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Förord 

Examensarbetet utfördes på Interlan, ett IT-konsultföretag baserat i Gävle med kontor även i 

Örnsköldsvik och Bollnäs. 

Jag vill tacka VD Ola Wallberg och medarbetare på Interlan för min väldigt trevliga tid på företaget. 

 

 

 

Sammanfattning 
Rapporten beskriver mitt examensarbete på IT-konsultföretaget Interlan, Gävle. Uppdraget var att ta 

fram en manual för att migrera servrar till virtuell miljö. Rapporten innehåller närmare förklaring om 

dokumentet som skrevs och hur arbetet genomfördes. 

 

Resultatet i form av själva manualen finns bifogad i rapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehåll 
1 Introduktion .......................................................................................................................................... 1 

2 Teori ...................................................................................................................................................... 2 

2.1 Servermigrering till virtuell miljö ................................................................................................... 2 

2.2 Planering innan migrering ............................................................................................................. 2 

2.2.1 Generell planering .................................................................................................................. 2 

2.2.2 Kontroll av befintlig server ..................................................................................................... 3 

2.3 Genomförande av migrering ......................................................................................................... 3 

2.3.1 Migrering med VMware Converter ........................................................................................ 4 

2.4 Efter migrering............................................................................................................................. 12 

2.4.1 Test och konfiguration .......................................................................................................... 12 

2.4.2 Sista stegen och avslut ......................................................................................................... 12 

3 Resultat ............................................................................................................................................... 13 

4 Diskussion ........................................................................................................................................... 14 

5 Referenser .......................................................................................................................................... 15 

6 Bilagor ................................................................................................................................................. 16 

6.1 Förkortningar och förklaringar .................................................................................................... 16 

6.2 Interlans processbeskrivning för servermigrering till virtuell miljö ............................................ 16 

 

 



1 
 

1 Introduktion 
Examensarbetet på Interlan gick ut på att ta fram en generell processbeskrivning för hur en 

servermigrering till virtuell miljö ska gå till. Interlan ville ha dokumentet generellt och i punktform så 

det blev lätt att följa och använda även för tekniker utan erfarenhet av migrering.  

Manualen guidar teknikern genom processen och går igenom planering, genomförande och kontroll 

av en servermigrering till en virtuell miljö, vilka frågor man måste ställa och svara på, tips och saker 

att tänka på. 

I teoriavsnittet i rapporten har jag gått in djupare på områden som jag tyckt varit viktigast. 

Teoriavsnittet följer manualens struktur och rubriker. 

Servermigrering var något helt nytt för mig så jag var tvungen att lära mig mera om ämnet innan 

exjobbet startade. Jag hittade en bra artikel på IDG.se[1] som beskrev processen för en migrering och 

gav mig idéer till min uppgift.  

I artikeln tipsade de om VMware Converter som mjukvara för servermigrering. Jag fick tillgång till en 

ESXi-host att labba på. Jag provade att migrera en virtuell VMware Workstation-maskin till ESXi-

hosten för att testa och lära mig programmet närmare. Jag tittade lite på VMware’s egna Users 

guide[2]. 

Nu när jag visste hur en migrering gick till rent tekniskt var det dags att fundera på planeringen innan 

och efterarbetet som följer en migrering. För detta fick jag mycket bra tips av min handledare om hur 

jag skulle tänka runt det. Även här var IDGs artikel till viss hjälp. 
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2 Teori 
2.1 Servermigrering till virtuell miljö 
Servermigrering innebär att man kopierar en existerande server digitalt från en plats till en annan. 

Fördelen med att migrera en server istället för att kopiera datan från den är att det går snabbare och 

smidigare. Man slipper extra arbete med att installera ny server, kopiera datan och grundlig 

konfiguration på servern. Det är väldigt sällan man migrerar till en fysisk server, istället vill man oftast 

köra maskinen virtuellt. 

