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Sammanfattning
Vi har undersökt ett verksamhetskritiskt system i en större organisation för att se
hur systemet är konstruerat och hur förvaltningsarbetet bedrivs för att undvika
avbrott i systemet. Då det är särskilt viktigt att dessa system har hög tillgänglighet
har vi försökt lyfta fram faktorer som visat sig vara särskilt viktiga för att uppnå
hög tillgänglighet. Undersökningen har genomförts som en fallstudie där vi
intervjuat personer med olika befattningar inom organisationen. Vi presenterar
även ett antal rekommendationer som vi tror kan minska risken för avbrott i det
undersökta systemet. 



Abstract
We have examined a mission-critical system in a large organisation to see how
the system is constructed and how the maintenance is performed to avoid system
failure. It is of great importance that these kind of systems provide high
availability and we show some important factors to gain high availability. The
study has been made as a case-study research and we have interviewed persons
with different positions within the organisation. We also present a few
recommendations that we think might reduce the risk of failure in the system for
which we have made the study.



Förord
Denna d-uppsats är ett examensarbete i data- och systemvetenskap som omfattar
tio poäng. Uppsatsen är utförd på Avdelningen för systemvetenskap inom
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap vid Luleå tekniska
universitet. 

Vi vill tacka vår handledare Sören Samuelsson för hans stöd under arbetets gång.
Vi vill också rikta ett stort tack till Banverket som varit mycket tillmötesgående
och därigenom underlättat vårt arbete.

Luleå, 2005-02-14

Markus Lindblom Henrik Palm
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INLEDNING

1. Inledning
I detta kapitel ges en inledning till arbetet. Vi ger först en bakgrund till det valda
problemområdet, sedan en mer ingående beskrivning mot det valda problemet.
Därefter presenteras forskningsfrågan samt syfte och avgränsningar.

1.1 Bakgrund
I takt  med att  elektronik-  och datoranvändningen ökar i  samhället,  ökar också
risken för avbrott i datorbaserade system som är viktiga för oss. Det kan till ex-
empel vara system som är nödvändiga för att ett företag ska kunna bedriva sin
verksamhet  eller  system som förser  ett  stort  antal  människor  med  elektricitet.
Nedan ges några exempel på sådana avbrott hämtade ur verkligheten.

Ett strömavbrott i södra Sverige den 23 september 2003 drabbade minst två mil-
joner människor under flera timmar. Allt från telekommunikation till hissar, från
sjukhusvård till tunnelbanan i Stockholm slogs ut. Även Danmark drogs in i el-ka-
oset. (Dagens Nyheter, 2003-09-24)

Vid 21-tiden den trettonde september 2004 blev hushållen på
Umedalen  och  Grubbe  i  Umeå  utan  vatten.  Ett  datorhaveri  i  vattenverket  i
Forslunda slutade pumpa vatten till  hushållen i  Umeå. Förutom hushållen på
Umedalen och Grubbe sjönk vattentrycket i hela övriga Umeå. En halvtimme efter
att datorn som styr vattentillförseln hade startats om, hade alla drabbade fått till-
baka vattnet. (Västerbottens-Kuriren, 2004-09-14)

Stockholmsbörsens handelssystem låg nere i  över en timme den fjärde oktober
2004, det var det andra långa avbrottet detta år. Den 28 maj låg handeln nere i
över två timmar.  Enligt  Stockholmsbörsens  informationschef  Annika Molander
var det  ett  hårdvaruproblem som fick att  handeln att  gå ner.  Även börserna i
Helsingfors, Tallinn, Riga, Köpenhamn och Oslo, som använder samma handels-
system, drabbades denna dag. (Helsingborgs Dagblad, 2004-10-05)

Den 25:e september 2003 drabbades tågtrafikledningscentralen i  Boden av ett
omfattande datorhaveri.  All tågtrafik mellan Riksgränsen och Vännäs stannade
på grund av att reservsystemen inte gick igång. ”Det är allvarligt och får inte
ske”, säger Hans Gothefors, informationsansvarig vid Norra banregionen, Ban-
verket. (Norrbottenskuriren, 2003-09-30) 

Alla de exemplifierade avbrotten drabbade system som på något sätt är kritiska.
Kritiska system definieras av Orci (1995) på följande sätt: ”Ett system sägs vara
kritiskt om dess korrekta funktion är en förutsättning för att: undvika förlust av liv
eller skador på hälsa och miljö, garantera organisationers överlevnad eller und-
vika stora ekonomiska förluster.” 

