker förstod efter ett tag att det var ett script i 

övervakningsprogrammet som automatiskt startade upp tjänsten igen. 

 

Den största delen av jobbet ligger enligt intervjupersonen i att komma fram 

till vad som ska övervakas samt att konfigurera nivåerna den ska larma på. 

Att lösa de problem som övervakningen hittar är givetvis också en stor del. 

 

Skulle intervjupersonen ge ett tips gällande övervakning skulle det vara att 

testa två, tre, olika övervakningsverktyg och se om man kan få det att 

fungera. 
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3.3 Hans Brauer – LanGate System AB 

Hans är IT-konsult på företaget LanGate System AB, främst som utbildare i 

diverse Microsoft produkter. En av de produkter han utbildar i är SCOM 

(System Center Operations Manager) vilket är ett av Microsoft 

övervakningsverktyg. 

 

Enligt honom utför man övervakning i syfte av att upptäcka problem så tidigt 

som möjligt för kunna åtgärda det innan de blir ett problem eller att avverka 

ett problem så fort det inträffat. 

 

De övervakar inte allt utan har medvetet valt ut delar de anser är viktiga för 

att få det resultat de eftersträvar på sina servers och hårdvara. 

Övervakningen utförs med heartbeats och belastning. LanGate har skrivna 

SLA-kontrakt mot sina kunder men inget internt. Vad som övervakas och vad 

som inte övervakas bestämmas av hur SLA är skrivit med kunden. 

Intervjupersonen menar att omfattningen på övervakning är en 

kostnadsfråga. Allt kan övervakas, men det kostar därefter. 

 

Övervakning som blir för omfattande är definitivt något som kan bli ett 

problem menar intervjupersonen. Har du för mycket övervakning får du larm 

på händelser som inte behöver åtgärdas och de händelser som måste 

åtgärdas försvinner i mängden vilket bara skapar problem och onödiga 

kostnader. 

 

Loggning utförs i syfte av att kunna gå tillbaka och undersöka vid behov, de 

har också system som varnar om något event inträffar för ofta. Han berättar 

också att loggningen underlättas av att de flesta kunder de har använder 

Windows. 

 

Labtech är det program de använder för övervakning, tidigare har de använt 

Kaseya men deras nya val Labtech är en märkbar förbättring enligt 

intervjupersonen. 

 

De har konstant närvaro på konsoler. Men tack vare de tickets Labtech 

skapar som skickas vidare inom systemet slutar det hela med e-post som 

skickas ut till tekniker om ett larm skulle vara tillräckligt kritiskt. Skulle ett 

larm komma utanför ordinarie arbetstid avgör SLA när det ska vara löst. 
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När det går använder de givetvis script för att automatisera och försöka få 

systemen att ”själva” lösa problemen. Skulle det inte funka med scriptet går 

det ut varningar till tekniker. 

 

Intervjupersonen berättar att den stora delen av arbetet inom övervakning är 

att få bra dokumentering från kunder om vad de har och vilka av deras 

resurser som faktiskt behöver övervakning. Vanligt problem kan till exempel 

vara att kunden säger ”Vi vill ha övervakning” men de har ingen aning om 

vad de faktiskt ska övervaka. En annan del är att ha uppdaterad 

dokumentation på vad som övervakas. Om övervakning redan finns är det 

vanligt med luckor eller onödig övervakning. 

 

Ett annat vanligt förekommande problem där intervjupersonen ofta ser att 

övervakning ger bra resultat är DNS relaterade. Där kan de ofta lösa det 

innan kunden har märkt problemet vilket är hela målet med övervakning, att 

försöka avlösa problemet innan det får effekt hos användaren. 

 

Intervjupersonens tips till den som ska börja övervaka är att först fastställa 

allt om vad som ska övervakas och hur, även SLA och sådant ska fastställas 

innan övervakning påbörjas. Vanligt fel anser han är att många sätter igång 

övervakning utan någon ordentlig översikt på vad och hur det ska övervakas 

och får på grund av detta mycket konstiga larm och måste då göra om 

mycket av inställningar i efterhand. Intervjupersonen menar att om hemläxan 

görs först slipper du jobba dubbelt. Han medger dock att det är ett problem 

att motivera all tid som läggs på planering för kunden. 
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3.4 Andrea Moroni – Idenet AB 

Idenet AB erbjuder private cloud hosting till företag. Intervjun är gjord med 

Andrea Moroni, driftchef, på Idenet AB. På Idenet leder han ett team med 

specialisttekniker samt ett team för övervakning. 

 

Intervjupersonen berättar att övervakning i sig är en tjugofyra timmars 

operation där både hård- och mjukvarularm kan inkomma. Det larmar sedan 

efter den matris som de har konfigurerat. Hur mycket de övervakar samt när 

larm tas hand om ser annorlunda ut beroende på hur SLA-kontrakten är 

skrivna, en del organisationer kräver bara övervakning kontorstid samtidigt 

som andra vill ha övervakning dygnet runt, året runt. Han berättar att de har 

SLA skrivna mot samtliga, det är ett krav från kunderna. 

 

Allt på Idenet övervakas - hårdvara, mjukvara, tjänster och 

nätverkskomponenter. Det finns både finkänsliga larm och generella. Han 

berättar mer detaljerat hur det fungerar beroende på vilken komponent det 

är. Skulle en disk fallera till exempel är diskarna direkt övervakade av HP, 

som tillhandahåller diskarna. Skulle då en disk gå sönder ser HP det i sin 

övervakning och skickar ut en ny disk.  På samma vis fungerar 

övervakningen på deras servrar.  

  

Övervakningen på de virtuella maskinerna görs med SCOM (System Center 

Operations Manager), då installeras en agent på varje server. Beroende på 

vilken roll servern ska tillhandahålla används det management pack som 

SCOM förser till den rollen. Det används en hel del script för att få tjänster 

att automatiskt starta upp eller starta om när tjänsten felar. 

 

Dokumentationen på Idenet är omfattande. Den styr, förutom, vad och hur 

saker ska övervakas också vilka åtgärder som ska vidtas vid respektive 

larm. Intervjupersonen menar att dokumentationen ska vara skriven på så 

vis att det egentligen inte krävs jätteduktiga tekniker utan, oavsett 

kunskaper, ska alla veta vad som ska göras när ett larm inkommer.  
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Övervakningsteamet blir notifierade via e-post. Alla larm inkommer till 

konsolen i SCOM men därifrån är det konfigurerat att skicka ut ett e-post-

meddelande för att inte behöva ha ständig närvaro vid konsolen. På grund 

av att larm både inkommer till konsol samt till e-post loggas allting dubbelt. 

Dels i konsolens databas, där allt lagras för alltid och dels i en arkivmapp där 

e-posten inkommer.  Skulle ett larm inte besvaras finns där ingen så kallad 

eskaleringsfunktion men andra tekniker kan, förutom den som skulle 

ansvarat för larmet, också se larmet. 

 

Intervjupersonen menar att varje gång man kan vara proaktiv och stoppa 

problemet i ett tidigt stadie är tillfällen då övervakning gett bra resultat. Dåligt 

resultat vid övervakning kan vara att man misstolkar larm eller inte inser 

vidden utav det och att problemet blir en fullskalig incident.  

 

Den stora delen av jobbet menar intervjupersonen ligger i att skapa bra 

rutiner kring hur man konfigurerar nivåer samt hur man agerar när larm 

inkommer. Det är också intervjupersonens tips gällande övervakning. Andra 

tips han berättar om är att skaffa ett huvudsakligt övervakningsprogram men 

att komplettera med externa larmpunkter för att förbättra övervakningen och 

ge den fler dimensioner. 
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3.5 Christer Persson – QSi Sweden AB 

QSi Sweden AB erbjuder IT-konsultjänster och lösningar inom infrastruktur, 

säkerhet samt informationshantering. Den intervjuade, Christer Persson, 

jobbar som VD/konsult på QSi. Fördelningen mellan hans roller på företaget 

är femtio procent var. Christers konsultarbete är inriktat mot kommunikation 

och säkerhet. 