När migrering sker till virtuell miljö migrerar man till en hypervisor, en server som tar hand om och 

delar ut resurser till flera virtuella servrar. Ett exempel på en hypervisor kan vara Windows servers 

serveroll Hyper-V [3] eller VMware:s ESXi [4]. Man kan göra två olika sorters migreringar, varm eller 

kall. 

Varm migrering: 

Vid varm migrering migreras servern medan den är igång. Viktigt att tänka på vid varm migrering är 

att stänga av de aktiva tjänster som körs på servern. Anledningen till detta är att om en tjänst som 

skriver mycket data är igång så kan den avbrytas mitt i skrivning av data och informationen förstörs. 

Kall migrering: 

När man utför en kall migrering stänger man ner servern och startar upp den igen med hjälp av en 

boot-cd som sedan migrerar servern till den virtuella miljön. 

Att migrera en domänkontrollant är lite speciellt eftersom domänkontrollanter är extra känslig för 

hårdvaruändringar. Därför bör man inte migrera domänkontrollanten utan istället göra en ren 

installation och ersätta den gamla servern. Vanliga symptom hos en migrerad domänkontrollant är 

misslyckade DNS-sökningar, kerberos-autentiseringar och synkroniseringar.[7] 

2.2 Planering innan migrering 

2.2.1 Generell planering 

 Det största jobbet görs innan migreringen. Här gäller det att planera så man vet hur 

migreringen ska gå till, hur servern ska se ut, när den ska ske, vem som ska genomföra den 

och hur lång tid det kommer att ta. Att migrera vid ett tillfälle då servern är som minst aktiv, 

till exempel över en helg, kan vara en bra idé då aktiviteten hos användarna är mindre. 

 

 Självklart ska man veta vilken miljö den virtuella servern kommer att hamna i. Är det en 

vSphere/VMware, Hyper-V/Microsoft eller någon annan hypervisor-lösning och hur påverkar 

det själva migreringen? 

 

 Man bör också ha en plan för vad som ska göras om migrering inte är möjlig eller optimalt av 

någon anledning. Om kunden har en dålig ADSL-uppkoppling utåt så kanske det inte ens är 

någon mening att de ska använda sig av en hostad server, det vill säga en server som inte 

ligger i deras lokala nät, över huvud taget. Kanske måste servern stå kvar i nuvarande läge 

eller måste man ta till någon nödlösning som att fysiskt flytta servern? 

 

 Information är ett viktigt steg innan man påbörjar migreringen. De som använder och 
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behöver komma åt servern måste självklart veta när migreringen genomförs och hur lång tid 

det kommer att ta. Det kan vara smart att börja migrera en test-server för att få en bra 

uppskattning om hur lång tid det kommer att ta. Inblandade kan vara till exempel användare, 

administratörer som ska sköta servern eller eventuella tredjeparter. Om servern övervakas 

av ett NMS måste ansvariga informeras. 

2.2.2 Kontroll av befintlig server 

 När man ska migrera en server är tanken att den ska vara exakt likadan fast på ett annat 

ställe utan att användarna märker någon skillnad. Därför är det viktigt att man kontrollerar 

och beskriver funktionaliteten hos den befintliga servern för att sedan lätt kunna kontrollera 

att migreringen har gjorts felfritt. Det viktigaste här är att ta reda på vad servern faktisk gör 

och kräver för att fungera. 

 

 Den befintliga serverns koppling till hårdvaran, hårdvarukrav och drivrutiner är självklart 

viktigt att ha koll på. Vilka drivrutiner behövs i den nya miljön? Måste hårdvaran uppgraderas 

eller kan man till och med sänka kapaciteten hos servern? Kanske har servern någon 

mjukvara som licenserar på MAC-adress eller något typ av hårdvarulås. Då behöver man veta 

hur man ska lösa detta innan man går vidare. 