Storey (1996) menar att datorer används allt mer i tillämpningar som på något sätt
är kritiska. Detta omfattar inte bara de uppenbara exemplen såsom styrsystem till
kärnkraftverk  och  flygplan,  utan  även  mer  vardagliga  tillämpningar  som  t.ex
hushållsmaskiner och fordon. Storey talar här om en särskild typ av kritiska 
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system, nämligen trygghetskritiska system. Dessa skiljer sig från de exempel som
redovisades ovan från tidningsartiklar, som i huvudsak är verksamhetskritiska sy-
stem.  Det finns alltså olika typer av kritiska system och dessa kan enligt  Orci
(1995) kategoriseras på följande sätt:
• Trygghetskritiska system (t.ex telemedicinska system)
• Säkerhetskritiska system (t.ex betalningssystem)
• Verksamhetskritiska system (t.ex processkontrollsystem)

Trygghetskritiska system kan alltså vara medicinska system, styrsystem i fordon
eller i kraftverk, hushållsapparater, vapensystem eller liknande. Säkerhetskritiska
system kan vara banksystem eller system med känslig/sekretessbelagd informa-
tion,  där obehörig läsning och manipulering måste förhindras.  Verksamhetskri-
tiska system kan vara system som styr och övervakar industriella processer såsom
vid tillverkning av stål  eller papper. Det kan också vara en webbutik för ett fö-
retag som endast säljer sina produkter via webben. Det centrala är att verksamhet-
skritiska system måste ha hög tillgänglighet (se avsnitt  3.1 Begrepp i teorikapit-
let).

Orci (1995) menar också att vissa system kan vara både trygghets-, säkerhets- och
verksamhetskritiska. 

För att undvika avbrott är det viktigt att systemen konstrueras på ett sådant sätt att
de kan hantera störningar som uppstår och att konsekvenserna av ett inträffat fel
minimeras. Med konstruktion avser vi här de tekniska principer enligt vilka ett sy-
stem är uppbyggt. Dessa principer beskrivs i teoriavsnittet  3.2 Konstruktion och
bygger alla på någon form av redundans.

Med störningar/fel avser vi händelser som avviker från det normala eller förvän-
tade och påverkar ett  systems förmåga att  utföra avsedd funktion i negativ be-
märkelse. En störning kan också ses som en indikering på en ökad risk för att ett
avbrott kan inträffa om störningen/felet inte åtgärdas.

Förutom den tekniska konstruktionen menar Johansson (1997) att  underhållet  är
av stor betydelse för att undvika avbrott. Det är väsentligt att underhållet bedrivs
på ett systematiskt sätt för att ge ett gott resultat. Johansson (1997) menar också
att sättet att bedriva underhåll i många verksamheter länge har skett slumpmässigt
vid behov och inte angripits på ett systematiskt sätt. Enligt Storey (1996) är det
också viktigt att vara medveten om att allt underhåll inte ger avsedd effekt, er-
farenheter visar att underhållsåtgärder också kan leda till nya fel någon annanstans
i systemet.

Brandt (2000) väljer till skillnad från Johansson att tala om systemförvaltning och
ger denna definition av begreppet: ”Systemförvaltning är samtliga aktiviteter som
görs för att förbereda, styra, administrera och verkställa förändringsarbetet av
existerande  objekt  och  stödja  användandet.” Révay (1992)  påpekar  också  att
systemförvaltning inte enbart är underhåll, utan omfattar också nyutvecklande ak-
tiviteter såsom utveckling av nya funktioner eller nya delsystem.