Intervjupersonen menar att övervakning är när man får den informationen 

man förväntar sig tilldelad till sig. Anledningen till övervakning är däremot för 

att minimera och förebygga skador. Vilken typ av skador är beroende på 

vilka affärskritiska IT-funktioner man har.  

 

Huruvida QSi har SLA skrivet skiljer sig från kund till kund. Intervjupersonen 

berättar att de har kunder vars IT-avdelning bara får hjälp utav QSi. De har 

samtidigt kunder vars hela IT-avdelning drivs av QSi. I det senare exemplet 

är chansen stor att där finns ett SLA. Intervjupersonen menar att allt är en 

kostnadsfråga. Vill kunden ha övervakning på allt med en inställelsetid på en 

timme, dygnet runt, kan kunden få det. Men i ett sådant fall ska frågan 

ställas om inte produktionen kan stå still till följd av ett problem till en mindre 

kostnad än vad en såpass omfattade övervakning skulle kosta. 

 

QSi använder realtids-larm vid övervakning, exempelvis en skärm där färger 

tydligt klargör statusen hos systemet. Utöver det notifieras tekniker via e-

mail. För en del funktioner används Powershell-script för att få tjänster att 

automatiskt starta upp igen om de skulle sluta fungera. Skulle inte scriptet 

fungera kvarstår samma larm, någon övervakning på huruvida scriptet i sig 

fungerar eller inte, finns alltså inte, säger intervjupersonen. 

 

Intervjupersonen berättar att övervakningen kan se väldigt annorlunda ut 

beroende på vad du ska övervaka. Han talar om att man kan övervaka på 

olika nivåer. Du kan övervaka på hårdvaru-nivå, tjänster eller tillgänglighet. 

Tillgänglighet kan vara att göra ett test för att se om internet är uppe. 

Tjänster för att se till att det som körs på servern fungerar som det ska och 

hårdvaran för att se till att den inte är, exempelvis, överbelastad eller har 

fulla diskar. 
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Övervakning kan bli alldeles för omfattade menar intervjupersonen. Matas vi 

med en för stor mängd information stänger vi av och slutligen drunknar i 

den. Han ser stora problem i att organisationer bygger gigantiska 

övervakningssystem men att det aldrig når slutanvändaren. 

 

Loggningen QSi gör är beroende på vad det är man övervakar. På det som 

inte genererar mycket data sparas loggar länge men successivt med att 

datamängden ökar blir tiden loggar sparas kortare. Övervakningsflödet 

dokumenteras inte nämnvärt i övrigt, däremot finns det dokumentation hur 

övervakningssystemet ursprungligen sattes upp. 

 

Intervjupersonen menar att beroende på vad man övervakar används olika 

övervakningsprogram. De själva använder i många fall Microsoft System 

Center (däribland SCOM ingår) och vScope. Intervjupersonen berättar att i 

många fall har de kunder med redan inköpta övervakningsprogram och då 

hjälper QSi till att installera och optimera dessa.  

 

Den stora delen i jobbet menar intervjupersonen ligger i att från början göra 

rätt. Skulle det brista redan från början inkommer alldeles för många larm 

man inte vill ha och de som övervakar drunknar i överflödet av larm. 

 

Skulle intervjupersonen ge tips gällande övervakning skulle det vara att börja 

i mindre skala. Han menar att om man går från ingenting, till allting, blir det 

dyrt och man förstår inte om man verkligen hade nytta av det. 

Intervjupersonens tips är istället att bygga ut övervakningssystemet efter 

hand. 
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3.6 Sammanställning av intervjuer 

Övervakning är enligt alla ett sätt att samla information om systemet. 

Övervakaren kan vara proaktiv med att lösa eventuella problem som kan 

uppstå under drift av ett system och minimera tider när systemet inte funkar 

genom snabb upptäckt. 

 

Nivån av SLA och eventuell saknad av SLA varierar kraftigt. En del hade 

SLA med höga krav på att systemet alltid fungerar samtidigt som en del har 

SLA som bara var kontorstid. De flesta har någon nivå av SLA men inte alla. 

 

Mängden övervakning de utför varierar och den bestäms också i SLA-

kontraktet och var oftast en ren resursfråga när det var delar som inte 

övervakades. 

 

Samtliga menar att övervakning kan bli alldeles för omfattande om den är 

felkonfigurerad. När det blir för många felmeddelanden som saknar grund 

drunknar övervakaren lätt i överflödet av larm. 

 

Deras sätt att övervaka innefattar att kontrollera funktionalitet hos hårdvara 

och tjänster, vilken nivå belastningen ligger på och nätverkskopplingar 

fungerar. 

 

Den loggningen som de utför ligger på en hög nivå. Hur mycket som 

användes i uppföljningsarbete var dock lite olika, oftast enbart i historik syfte. 

 

Dokumentering är en stor punkt för Idenet som bygger hela sin övervakning 

runt sin övervakningsmatris i vilken de dokumenterar allt. LanGate och QSi 

dokumenterar och lägger stor vikt på dokumenteringen. Högskolan 

Kristianstad har inte någon dokumentering bortom vad som finns i 

övervakningsprogrammet. 

 

Alla använder sig av loggning på larm och vid mer allvarliga larm går email 

ut till övervakaren. Idenet använder också email-larm för mindre problem. 

 

Alla är överens om att den stora delen i arbetet ligger i att ställa in rätt 

inställningar på övervakning från början. 

 

Alla använder script för att få tjänster att starta om vid driftstopp. 



22 

 

 

 

Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · info@hkr.se · www.hkr.se 

3.6.1 Bra resultat från övervakning 

Följande punkter är intervjupersonernas svar på frågan om bra resultat vid 

övervakning. 

 

 När de har fått meddelande från övervakningssystemet och med 

hjälp av detta stoppat något innan det blivit ett problem nämner 

intervjupersonen. 

 

 Vanligt förekommande problem där intervjupersonen ofta ser att 

övervakning ger bra resultat är DNS relaterade. Där kan de ofta lösa 

det innan kunden har märkt problemet vilket är hela målet med 

övervakning, att försöka avlösa problemet innan det får effekt hos 

användaren. 

 

 Varje gång man kan vara proaktiv och stoppa problemet i ett tidigt 

stadie är tillfällen då övervakning gett bra resultat. 

 

 Vanligt förkommande händelse är att de upptäcker diskar i både 

NAS eller serverlösningar som håller på att fyllas eller bli defekta 

och dem kan då effektivt byta de innan det skapar ett problem. 

3.6.2 Dåliga resultat från övervakning 

Följande punkter är intervjupersonernas svar på frågan om dåliga resultat 

vid övervakning. 

 

 Att övervakningen har noterat att en tjänst stannat och då startat ett 

script som startar tjänsten igen, i detta fall var det dock en tekniker 

som manuellt stängt av tjänsten för att uppdatera den men inte 

stängt av övervakningen. Detta skapar ett mindre problem med att 

tjänsten startar varje gång den stängdes av innan tekniker upptäckte 

misstaget. 

 

 Dåliga upphandlingar av övervakningssystem har gjort att deras 

kunder har övervakningssystem som övervakar mycket onödigt. 

 

 Dåligt resultat vid övervakning kan vara att man misstolkar larm eller 

inte inser vidden utav det och att problemet blir en fullskalig incident.  
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 Att nya servers inte blir inlagda i övervakningen eller att man 

glömmer att kontrollera att övervakningen fungerar eller med andra 

ord underhållet av övervakningssystemet är bristfälligt. 

3.6.3 Tips för övervakning 

Följande punkter är intervjupersonernas svar på frågan om tips gällande 

övervakning. 

 

 Testa två, tre, olika övervakningsverktyg och se om man kan få det 

att fungera. 

 

 Fastställa vad som ska övervakas och hur, även SLA ska fastställas 

innan övervakning påbörjas. Vanligt fel anser han är att många 

sätter igång övervakning utan någon ordentlig översikt på vad och 

hur det ska övervakas och får på grund av detta mycket konstiga 

larm och måste då göra om mycket av inställningarna i efterhand. 