 

 För att lätt kunna kontrollera serverns tjänster efter migrering är det smart om man skriver 

en checklista. Tjänster och funktioner ska inventeras och listas för att man senare kan 

kontrollera att de fungerar som de ska. Vissa tjänster som skriver mycket data, till exempel 

SQL eller Exchange, bör stängas av innan migrering påbörjas för att inte data ska kopieras 

mitt i en data-skrivning och därmed blir förstört. Kanske måste någon tjänsts konfiguration 

ändras innan migrering. 

 

 Backup måste kontrolleras innan migrering. Finns det backup och är den komplett? Behöver 

man ta backup innan servern flyttas om något går fel? 

 

 Man bör veta hur nätverkskonfigurationen ska se ut efter flytten och hur den nya miljön 

påverkar den, till exempel ett byte från en NATat IP till en publik eller om någon 

mjukvaruprodukt licenserar på IP-adress. 

 

 Brandväggsregler kan vara bra att se över och se till att de passar serverns tjänster, det vill 

säga vilka portar som måste vara öppna. Man ska också tänka på vilka som faktiskt ska ha 

åtkomst till servern och se till att nätet är anpassat efter det. 

2.3 Genomförande av migrering 
Den minst omfattande fasen i processen är själva migreringen. Man vet hur allt ska gå till och har 

lösning för om migreringen skulle misslyckas. Här kommer valet av verktyg man ska använda vid 

migreringen. Vilket verktyg man väljer kan bero på vilken hyper-visor/operativsystem destinations-

hosten har. Om källmaskinen är virtuell spelar även den nuvarande host-typen in. En vanlig hyper-

visor är VMware ESX/ESXi och då är VMware Converter ett självklart val. Ett annat populärt verktyg 

är platespin-migrate[6] från NetIQ som stöder de flesta stora hyper-visorsystemen. 
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2.3.1 Migrering med VMware Converter 
VMware Converter är ett gratis, mycket smidigt verktyg för servermigrering och passande när man 

ska migrera en server till en vShpere-miljö/ESXi. När man ska migrera en server med VMware 

Converter följer man lätt en steg-för-steg-guide som går igenom de nödvändiga stegen. 

Första steget är att ange vad för typ av plattform käll-servern körs på, till exempel om det är en fysisk 

eller virtuell server. Man måste även ange IP-adress och administrations login-information, se bild 1. 

 

Bild 1. Ange uppgifter om käll-servern 
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Uppgifter om destinationen för servern är självklart ett måste också. Man anger IP-adress, 

administrations-login och plattform även där, se bild 2. I det här fallet skedde migreringen till en 

ESXi-host. 

 

 

 

Bild 2. Ange uppgifter om destination-servern 

 



6 
 

Guiden visar upp vilka maskiner som finns installerade på destinationen sedan innan och man får 

namnge den nya virtuella maskinen, se bild 3. 

 

 

 

Bild 3. Namnge den nya maskinen 
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Man väljer i vilken "datastore", maskinen ska lagras. Datastore är ESXis namn på den fysiska 

lagringsenhet där man sparar de virtuella servrarna, se bild 4. 

 

 

 

Bild 4. Vart i ESXi maskinen ska lagras 
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I options-delen kan man välja att ändra olika parametrar. Bland annat vilka diskar som ska kopieras, 

om disken ska ha en statisk mängd utrymme eller om man ska låta den växa dynamiskt, se bild 5. 

Man kan också specificera hårdvaran i den virtuella maskinen, se bild 6. 

 

 

 

Bild 5. Vilka partitioner på käll-servern som ska kopieras över och hur stora de ska vara 
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Bild 6. Val av minne i den virtuella maskinen 
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När man ska migrera en server som är påslagen är det viktigt att man stänger av aktiva tjänster som 

kan tänkas skriva data samtidigt som migrationen sker. Om man inte gör det är det risk för att den 

virtuella kopian tappar data i samband med flytten. Detta kan göras manuellt eller direkt i VMware 

Converter, se bild 7. Vissa tjänster kan behöva stängas av manuellt innan för att få bästa resultat. 