Vi  ser  här  att  systemförvaltning  är  ett  vidare  begrepp  än  underhåll  och  att
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underhåll kan ses som en ingående del i systemförvaltning. Att vissa författare,
såsom Johansson (1997) och Idhammar (1992), väljer att enbart tala om underhåll
snarare än systemförvaltning tror vi beror på att dessa i huvudsak talar om hårdva-
ra vilken inte får nya funktioner tillförda under sin livslängd. För system där mjuk-
vara ingår, som kan anpassas och få nya funktioner under sin livslängd, är system-
förvaltning såsom den beskrivs av Brandt (2000) och Révay (1992) enligt vår me-
ning ett mer passande begrepp. Vi kommer således hädanefter att tala om förvalt-
ning (som består av vidareutveckling och drift) jämte konstruktion som den andra
stora kategori av faktorer som påverkar ett systems förmåga att undvika avbrott.  

1.2 Problembeskrivning
Inledningsvis beskrevs hur avbrott i system som utför någon kritisk uppgift påver-
kade såväl användare som underhållspersonal. Då dessa system verkar i en dy-
namisk omvärld är kraven höga på att systemen ska kunna förvaltas på ett sådant
sätt att att förändringar i omgivningen som påverkar systemen kan hanteras på ett
tillfredsställande  sätt.  Med  en  omgivning  i  ständig  förändring  ökar  risken  för
avbrott samtidigt som konsekvenserna av ett avbrott blir värre i takt med att dessa
system blir fler och vi blir mer beroende av systemen. Också en robust grundkon-
struktion är vital för att dessa system ska leva upp till de kompromisslösa krav
som ofta finns på kritiska system.

Då vi läst en avslutning, Operativa ledningssystem, som handlar om hur denna typ
av system ska konstrueras och förvaltas för att kunna uppfylla de hårda kraven på
tillgänglighet,  säkerhet  och  korrekthet  faller  det  sig  naturligt  att  vi  väljer  att
undersöka kritiska system. 

Inom detta område har vi sett att det finns mycket litteratur om trygghets- och sä-
kerhetskritiska system, men betydligt mindre om verksamhetskritiska. Detta tror
vi kan vara en anledning till att medvetenheten om hur verksamhetskritiska system
ska konstrueras och förvaltas för att undvika avbrott, i många fall är mindre än för
övriga kritiska system. En annan anledning kan vara att detta ibland är system som
tidigare haft en stödjande roll i organisationen, men successivt fått en allt större
betydelse för  organisationens dagliga verksamhet  och på detta  sätt  blivit verk-
samhetskritiska.  Konsekvenserna  av  ett  haveri  i  ett  styrsystem till  ett  flygplan
(trygghetskritiskt) eller konsekvenserna av ett datorintrång på en bank (säkerhets-
kritiskt), är också för många människor mer uppenbara än konsekvenserna av ett
avbrott i en organisations interna informationssystem.

Som vi redan visat i bakgrunden finns emellertid relevant teori för såväl konstruk-
tion som förvaltning av verksamhetskritiska system, men då denna teori inte ut-
tryckligen talar om just verksamhetskritiska system är teorin inte lika uppenbart
applicerbar som i de övriga fallen. Av denna anledning finner vi det intressant att
undersöka huruvida en organisation följer den befintliga teorin vid konstruktion
och förvaltning av ett verksamhetskritiskt system.
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I Figur 1 beskrivs ett systems livscykel enligt Révay (1992). Aktiviteten nyutveck-
ling kan kopplas samman med det vi kallar  konstruktion, det är i denna fas som
systemets tekniska och underhållsmässiga egenskaper bestäms. Drift- och förvalt-
ningsfasen kan, som framgår av figuren, delas upp i  drift och  vidareutveckling
(systemförvaltning är den gemensamma benämningen för dessa två aktiviteter).
Båda dessa aktiviteter har en avgörande betydelse för att undvika avbrott  i  sy-
stemet och därför ingår dessa i vår studie med den gemensamma benämningen
förvaltning. 
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1.3 Forskningsfråga
Hur  konstrueras  och  förvaltas  ett  verksamhetskritiskt  system,  för  att  undvika
avbrott?