Intervjupersonen menar att om hemläxan görs först slipper du jobba 

dubbelt. Intervjupersonen medger dock att det är ett problem att 

motivera all tid som läggs på planering för kunden. 

 

 Bygg upp bra rutiner kring hur man konfigurerar nivåer samt hur 

man agerar när larm inkommer. Andra tips intervjupersonen berättar 

om är att skaffa ett huvudsakligt övervakningsprogram men att 

komplettera med externa larmpunkter för att förbättra övervakningen 

och ge den fler dimensioner. 

 

 Börja i mindre skala. Intervjupersonen menar att om man går från 

ingenting, till allting, blir det dyrt och man förstår inte om man 

verkligen hade nytta av det. Intervjupersonens tips är istället att 

bygga ut övervakningssystemet efter hand. 
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4. Diskussion 

4.1 Slutsats  

I våra intervjuer kunde vi se att företagen är beroende av sina kunder och 

anpassar sig efter deras behov när det gäller övervakning, att räkningen blir 

därefter är sin sak. Kunden bör anpassa sin nivå av SLA efter vad deras 

riktiga behov är, inte vad de tror att de behöver. Många mindre företag tror 

att de behöver ha ett mer omfattande SLA än vad de verkligen behöver, men 

när de ser vad det kostar kommer de fram till att ett mindre avtal som täcker 

arbetstimmarna på dygnet räcker långt. I många fall kan företag lättare ta ett 

driftstopp då detta blir billigare än att ha ett SLA som täcker dygnets alla 

timmar, året om med direkt ankomst av tekniker. 

 

När det gäller SLA eller saknad av SLA verkar den största faktorn vara om 

det är en intern IT-avdelning eller om de är ett inhyrt företag säljer en service 

till annat företag. Företag som är inhyrda verkar alltid ha någon typ av SLA 

medan när det gäller internt blir det mindre formellt och en ren avsaknad av 

SLA kan uppstå. 

 

Allting vi har fått både i teori och intervjumaterial visar en tydlig bild på att allt 

eftersom verksamhet blir större blir följderna med ett driftstopp värre. Då blir 

övervakning på stor skala mer intressant, allt för minimera chansen och 

längden på de eventuella driftstoppen. 

 

Något som alla är överens om är det faktum att övervakning lever och dör på 

sina inställningar. Övervakning med dåliga inställningar blir ofta en börda 

istället för nytta medan en övervakning som fungerar bra är en jättelik fördel i 

att kunna jobba proaktivt och kan lätt förhindra driftstopp. Att just vara 

proaktiva bekräftas i teori så väl som intervjuer och får ses som den största 

anledningen till att övervaka. 

 

Att få till rätt inställningar från början är en extremt viktig del i övervakning. 

Ett system som övervakar fel tjänster eller som har fel värde blir snabbt en 

börda som tidigare nämnts. Men samtidigt behöver man inte vara orolig att 

inställningarna kan behöva lite finjustering under den första tiden efter 

uppstart av övervakningssystem. 
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Även om vi inte skrivit något om övervakning av stor- jämfört med liten- 

servermiljö i arbetet så syns tydliga tecken att större kräver mer omfattande 

övervakning och bättre dokumentation på miljön. 

 

Scripts är något som är en stor del av verksamheten, alla använder det i 

olika utsträckning och det är lätt att se varför. Att tillkalla en tekniker bara för 

att låta han trycka på en knapp för återstarta en tjänst som stannat när ett 

litet script lätt kan utföra samma funktion, mycket pengar och tid kan sparas 

med enkla scripts. Även väldigt avancerade funktioner kan utföras med 

scripts men kräver väldigt god kunskap om tjänster och system från 

personen som skapar det. 
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4.2 Förslag till fortsatt arbete  

Beroende på vilken typ av servermiljö din verksamhet driver så kan det vara 

intressant att övervaka användare, detta är dock ett väldigt stort område i sig 

själv och är främst för webbservers och liknande där de tänkta användarna 

inte alltid kontaktar support om något inte funkar som det ska. 

 

Felsökning av servermiljö är precis som på datornivå ett stort och komplext 

område där det finns oändliga mängder med fel och lösningar att skriva om. 

 

En undersökning på vad för program som används med de olika fördelar och 

nackdelar som finns med just de programmen. 
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1 Intervjufrågor 

Följande frågor söktes svar på under intervjuerna (Frågor inom parantes är 

följdfrågor på föregående fråga): 

 Berätta kortfattat vad övervakning är enligt dig. 

 Varför övervakar ni? 

o (Har ni SLA-kontrakt?) 

 Vilka delar av er infrastruktur övervakas? 

o (Varför övervakar ni de här delarna och inte andra?) 

 Hur övervakar ni? 

 Hur mycket loggas och hur ofta går ni tillbaka och tittar i loggarna? 

 Hur dokumenteras er övervakning? 

 Vilket program använder ni för övervakning? 

 Hur notifieras ni av övervakningen vid larm? (exempelvis sms, e-

post) 

o (Vad händer om teknikern inte gör något åt varningen?) 

 Har ni något tillfälle där er övervakning gett bra/dåligt resultat? 

 Var anser du att den största delen av jobbet ligger? 

 Använder ni mycket script för att få problem att självläkas? 

(exempelvis via omstart) 

 Om du skulle ge ett tips till någon som inte har någon övervakning 

men ska börja övervaka, vad skulle det vara? 
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2:A Hans Brauer – LanGate System AB 

 

Vem är du? Vad gör du? 

Hans Brauer, utbildare/IT-konsult på LANgate systems AB. MCE, utbildar i vissa microsoftprodukter. 

Win 8, win 7, server 1 (710-711), SCOM. 

 

Vad är övervakning enligt dig? 

Kontroll på dina verksamhetsprocesser. 

 

Varför övervakar ni? 

Annars vet vi inte om det händer saker, det vanligase anledningen till övervakning är att hitta problem 

innan dom händer och/eller åtgärda dom så fort som möjligt när dom väl händer.  Det kan också vara 

saker som att vilja ha en logg på saker för att kunna spåra eller vill ha ut statistik för trendanalyser. Allt 

som oftast har man ett kontrakt med någon annan (ett SLA). För att garantera detta krävs 

övervakning. 

 

Följdfråga: Har ni SLA-kontrakt? 

Definitivt.  

 

Har ni SLA inom på era egna servers?  

Vi har en knowledgebas som ligger i övervakningssystem som säger vad som ska va uppe. Vi 

behandlar våra egna maskiner som om de vore kundmaskier 

 

Vilka delar av er infrastruktur övervakas? 

Servrarna i sig (cpu) Ingen övervakning på switchar. Det finns ingen anledning att övervaka allt om 

man kan övervaka på en specifik punkt o få ut samma sak. Om servern inte har kontakt med internet 

exempelvis då vet vi sen hur vi ska gå till väga för att felsöka detta.  Övervaka rätt grejjer! 

 

Hur övervakas de här delarna? (prestanda eller funkar/funkar inte?) 

Både och. Heartbeat, har vi kontakt med servern? Sen har vi kunder som vill ha på CPU-last. Både att 

det finns och att den går i taket.  Ibland är en del av felsökningen: Den funkar inte på måndagar! Då 

kan man se att det händer något x på måndagar. 

 

Varför övervakar ni de här delarna och inte andra?  

Vad vi övervakar beror helt på vilket system vi övervakar. Allt handlar om kostnad. Det beror på. Vad 

vill kunden betala för?  

 

Kan övervakning bli för omfattande? 
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Ja, och då tjänar du inga pengar. Du får så mycket larm, loggar, info så du drunknar i det, vet inte vad 

som väsentligt och vad som är brus. Alla monitoreringslarm som kommer, inte paniklarm utan 

monitoreringslarm där x har hänt 75 ggr men servern fortfarande funkar. Då kollar vi om det är en 

väsentlig del för att kundens system funkar och lösa det, om inte. Då tittar vi inte på det. Det är en del 

av jobbet att titta på de larm man får o avgöra om det är väsentliga för att det funkar annars ska dom 

väck. 