 

 

Bild 7. Här kan man välja att stänga av tjänster om det inte är gjort sedan innan 
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I de sista stegen kan man även välja om den gamla servern ska stängas av och den nya startas 

automatiskt. Man kan även välja att installera VMware Tools i processen för att få VMwares 

drivrutiner för virtuella maskiner i ESXi till den nya virtuella servern. 

När man konverterar en maskin som är påslagen sker kopieringen i två omgångar. Först kopieras all 

befintlig data över men eftersom maskinen fortfarande är påslagen och aktiv genererar den hela 

tiden ny information som måste kopieras över i en andra våg. Detta kallas för synkronisering. Innan 

man synkroniserar bör man ha koll på att den nya servern fungerar som den ska och att den är redo 

för att sättas i bruk. Efter synkronisering stänger man oftast av den äldre servern. 

När själva migreringen är igång kan man inte göra mycket mer än att kontrollera den då och då för 

att så snabbt som möjligt upptäcka ett misslyckande, se bild 8. När överföringen är klar finns servern 

i destinationsmiljön redo att startas, konfigureras och kontrolleras innan man synkroniserar den och 

sätter den i bruk. 

 

 

Bild 8. Progressbar över migreringen. Information om överföringen. Loggar. 
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2.4 Efter migrering 

2.4.1 Test och konfiguration 
När migreringen är klar återstår tester, kontroller, uppdateringar och konfiguration av den nya 

servern. Ett bra tips är att starta servern utan nätverks-kontakt för att minimera risken att tjänster 

går igång innan de har blivit kontrollerade. 

Man kan även ta tillfället till akt att ta reda på om servern är i behov av uppdateringar, t.ex. av 

operativsystemet, någon tjänst eller drivrutiner. 

När drivrutiner och grundläggande funktioner är kontrollerade är det dags att kontrollera tjänsterna 

och checka av den lista som gjordes innan migreringen och felsöka och lösa problem som kan uppstå. 

Fungerar tjänsten? Behöver den konfigureras? 

Ibland kan det vara svårt att testa en tjänst som endast ska användas från en specifik miljö och då är 

det bra att ha tillgång till en eller flera testanvändare från den miljö som senare ska ha tillgång till 

tjänsten för att testet ska bli så heltäckande som möjligt. Man bör tänka på vart den här tjänsten är 

riktad, vilka som ska komma åt den och vilka som inte ska komma åt den. En extrakontroll av 

brandväggsregler kan vara bra att göra för säkerhets skull. 

Bra kan vara att också kontrollera och se till att backupen är tillräcklig och uppdaterad. 

2.4.2 Sista stegen och avslut 
Nu återstår bara att städa upp efter sig och att dokumentera och att informera inblandade aktörer 

om den nya servern. 

Att städa den nya virtuella servern innebär att ta bort allt som inte behövs längre, som till exempel 

gamla drivrutiner, gamla återställningspunkter och eventuell mjukvara som inte kommer att 

användas. Det är också bra att revidera och uppdatera gammal eller eventuellt skriva ny 

dokumentation så att den stämmer. Avslutningsvis bör man också stänga av den gamla oanvända 

servern.  
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3 Resultat 
I slutet av arbetet gicks dokumentet igenom grundligt och vi diskuterade punkterna. En del små sista 

ändringar gjordes och Interlan blev nöjda med slutresultatet av dokumentet. 

Resultatet finns bifogat i rapporten, se Bilaga 2. 
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4 Diskussion 
Uppgiften var lite svår att komma in i till en början då jag var oklar på vad som faktiskt efterfrågades, 

men efter ett tag klarnade det och arbetet flöt på. Servermigration var inget som jag hade någon 

erfarenhet av så det var svårt att tackla problemet i början. 

Det största jobbet med en servermigration är planeringen. Om man har planerat bra och vet vad som 

gäller så går den tekniska biten mycket lätt. 