 

Hur mycket loggas och hur ofta går ni tillbaka och tittar på loggarna? 

Svårt att svara på. Det beror på verksamhet.  Vi är princip uteslutande windowsbaserade, det innebär 

att majoriteten av våra kunder har windowsmaskiner det betyder att vi har väldigt mycket gratis. Till 

exempel event viewern som lagrar loggar väldigt länge vilket gör det lätt för oss att gå tillbaka och titta.  

Med den mjukvara vi har så ger den en varning om en viss error ex i eventlogg sker ett antal gånger. 

Då går vi in och tittar, vad är det för fel? Ska vi göra något åt det?  

 

Vilket program använder ni? 

Vi använder labtech. 

 

Varför? 

Fråga chefen. Vi använde kaseya. Men inte alls lika smidigt och smart som labtech. 

Övervakningsmjukvara är extremt komplicerad mjukvara. Det gäller att ha rutiner för det man gör. 

Vad för typ meddelandesystem har ni när det gäller varningar? 

Vi har konstant koll på konsoler. Labtech producerar tickets som sen annan mjukvara som tar hand 

om och varnar oss. Vi har säkra e-post servrar. Notifieras via e-post. Push-notiser på telefon. 

 

Vad händer om tekniker inte gör något åt varningen? 

Svårt att svara på. Beroende på avtal med kund.  Ingår i arbetsuppgifter för den med jouren. Skulle jag 

som har jouren strunta i ett larm ser den anställd som kommer till jobbet vid 8 på morgonen i konsolen 

att ett larm inkommit kvällen innan. Är det kunder som har avtal som kräver jobb som går utanför 

ordinarie arbetstid så får man ta det då. Det ska inte behövas något system för larmet att gå vidare.  

Lägg inte ner för mycket tid o pengar på övervakning om det inte är nödvändigt. Det kostar jättemycket 

pengar. 

 

Har ni något tillfälle om där er övervakning gett resultat bra/dåligt? 

Nej. Mest beroende på att jag inte sitter vid övervakningen, dock kan det hända att jag blir inbokad till 

att agera tekniker vid något larm om jag skulle vara i närheten.  Det är vanligt att tredjepart bygger upp 

övervakningssystemet men dom har väldigt dålig koll på vad som ska övervakas. Företag vill ha 

övervakning och köper in tjänsten från en konsult som bygger upp systemet och skriver avtal med 

kunden men det blir helt åt skogen för de övervakar massa onödigt. Det är tyvärr en trend jag sett. 
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 Vi har sett fel hos maskiner, framförallt monitoreringslarm, främst dns problematik och kunden vet 

eller märker ingenting. Så skickar vi en faktura sen att vi har löst det här och det här. För att det är 

felkonfigurerat eller behövs nån uppdatering, då fixar vi det trots att kunden kanske inte ens har märkt 

något, för att vi har löst det INNAN det har blivit ett problem. Det är målet med övervakning för vår del, 

vi SKA vara proaktiva och fixa problemet innan det hänt. 

 

Vad anser du att den största delen av jobbet ligger? 

Att få folk att dokumentera vad de har för prylar överhuvudtaget, det är första problemet. Kunden 

säger: ”Vi vill ha övervakning”, varpå vi svarar, på vadå? ”På våran IT”. Jaha, vad är det då…? ”Ja, det 

är lite maskiner”, vad gör dom maskinerna då?, ”Den har e-post och den har fillagring och den var det 

innan osv osv osv”.   

Bara det att ta reda på vad kunden vill ha övervakning PÅ är ett stort problem. Att du gör som inte är 

standard måste dokumenteras. Vi monitorerar det här och det här och inte det här. Och så fort något 

nytt ska monitoreras ska det dokumenteras. Vad har vi ändrat utifrån standard. Det händer sällan att 

det görs. I många fall övervakar man för att SLA säger det, man vet inte riktigt vad man ska övervaka 

egentligen. 

 

Använder ni mycket script för att få grejer att självlaga sig (typ omstart)? 

Ja, det har vi. Mycket beroende på vad det är för något. Labtech använder script i grunden som frågar 

sig: ”Vad är det för maskin? Är det den här ska den göra det här och det här”, så funkar alla 

övervakningsproblem. Det går att konfigurera så att mm det här händer ska den göra såhär. Vi 

använder mycket script som vi måste programmera om ibland för vi får larm som är på saker som är 

way-off. Då får de ändras.  

 

Brukar ni ha något standardtid på utskick om självlagningen inte funkar? 

Det skiftar från script till script. Skulle ett script rätta till något som blir fel så är det fortsatt övervakning 

på den grejen för att se så att det verkligen funkade som det var tänkt. Det osm händer om inte 

scriptet funkar är att larmet kommer igen. Kommer larmet igen kan vi konstatera att scriptet inte 

funkar. Man kan inte lägga för mycket tid på sånt här, det måste effektiviseras hela tiden. Annars kan 

vi inte ta betalt för det. Man får hela tiden tänka ur kundperspektiv. Är det här väsentligt för kunden? 

Då lägger vi tid på det. Inte? Då gör vi inte det. 

 

Om ni skulle ge ett tips till någon som inte hållt på med övervakning innan, vad är det? 

Gör klart för dig EXAKT vad som ska övervakas innan, dokumentera, planera. Det här vill vi övervaka. 

Börja inte ens pilla med mjukvaran innan det är bestämt. Allt ska vara solklart. SLA osv ska vara klart.  

Många gör det felet, kopplar på övervakning innan man ens bestämt vad som ska övervakas. Då får 

man konstiga larm som man itne hade tänkt sig. Gör hemläxan först, då slipper du jobba dubbelt. Det 

är också ett problem att motivera varför x antal timmar läggs på planering.
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2:B Tomas Stanislawski – Högskolan Kristianstad 

Vem är du? Vad gör du? 

Tomas Stanislavsky, systemtekniker. Ingår systemförvaltning av olika system och detta gör jag på 

högskolan i Kristianstad. Det har inte varit min roll från början att ha hand om övervakningssystemet, 

den killen som hade det slutade. Många tycker inte det är roligt med övervakning, men jag ser det 

roliga i det. Ser mervärdet i rätt parametrar och få saker att rulla på ett smidigare sätt. 

Vad är övervakning enligt dig? 

Det är ett preventivt arbete. Övervakning rent tekniskt. Se till att maskiner och tjänster snurrar och att 

vissa gränsparametrar inte överskrids. Hårddiskutrymme, minne och kolla portar på switch etc. Det är 

en traditionell övervakning där man övervakar specifika maskiner. Jag försöker tänka mer i termer av 

tjänster. Säg att man har en email tjänst, då är den beroende av email-servern, den är också 

beroende av en inloggningsserver och en webbmail-server. Då är det kanske inte så intressant att titta 

om webbmailservern är uppe om själva databasen till emailen är nere, så där får man göra vissa 

hopbuntningar av tjänster. Vi övervakar de här funktionerna som del av en tjänst. Jag försöker tänka 

mer så än att pinga maskiner även om det är en del av det hela. 

Varför övervakar ni? 

Av två skäl, egentligen. Att först och främst få reda på om något går akut snett och rent preventivt.  

Man kan se att nu har det här värdet uppnått ett varningsvärde, nu bör vi göra något åt det. Fortsätter 

det i den riktningen har vi snart ett problem. Det är det preventiva jag sätter mest värde i. Målet är ju 

att det inte ska finnas några akuta larm. För att hålla systemen i schack. Hålla koll på dem. Man kan ju 

övervaka i syfte att upprätthålla ett SLA. Svarstider etc. Saker kan funka, mer eller mindre bra.  

Följdfråga: Har ni SLA-kontrakt? 

Nej det har vi inte. Det finns inte mycket sånt här. Jag har jobbat på ställen tidigare där det finns SLA. 

Jag tycker personligen övervakning är grymt mycket annars blir det bara massa brandsläckning.  

Vilka delar av er infrastruktur övervakas? 

Servrar (nästan uteslutande windowsmiljö), enskilda komponenter i maskinerna. (Disk, minne, cpu), 

tjänster i windowsmaskiner. Man lär sig efter hand vilka tjänster som går ner. Går det inte lösa ett 

problem permanent finns det möjlighet att starta om tjänsterna genom övervakningen. Man kan sen se 

i loggarna att något gick ner inatt men det gick upp igen. Sen har vi nätverksövervakning, belastning 

mellan noder, på switchar etc. Sen är det ju annan nätverksutrusning, trådlösa controllers. 

Brandväggar osv. Sen har vi en VMware-miljö vi övervakar. Vi övervakar i princip allt. Vi har också i 

samma övervakning samlat miljösensorer. Lufttemp, luftfuktighet, vattenskadelarm och sånt.  
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Hur övervakar ni? 

Grundkoll på varje enhet med ping, oftast. En ping kan gå ofta för den är inte så resurskrävande. En 

check på t ex cpu-last tar mer så det gör man inte en gång i sekunden direkt, det kanske man bara gör 

varje kvart. Multiplicerar man det med antalet maskiner så blir det väldigt många sånna som går ut i 

minuten, så det kräver endel av övervakningen. 

Varför övervakar ni de här delarna och inte andra?  

Det vi inte övervakar idag är skrivare. Audio/video övervakas inte. Vill övervaka dessa men licenserna 

i övervakningsprogrammet är slut. Övervakar du någonting och har larm på något så måste du ha en 

organisation som tar hand om larmet annars kan man bara logga det och låta det gå vidare. Den 

organisationen har vi inte. 

Hur mycket loggas och hur ofta går ni tillbaka och tittar på loggarna? 

Jag har dålig koll på loggarna. Övervakning tar emot loggar från väldigt mycket och den är sökbar, 

men det tittas inte i så ofta, mestadels om man letar efter något specifikt. Jag själv använder mest 

windows egna loggar, ex event loggarna.  

Hur dokumenteras er övervakning? 

Det gör inte, faktiskt. Finns ingen speciell dokumentation. Miljön är så pass levande, där 

tillkommer/faller bort delar hela tiden så den hade varit omfattande. Vi ser själva driftsatta systemet 

som en dokumentation i sig. Det går att dra ut en dokumentation i sig, vilka maskiner, tjänster och 

tröskelvärden som finns. En ögonblicksdokumenation. 

Vilket program använder ni? 

Ett svenskt program, OP5. Det är ett front-end gränssnitt, komplettering. till ett gratisprogram som 

heter Nagios. Nagios är bra, men man förstår att ett företag har kunnat göra ett gränssnitt till det och 

tjäna pengar på det.  

Vad för typ meddelandesystem har ni när det gäller varningar? 

SMS på de mest kritiska, e-post på halvkritiska och resterande finns att se i övervakningen. Men 

tröskelvärderna är inställda så lågt att vi får i princip aldrig några sms-larm. Så var det inte när jag 

började här, då var email-larmen så många att det var konfigurerat så att mailen som kom vid larm 

hamnade automatiskt i en inkorg och markerades som lästa för de va så många. En följd av att få 

mycket irrelevant information.  
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Vad händer om tekniker inte gör något åt varningen? 

Det beror på tjänst. Det finns ingen tekniker här som struntar i felen, är det under en arbetsdag så 

åtgärdas dom. Det finns ingen eskaleringsfunktion i vår övervakning. Men vi har ingen 

eskaleringsfunktion. 

Har ni något tillfälle om där er övervakning gett resultat bra/dåligt? 

Ett dåligt var när vi hade en övervakning på en windowstjänst och en tekniker skulle göra en 

uppdatering på tjänsten och stängde av den, då reagerade övervakningen och startade upp den igen. 

Då höll teknikern på ett tag och den kom igång gång på gång, han fattade tillslut. 

Alla tillfällen där vi får meddelande och kan stoppa något i förväg är bra resultat/tillfällen.  

Det är ofta svårt att veta vad man ska övervaka, det är först när något händer som man vet att man 

ska övervaka det i fortsättningen.  

Vad anser du att den största delen av jobbet ligger? 

Komma på vad man ska övervaka och konfigurera nivåerna. Annars är ju det stora jobbet att åtgärda 

felen/larmen man hittar med övervakningen.  

Använder ni mycket script för att få grejer att självlaga sig (typ omstart)? 

Vi har endel script. Går att konfigurera övervakningen till att göra i princip vilken respons man vill på 

ett visst larm.  

Har ni någon funktion ifall scriptet inte funkar? 

Nej. Allt loggas förvisso. Fungerar inte scriptet så kvarstår larmet. 

Om ni skulle ge ett tips till någon som inte hållt på med övervakning innan, vad är det? 

Test två, tre olika övervakningssystem, installera och prova övervaka en windowsmaskin och en 

nätverksenhet. Det täcker det mesta. Se om ni kan få ihop det. 
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2:C Andrea Morini – Idenet AB 

 

Vem är du? Vad gör du? 

Jag jobbar på ett företag som heter idenet AB som jobbar med hosting private, cloud hosting och jag 

jobbar här som driftchef samt att jag leder ett team med specialist tekniker inom just hosting och är 

även operativ chef över övervaknings team här på idenet. 

 

Kortfattat vad är övervakning enligt dig? 

Vad övervaknings är i sig, övervaknings funkar så att det är en tjugofyra timmars operation som då 

sköts av X antal olika människor på bolaget som håller koll på både hårdvara och mjukvara mässiga 

larm som då kommer in gällande infrastruktur operativsystem generell hårdvara och agera då på dom 

larmen utifrån en matris som vi knappat ihop. 

 

Varför övervakar ni? 

För det är en del av det SLA, vi som provider till andra företag har vi ett SLA som vi måste upprätthålla 

jämnte mot kunderna så övervakningen är en hygien faktor helt enkelt och absolut nödvändig alltså 

alla kunder ställer dom kraven att man ska övervaka miljön det för att kunna agera då på incidenter. 

 

Har ni skriftliga SLA kontrakt?(redan besvarad) 

Ja precis det ingår i leveransen som man en server som ska hosta hos så ingår alltid övervakning sen 

kan man ha olika SLA det vill säga kontorstid, icke på helger eller tjugofyra sju liksom hela tiden d.v.s. 

 

Vilka delar av infrastrukturen övervakas? 

Alla delar övervakas, precis alla. 

 

Hur övervakas det, procent? 

Ja det är lite olika det är väldigt det finns väldigt granulera larm och finns det generellalarm vi kan väll 

börja med de olika komponenterna då. En komponent är då ju storage det är ju där kunderna har sitt 

data lagrat det övervakas ju av den hardvara provider vi som har och det är HP Hewlett Packard då 

som har en egen övervakning på hårdvaran man köper alltså en jätte stor storage enhet och den är 

kopplad till oss själv som företag och så är den även kopplad direkt till HP och där ser dom när en disk 

går sönder och så vidare så skickar dom automatisk en disk ut vårt datacenter och vi byter disken så 

det är en del av övervakningen. Samma slags övervakning har vi för dom servrar då i den i datacentret 

som dom alltid ser att en disk fallerar så sköts övervakning i hårdvara lagret sen har vi även 

övervakning på VM nivå som vi kallar det på virtuell maskin nivå då använder vi System Centers 

Operations Manager som i stort sett appliceras som en agent på varje server och rapporterar då 

beroende på vad server har för roll så använder man ett specifikt management pack exempelvis som 
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på en Exchange server så använder den en Exchange management pack och använder då dom 

tröskel värde som den anser en Exchange server ska liksom ligga inom som dom här mätpunkterna 

för övervakningen så det kan va larm gällande precis vad som helst att en databas har växt sig för stor 

eller nu finns det för lite diskutrymme kvar allt från det till lite mer orelaterade larm som då server 

faktiskt inte är nåbar längre och så vidare så det är också en del av själva larm infrastrukturen. Sen 

har vi även larm på kommunikationslänkar till och från kunder utifrån datacentret så det är väll dom 

lagren av larm som vi tillämpar. 