Även om själva uppdraget inte var speciellt stort eller hörde till vad jag lärt mig över åren så gav det 

mig en bra inblick i arbetslivet och IT-konsultföretag. Jag tycker att jag fick bra kontakt med anställda 

och lärde mig troligtvis mer än vad jag tror eftersom jag var i en miljö omgiven utav IT-konsulter. Det 

är klart att man snappar upp saker på vägen. Jag är mycket nöjd med min vistelse på Interlan. 
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6 Bilagor 
6.1 Förkortningar och förklaringar 
ADSL – Teknologi för Internet genom telefonlinan. Ger ofta en lägre hastighet på uppkopplingen 

NMS – Network Management System. Ett system av hård- och mjukvaru-lösningar för att övervaka 

och hantera IT-miljöer. 

SQL - Structured Query Language. Ett standardiserat språk för att hantera databaser. 

Exchange – Mailserver-roll i Windows Server. 

NAT – Network Address Translation. Teknik för att översätta publika adresser till privata LAN-

adresser. 

ESXi – Ett hypervisor-operativsystem. Tar hand om virtuella maskiner. 

6.2 Interlans processbeskrivning för servermigrering till virtuell miljö 
 

Migrering till virtuell miljö 
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Innan migrering 
 

Generell planering 
 

 När ska migreringen genomföras? 

 Dag och tid 

 Över en helg? 

 

 Vilka resurser behövs? 

Vilka ska genomföra migrering? 

  Vilka behövs? 

 Miljö på destination? 

 Vilken typ av hypervisor ska servern installeras på? (Hyper-V, vSphere, osv) 

  Påverkas migreringen? 

 

 Uppkoppling 

 Vad har kunden för uppkoppling? 

  Vilken kapacitet behövs för migreringen? 

  Är hostad server ens att föredra vid dålig uppkoppling? 

 

 Hur lång tid tar migreringen? 

 Hur stor är servern diskmässigt? 

 Få en idé om tid innan informering om migrering 

  Migrera test-server med passande diskstorlek och ta tid 
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 Möjlighet att backa om migrering misslyckas 

 Ha en backup-plan/lösning för eventuellt misslyckad migrering 

  Är migrering av servern möjlig? 

Kan servern stå kvar i nuvarande läge? 

 

 Vad händer med befintlig server efter migrering?  

Kommer den att användas? 

 

 Informera påverkade aktörer om flytt och nertid 

 Vilka är inblandade? 

 Till exempel: Användare 

  Administratörer 

  Andra ansvariga 

  Eventuell tredjeparter 

  Övervakning 

   Övervakas servern med SNMP? 

   Cacti, Nagios, MRTG, osv  
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Kontroll av befintlig server 
 

 Nuvarande miljö 

 Hårdvara 

 Plattform 

  Hypervisor (Hyper-V, vSphere,etc) 

  Operativsystem 

 

 Hårdvarurelaterat 

 Hårdvarukrav 

  Behövs det mer/mindre kapacitet? 

  Specialhårdvara, tex grafikacceleration 

 Finns det hårdvarulås/hårdvarudongel? 

 MAC-adress-licensering?  

 

 Tjänster och funktioner 

Inventera och lista befintliga tjänster 

 För avcheckning efter migrering 

 Måste tjänster stängas av eller ändras innan flytt? 

 Måste någon tjänsts konfigurationer ändras innan? 

 Måste servern stängas av? 

 

 Backup 

 Kontrollera befintlig backup 

  Finns det en komplett backup? 

  Är nuvarande backup tillräcklig? 

  Behöver backup tas? 
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 Nätverk 

 Nätverkskonfiguration 

  Hur ser den befintliga konfigurationen ut? 

  Hur bör den se ut efter flytt? 

 Från NAT till publikt ip? 

  Påverkas serverns konfiguration? 

 Brandväggsregler i ny miljö? 

  Påverkas serverns konfiguration?  

Vilka protokoll och portar använder servern? 

Vilka portar behöver vara öppna? 