 

Hur mycket loggas och hur ofta går ni tillbaka och tittar på loggarna? 

Allting, vi har en larmkonsol då så säga och den där tar vi inte bort några larm utan det vi har gjort är 

att vi har en funktion som går in och gör ett email ut av dom larmen som vi anser är relevanta då sen 

dom allting ligger kvar i konsolen för alltid sen så skickas det ett email dels till en 

övervakningsbrevlåda som tar emot och det är där själva övervakningen sitter den som övervakar 

miljön sitter i den här brevlådan och ser när ett nytt email kommer in i en specifik mapp vi har email 

regler för det så kan dom agera på det då samtidigt skickas det ett email till en arkiv mapp som bara 

håller alltså samma mail skickas då till en alternativ email låda och där ligger det då ligger det som ett 

arkiv det sparas för alltid man kan alltid gå tillbaks i tiden och titta på vad som har hänt vart liksom så 

lagras det. Samtidigt så vi tar ju inte bort någonting från konsolen så där i den databasen lagras också 

allting så vi har dubbel lagring helt enkelt fast på två olika server då. 

 

Hur dokumenterar ni er övervakning? 

Den dokumenteras ja det beror lite på vad du menar med det, vi har någonting som jag prata om 

tidigare som kallas matris och det är någonting ett dokument som vi kallar montering matris och där 

går man alltså in tittar utifrån ett givet larm så går man alltså in och tittar vad åtgärden för larmet är och 

det är ganska stort dokument som egentligen beskriver dom olika larmen undantagen i larmen 

exempelvis om det skulle va en test server hos en kund som ger ett larm så kanske det står i den här 

agera så här utifrån det här larmet sen finns det ett undantag om det är den här servern så behöver du 

inte göra någonting eftersom det är en test server så den kan tas ner utav en kund eller den kan va 

under maintenance eller någonting annat så. Så vi har ett ganska stort sånt dokument som hela tiden 

styr då arbete från det att larmet har kommit in till övervakning till hur man faktiskt jobbar med det. Det 

är den dokumentation som vi jobbar utifrån, sen har varje person som övervakar har ett speciellt skift 

som han eller hon jobbar under och i det skiftet eller under det skiftet så ska man utföra vissa alltså 

checkpunkter och det är också en dokumentation alltså hur man gör dom här checkpunkterna och att 

man faktiskt har utfört dom lagras också varje checklista från varje pass finns lagrad som ett dokument 

så man ser att det är utfört. 

 

Vilket program använder ni för övervaka? 

System Center Operations Manager använder vi, det kallas i folkmun för SCOM. 
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Vad för typ av meddelande system använder ni för varningar?(redan besvarad) 

Ja eller larmen kommer in till System Center konsolen och visst skulle vi kunna ha en övervakar som 

bara sitter och tittar i den konsolen och agerar på larmen enligt det men från den konsolen har vi 

skapat en email alerter så att säga så det är både och både email och att det bara går via vanliga 

agent trafik då. 

 

Om ett larm inte blir besvarat?  

Ja då,(typ eskalerings funktion) nej eskalerings funktion alltså övervakning måste upptäcka larmet 

anners finns ingen eskalering då kommer bara larmet fortsätta komma in tills någon har upptäckt det. 

Nu är det så att dom flesta alltså när det gäller larm så har vi olika alltså en backup till övervakningen 

om dom skulle missa det så det andra personer som kan se det så att säga. Det i värsta fall, det finns 

de som går in och gör kontroller av vilka larm som har liksom briserat under en speciell tid nu är det 

inte minut kritiskt så alltså personen alltså men gör ju inte det på minuten det alltså så att om kalle 

missar ett larm så ser jag det fem minuter senare utan det kommer göras efter flera timmar då i 

sådana fall så det är väldigt person beroende för den som övervakar han måste va på tårna eller han 

eller hon måste va på tårna när det gäller kolla det här. 

 

Har ni något tillfälle där övervakning haft bra eller dåligt resultat? 

Dåligt resultat, alltså bra resultat vi räddar ju dagen för många kunder varje dag liksom det gör vi ju vi 

har ju en bra övervakning jag kan inte ge ett konkret exempel det är alltid kul att kunna var proaktiv 

och upptäcka larm innan liksom, så att det är något som sker på daglig basis jag kan inte ge ett 

konkret exempel ja precis det ju vara att kunden satt igång en applikation som exempelvis börjar fylla 

upp en disk och att vi upptäcker det på ett tidigt stadium och kan ringa upp kunde och säga ”du va är 

det här för nånting?” och att han stoppar sin applikation det är ett typ exempel på nånting som händer 

ganska ofta som är alltså bra och proaktivt då så att säga. Negativt är vi misstolkar ett larm eller när vi 

inte inser viden av ett larm och det bli en fullskalig incident då kan det bli väldigt negativt. Eller att en 

person helt och hållet missat ett larm det är sånt som kan leda till oerhörda konsekvenser alltså när 

kunden ringer in först och säger ”du fan det här funkar inte har ni inte upptäckt nått?” eller ”varför 

funkar det inte?” det är en väldigt negativ sak sånt vill vi inte ha. 

 

Var anser du den stora delen av jobbet ligger? 

När det gäller övervakning? (JA) stora jobbet ligger i att ha/skapa bra processer sen skapa bra 

processer kring hur man agera runt ett larm det vill säga den här matrisen montering matris som vi 

kallar den om den är välskriven kan vem som helst övervaka enligt den så då är men inte så person 

beroende på att det är jätte jätte duktig tekniker som sitter och övervakar utan har men en process 

eller bra rutin kring hur man hanterar alla slags larm och tänker lite större än bara den lilla boxen då 

har man goda förutsättningar så jag skulle säga att om man skulle sätta upp en övervakning jobba 
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hårt på den här matrisen för hur man ska agera på larm och väg in alla olika sorters larmsättningar i 

den så kommer så blir det som en kub liksom av larm då har man kommit långt och där man ska lägga 

krutet tror jag. 

 

Använder ny mycket script för autorestart? 

Ja det gör vi, till viss del gör vi det vi autostartar alltså automatiska tjänster om man stoppar en sån så 

kommer den kickas igång igen av ett automatiskt script alltså det vill säga automatiska tjänster ska 

alltid startas upp för det händer ju att dom hänger sig och stoppas och då startas dom allt upp igen 

automatiskt och det sker ju då genom scriptning. Sen har vi även olika triggers som ligger ute och 

läser av serverna hela tiden det kan va SQL loggar och sånt där vi om vi ser ett märkligt beteende på 

loggdrivar det vill säga kan vara Exchange loggar eller SQL loggar exempelvis om vi ser ett beteende 

där dom börjar ta för mycket plats men fast endå inte så pass mycket plats så att dom ligger på det 

tröskelvärde som System Center Operations Manager eller SCOMen tycker är tillräckligt, det brukar va 

femton procent av disken om men endå märker loggen innan den har nått femton procent tröskeln 

växer på ett konstigt sätt så kan man få ett larm långt innan och då kan vi stävja det beteendet genom 

kanske shrinka loggfiler eller kolla om en backup har gått ordentligt om loggen är ordentligt trunkerad 

och så vidare så sådana script har också som hela tiden är ute och kollar av det. Jag tror dom går på 

varje timme liksom för få en dubbelt skydd mot att disken fylls jag kan säga rent allmänt i hosting miljö 

och sånt så är det en av dom vanligaste incidenterna är just att en disk fylls för att folk alltså loggar 

exploderar eller börja växa opropenerligt en logg tillväxt som är opropenerlig kan va att den växer tio 

gig första minuten och sen kan den växa trehundra gig minut två liksom för dom här larmen är viktiga 

att ha hela tiden för att liksom kunna spotta det här beteendet för databaser är trots att dom är liksom 

hårt regalerade så kan dom få fnatt och det händer ganska ofta säg att vi har två eller tre sådana case 

i veckan där vi får dom här där vi ser att dom börjar växa på egen hand på ett okontrollerat sätt för de 

använder vi script ganska friskt faktiskt. 

 

Om ni skulle ett tips till någon som inte hållit på med övervakning men ska nu börja vad skulle 

det vara? Ur företagssynvinkel 

Jag skulle vilja slå ett slag för att jobba stenhårt för sätta den här matrisen runt övervakningen och jag 

skulle också säga att använda så många olika larmpunkter så möjligt alltså använd er av man ska ha 

ett huvud övervakningsprogram men man ska också använda sig av larmpunkter som exempelvis 

externa larmpunkter vi använder en produkt som heter ping som egentligen är tjugosju stycken 

serverar som ligger runt hela jordklotet som hela tiden skickar olika ping kommando mot typ externa 

tjänster så som websidor och sånt och testar av att dom funkar med olika macron och det gör ju en 

jätte bra komplettering till vår interna övervakning vi kan även se att det funkar från omvärlden så att 

nummer ett samla/skriv en jätte bra matris och uppdatera den kontinuerligt alltid och nummer två 

skaffa ett bra övervaknings verktyg men komplettera med andra dimensioner av övervaknings verktyg 

det ger mycket bättre övervakning.
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2:D Christer Persson – QSi Sweden AB 

 

Vem är du? Vad gör du? 

Christer Person och jobbar på QSi och jag jobbar femtio procent ska det egentligen va men det är mer 

men femtio procent som konsult som inriktning kommunikation och säkerhet och femtio procent som i 

VD bolaget eftersom jag är delägare också i det. Det är på pappret femtio femtio men det är bra 

mycket mer. 

 

Kortfattat vad är övervakning enligt dig? 

Övervakning enligt mig är när man får den informationen som man förväntar sig tilldelad till sig vi ser 

stora problem med att man bygger gigantiska övervaknings system men det når aldrig slut 

användaren som har behov av det. 

 

Varför övervakar ni? 

Minimera skador och förbygga skador och skador kan då vara genom driftstopp, produktionsbortfall 

och liknande lite beroende på vad man har för affärskritisk funktion med sin IT. Så övervakning är 

egentligen samma sak som förebygga. 

 

Har ni skriftliga SLA kontrakt? 

Lite beroende på kund från till kund det är därför vi jobbar olika mot kunder vissa kunder har sin egen 

IT avdelning där vi hjälper dom bara med spetskompetens sätta upp tjänster eller sätta upp ny 

hårdvara och sen är det dom själv som driftar och ansvarar så där har vi inget alls. Andra kunder är vi 

hela kundens IT avdelning och i dom fallen så kan vi mycket väll ha ett SLA avtal men det är också 

förknippat med en kostnadsfråga, därför vill man ha SLA sju dagar i veckan tjugofyra timmar om 

dygnet så är det en helt annan kostnad mot om det är bara måndag till fredag åtta till sjutton. Det är 

förknippat med en kostnad vilket åtagande vi har mot kunden så har man då i många fall så vill 

kunden ha det bästa och egentligen att vi ska va där inom en timme och man dra det hur långt som 

helst men när man ser vad det kostar så inser man ja men herre gud det här är ju lika dyrt som om vi 

står still i ett dygn med företaget, ja det kanske är bättre att man har lite längre SLA tid då istället man 

tjänade inte på det men är det en stor stor kund där det kanske slår att hundra man står stilla då är det 

annorlunda. Så det är helt beroende på vilken kund vilket åtagande vi har mot kunden. 

 

Vilka delar av infrastrukturen övervakas? 

Rätt svår fråga jag vill då säga att det finns på olika nivåer därför att du kan övervaka hårdvara och du 

kan övervaka tjänster och du kan övervaka tillgängligheter. Tillgängligheter det är tillgänglig till 

internet, är det uppe? Du kan ta tjänster alltså om du har olika funktioner typ program och sånt som 

igång på servern och du kan övervaka själva hårdvaran så att den igång att du inte överbelastad på 



2 

 

 

 

 

diskar och lite sånt. Däremot finns där lite olika nivåer som jag ser det och där av då att det är olika 

övervakningsätt mot olika kunder är det nån som bara vill se ”ja alla mina switchar är uppe och alla 

mina serverar är uppe” ”ja men det som ligger på det?” ”ja det vet vi inte” ja då får man ta det ytligare 

ett steg att man övervakar tjänster ”är det programmet tillgängligt?” mycket är automatiserade system 

idag så typ webbshopar och liknande då måste man se att man har orderflöde att dom här orderna går 

vidare till kanske en lagerhantering eller sådär och då övervakar man tjänster. 

 

Hur övervakas det, procent? 

Sen så då med beroende på vad det är för övervaknings sätt du vill göra så är det olika programvara 

och system som övervakar olika saker är det hårdvara och kommunikation så har ju Cisco och HP 

stora sådana dära managerings verktyg med övervakning och sånt i. Microsoft har sitt för att hålla koll 

på tjänster och deras serverar och sen finns det en mängd tredjepartstillverkare som kan än detta ena 

än det andra när det gäller övervakning av databaser och på hur dom växer och statistik databas eller 

på datamängds förändringar. Så det är lite olika allt går inte göra i en och samma program utan lite 

beroende på vad det är för tjänster man vill övervaka eller funktion man vill övervaka. 

 

Varför de här delarna men inte andra? 

Ja där är inte så mycket annat efter det tycker jag. Nej men det är väll lite det jag sa i början man kan 

övervaka hur mycket som helst men är det ingen som sitter och läser övervakningen och resultatet ja 

vad ska du då övervaka för? Ja det är ungefär som du kan filma varenda människa i hela London men 

det kanske tar en månad att titta igenom en minuts filmning vem fan ska titta igenom övervakningen? 

 

Kan övervakningen bli för omfattande? (besvarad) 

Ja och det är ganska vanligt det har lyst rätt i en hel vecka i en övervakningsskärm eller i ett 

övervakningsprogram men det är ingen som har loggat in och kollat det och där är människa utav sin 

natur jag ska inte säga lat men vi har en viss mängd vi kan hantera sen så till slut så stänger vi av vi 

ser inte det. För matas du med tillräckligt stor mängd för mycket så stänger vi av det vi drunknar så det 

är nästa problem med att övervakar man för mycket ska kan man inte presentera det tillräckligt vad 

ska man säg tydligt utan det blir bara en djungel och då hjälper det inte att övervaka. 

 

Hur mycket loggas och hur ofta går ni tillbaka och tittar på loggarna? 

Ja jag har egentligt svarat på den du behöver inte logga mer än det du kan aldrig övervaka eller kan 

gå tillbaka till för att blir det för mycket så hittar du endå inte det om du har tio miljoner rader loggrader 

så kan du inte sitta och leta rad för rad utan man måste hitta ett system där du kan presentera det 

tillräckligt tydligt eller va man ska säg. Och där har du då svaret på nästa hur långt tillbaka man går 

och tittar ju längre tillbaka du sparar loggar ju ännu mer data har du som du måste hantera utan det är 

lite beroende på vad det är man loggar, loggar man bara en funktion så samlar man kanske inte lika 
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mycket mängd data så då kan man ha längre historik men loggar man jätte mycket så oftast kortare 

historik. 

 

Hur dokumenterar ni er övervakning? 

Egentligen inte alls för att oftast är det realtidsövervakning att du ser det inom den närmsta timmen så 

att den dokumenteras inte men i vissa fall så tas det ut i rapporter och dom flesta övervakningssystem 

har rapportverktyg så du kan ta ut statistik på saker och ting och då kan man säg att rapporten är en 

form av dokumentering. Detta enda vi dokumenterar är hur själv övervakningen systemen sätts upp 

med diverse konton med lösenord övervaknings schedulering alltså intervaller alltså det är mer den 

tekniska konfigurations dokumentationen man gör men själva övervakningsflödet dokumenteras inte 

mer än i vissa fall rapporter. 