 Vilka behöver åtkomst? 

  Specifika IP-adresser? 

Vilka IP-nät till vilka tjänster?  

Organisationer/Personer 

 IP-adress-licensering?  

  

 Virusskydd och brandvägg 

 Något som kan störa migreringen? 

 Drivrutiner 

 Vilka drivrutiner är det som gäller i den nya miljön?  

Behövs speciella drivrutiner? 

 Dokumentation 

 Finns dokumentation? 

Stämmer den nuvarande dokumentationen? 

  Behöver man uppdatera dokumentationen? 
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Verktyg 
  

VMware Converter: 

Migrationsverktyg för flytt till vSphere-miljö(ESX/ESXi) 

  http://www.vmware.com/products/converter/ 

 Pris: Gratis 

 Dokumentation: 

  http://www.vmware.com/pdf/VMware_Converter_manual.pdf  

  http://www.vmware.com/pdf/convsa_50_guide.pdf  

  

PlateSpin Migrate: 

 Plattformsoberoende migrationsverktyg 

  https://www.netiq.com/products/migrate/ 

 Pris kan variera: 

  https://www.netiq.com/products/migrate/how-to-buy/  

 Dokumentation: 

 https://www.netiq.com/documentation/platespin_migrate_9/pdfdoc/install/in

stall.pdf 

 

  

http://www.vmware.com/products/converter/
http://www.vmware.com/pdf/VMware_Converter_manual.pdf
http://www.vmware.com/pdf/convsa_50_guide.pdf
https://www.netiq.com/products/migrate/
https://www.netiq.com/products/migrate/how-to-buy/
https://www.netiq.com/documentation/platespin_migrate_9/pdfdoc/install/install.pdf
https://www.netiq.com/documentation/platespin_migrate_9/pdfdoc/install/install.pdf


22 
 

Under migrering 
 

Migrering 
 

 När ska migreringen göras? 

 Huvudmigrering och kontroll på dagen och sedan synkronisera kväll/natt? 

  Befintlig server hålls i drift tills synkronisering är färdig 

 Finns resurser tillgänliga? 

Är personerna uppdaterade? 

 Behövs throttling? 

 Belastas nätet av migrationen? 

 Kontrollera processen då och då 

 Spara tid vid eventuellt misslyckad migrering 
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Efter migrering 
 

Test och konfiguration 
 

 Nätverk 

 Eventuellt starta server utan nät för kontroll innan 

 Konfigurera nätverk på server 

 Uppdateringar 

 Behövs uppdatering? 

 Tex: Operativsystem 

  Tjänster 

  Drivrutiner 

 Tjänster och funktioner 

Checka av tjänster 

  Fungerar tjänsten som den ska? 

  Behövs konfiguration av tjänst? 

 Starta om tjänst/funktion? 

 Testanvändare? 

 Åtkomst 

 Kommer man åt rätt tjänster och protokoll? 

  Rätt användare   rätt tjänst/protokoll 

 Testanvändare? 

 Säkerhet 

 Användare och Behörighet 

 Extrakontroll av brandväggsregler 
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Backup 
 

 Kontrollera så backup stämmer i den nya miljön 

 

Information 
 

 Informera berörda aktörer om status på server 

Till exempel: Användare 

  Administratörer 

  Andra ansvariga 

  Eventuella tredjeparter 

  Övervakning 

   Övervakas servern med SNMP? 

   Cacti, Nagios, MRTG, osv 

  

Dokumentation 
 

 Dokumentera förändringar 

 Komplettera befintlig dokumentation 

  Alternativt ny dokumentation 
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Städning 
 

 Städning av den nya virtuella maskinen 

 Ta bort gamla drivrutiner 

 Ta bort gammal oanvänd mjukvara 

 Ta bort gamla återställningspunkter 

 Revidera gammal dokumentation 

 Dokumentation som inte gäller längre 

 Stäng av gammal server 

 

Avslut 
 

 Avsluta projekt internt 