 

Vilket program använder ni för övervaka? 

Lite olika som jag nämnde Cisco, HP har vi när det gäller stora kommunikations lösningar vi har 

system center Microsoft system center i vissa fall finns ett par tredjeparts tillverkare och såna där 

infrasightlabs som jag sa som jag har en extern som du hade kunnat prata med annars och det 

företaget heter infrasightlabs men produkten heter vScope alltså enkel v scope och dom inriktar sig 

mycket mot server och tjänster och det är lite beroende på vad är det för nånting man övervakar så är 

det beroende på vad man har för program sen finns där ju en uppsjö massa andra och i vissa fall ej 

och med att vi jobbar som konsult mot kunder så är det kunder själva som har köpt upp sin 

övervakningsprogram och vi hjälper dom att optimera den eller installera den så det är inte alltid vi 

som har gör valet i vilket övervakningsprogram som man använder. Det finns baldur det finns en 

enorm massor tredjeparts övervakningssystem på marknaden. Ja där också är det en kostnads fråga 

ja men jag menar Microsoft system center den är ju rejält dyr men den är inte bara bra på övervakning 

utan den är ju jätte stort verktyg även i andra sammanhang också. Det är kräk dyrt. Det beror på vad 

det är för kund och vad det ska ha för nytta ut av programmet det är det som avgör vad vi väljer. 

 

Vad för typ av meddelande system använder ni för varningar? 

Det finns mailflödes rapport eller aktiviteter ska vi kalla det och sen finns det direkt monitoreringar det 

är väll nästan dom två som är dom mest använda att du har det monitorerat på skärmar eller på en 

dator bredvid eller liknande och sen är det mail att det går iväg ett olika mail aktiviteter beroende på 

vad det är och vem det berör. Som jag sa är det mesta övervakning är ju i direkt tid eller i nutid och då 

har man ju skärm som lyser rött eller grönt eller orange eller så där. 

 

Om ett larm inte blir besvarat?  

Nej oftast är där ingen backup, det blir väll att den där tekniker får en jävla utskällningen för att han har 

missat den. Det är om man säger som så olika följder om man inte följer övervakningen dels kan det 

va att övervakningen är fel ställd så det hade inte gjort någonting om lätt bli det men man kan ibland 
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va lite för noggrann med sina övervakningar. Så man behöver inte kolla på minsta lilla ja där svara inte 

internet på ett ping och så ”bong” så lyser det rött då känner man bara på ett enda ping den inte svara 

på hade inte svarat på två minuter så kan den börja, så det är också en intrimning sak det där vilka 

aktiviteter man ska få på olika övervakning scenarion där av är det inte säkert att det händer nånting 

för man inte gjort aktivitet på nån form av övervakning för det kan varit att man varit för noggrann, det 

är svårt att säga vad som händer om en tekniker inte gör någonting men står det då att en server står 

stilla ja då kan det leda till driftstopp och ja det beror på vad man har för funktioner på sin hårdvara. 

 

Har ni något tillfälle där övervakning haft bra eller dåligt resultat? 

Så konkret kan jag inte säg men oftast är det ju om man nu ska säg i bra i bra syfte så är det att man i 

dom flesta fall minimerat diskar som tar slut diskar som havererat alltså du kan köra raid konfiguration 

där en disk kan försvinna men det fortsätter endå men disk bör ju bytas man har ju minimerat 

eventuella driftproblem längre fram genom att man har sett dom här och kunnat gjort åtgärder i tid och 

i dom flesta fallen är det faktiskt NAS ytor antingen att det är defekta diskar eller att dom håller på att 

växa ur dom och det spelar ingen roll om det är en liten server eller gigantiskt stort SAN en lagrings 

SAN det är no nog den mest generella fördelen som man har kunnat gjort det sen finns det oändligt 

med exempel det kan va att man övervakar temperaturen i ett server rum och då hinner du upptäcka i 

tid att kyl anläggningen har lagt innan servarna har kokat och stängt ner sig. Sen negativt där kan jag 

inte komma på något sånt konkret man glömmer ju gärna sånt som inte är bra, Kommentar om att fel 

konfigurerat och drunknar i fel medelanade ja det är ganska vanligt men det är ju inte nånting utan 

det är oftast vid uppsättning och drift start att man märker det här. Ja egentligen i så fall om jag ska ta 

ett nåt exempel de är att man inte kontrollerar övervakningens systemet i sig själv därför att i många 

fall så kan du sätta upp ett system men man kanske sätter tio nya server men man glömmer att lägga 

in dom i övervakningen. Så har man missat dom servarna därför att jamen du har ju inte larmat ju men 

nu är det nya serverar som vi satte upp den här övervakningen för två år sen och sen nu hände 

smällen endå trots att man har övervakning, så det är nog det jag skulle vilja lyfta fram i så fall. Att 

man missar att underhålla själv övervakningssystemet. 

 

Var anser du den stora delen av jobbet ligger? 

Den stora delen av jobbet den ligger i att göra rätt drift start och optimeringen från början sen så ska 

det inte göras så mycket, men där är den stora jobbet alltså gör man det rätt från början så minskar 

det jobbet i slutänden och där är det stora jobbet att få till övervakningen så att den är rätt för den 

miljön och för dom som ska hantera informationen, gör man det fel så är man åter igen som jag säger 

det lyser och blinkar rött för minsta lilla för att man har varit för noggrann eller man satt på alldeles för 

många mätpunkter så att man drunknar i det och därför är det stora jobbet är att intrimning och drift 

start. 

 

Använder ny mycket script för självstart eller självläka sig? 
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Ja, inte självläka men för själv starta så är det väldigt mycket powershell script som man aktiverar vi 

läser ju ut en hel del övervakning genom powershell script. 

 

Har ni system för när scripten inte funkar? 

Nej, men för svara på det då. Nej det har vi inte men övervakningssystemet i sig har ju egentligen det 

larmet för har du inte fått in en mätpunkt om du vet att måste komma en gång i timmen så när det gått 

två timmar när du har tappat en mätpunkt så ska du i sig själv ge ett larm och då är det återigen till att 

jobbet med att sätta upp det. På så sett är det om något script inte har gått men man har inte någon 

övervakning på scriptet i sig själv. Kommentar om övervakning på script. Precis så det är lite 

uteslutningsmetoden där att scriptet har inte funkat därför att vi har inte fått in någon information men 

man övervakar inte scriptet eller script tjänsten i sig själv. 

 

Om ni skulle ett tips till någon som inte hållit på med övervakning men ska nu börja vad skulle 

det vara? Ur företagssynvinkel 

Börja i mindre skala. Därför man går från inget ting till att man börjar övervaka men går man från inget 

ting till att övervaka hela världen så var inget ting bättre. Kommentar om drunkning i fel 

meddelande. Ja och det är att man drar igång ett projekt som kanske blir dels alldeles för stort och 

dels alldeles för dyrt innan man har liksom inblick i det ”hade vi nytta av det?” börja i mindre eller 

lagom skala än alltså ta alltihopa på en enda gång och samma gång och sen istället bygg på det lägg 

till. Det är nog mitt tips, det är lätt det blir fel det är lätt att inte har flödena efter för du måste ha 

triggnings flödena om det lyser rött vad gör vi? Sen det är ju sin sak att det lyser rött på att en CPU 

överbelastad men sitter där ett gäng helpdesk tekniker som stort sett bara kan start om modem ja men 

då har man ju en brist på att man inte har ett trigg flödena på plats och där av är det ju inte bara själva 

övervakningen utan man måste ha ett helhets scenario gör man då en mindre skala och får det att 

flytta på sen kan man lyfta på mer och mer. Jag tror den största tabben man gör är att man startar 

alldeles för stort och får inte grepp om det. 

 