1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att visa organisationer med verksamhetskritiska sy-
stem vilka faktorer som påverkar risken för avbrott i denna typ av system.

1.5 Avgränsningar
Vi avser inte att undersöka metoder eller systemutvecklingsmodeller för konstruk-
tion av kritiska system. Med konstruktion avser vi endast vilka tekniska lösningar
som används i det undersökta systemet.

Vi kommer heller inte att beakta byggnadstekniska åtgärder såsom brandskydd, lås
och larm även om dessa åtgärder är nödvändiga för att undvika avbrott. Vi väljer
istället att se detta som externa faktorer som ligger utanför den tänkta systemgrän-
sen.

När vi i arbetet talar om ”system” avser vi genomgående system där mjukvara in-
går, om inget annat anges.

Systemets avvecklingsfas kommer vi inte att beröra eftersom den är irrelevant i ar-
betet med att undvika avbrott. 

1.6 Disposition
Efter detta inledande kapitel följer kapitlen: metod, teori, empiri, analys och slut-
ligen diskussion och slutsatser. Vi använder genomgående en indelning efter be-
greppen konstruktion och förvaltning i kapitlen teori, empiri och analys. 
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2. Metod
I detta  kapitel  beskriver  vi  hur  vi  genomfört  vårt  arbete.  Kapitlets  disposition
framgår av Figur 2 och har följande upplägg:

Vi beskriver inledningsvis syftets karaktär och redogör sedan för vår forsknings-
ansats. Därefter beskriver vi vår undersökningsansats och vår datainsamlingsme-
tod. Slutligen beskriver vi vår litteraturstudie och vår analysmetod  samt diskute-
rar reliabilitet och validitet, dessa rubriker återfinns inte i Figur 2.

Vårt syfte har såväl en beskrivande som en undersökande och en utforskande ka-
raktär. Den beskrivande delen tillsammans med den undersökande delen, där vi
analyserar  det  insamlade  materialet,   besvarar  forskningsfrågan  och  ligger  till
grund för den utforskande delen. Det är i den utforskande delen som vi utifrån vår
analys kommer med rekommendationer och därigenom uppfyller hela vårt syfte.
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METOD

2.1 Forskningsansats
Vår forskningsansats är kvalitativ och av hermeneutisk typ. Hermeneutik är enligt
Patel och Davidsson (1994) positivismens raka motsats och betyder ungefär tolk-
ningslära och är ursprungligen en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar
och försöker förstå  grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Nuförtiden
tillämpas hermeneutik inom många olika vetenskapliga discipliner, främst inom
human-, kultur-, och samhällsvetenskap. En hermeneutiker närmar sig forsknings-
objektet subjektivt utifrån sin egen förståelse. Till skillnad från positivismen som
gärna studerar forskningsobjektet bit för bit så försöker hermeneutikern studera
objektet som helhet. Forskaren försöker sätta helheten i relation till delarna och
försöker senare nå fram till en fullständig förståelse för det som studeras. Genom
att studera delarna inom områdena konstruktion och förvaltning och dess inbördes
relationer hoppas vi kunna få en förståelse för helheten som är nödvändig för att i
förlängningen uppnå vårt  syfte.  Då arbetet  med att  undvika avbrott  i  ett  verk-
samhetskritiskt system ska undersökas måste enligt vår mening helheten beaktas
eftersom komplexiteten i ett sådant system gör att risken för avbrott beror av fler
än en enskild del.

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats. Enligt Patel och Da-
vidsson (1994) är syftet med en sådan ansats att få en annan och djupare förståelse
av det studerade, än den ibland splittrade kunskap som fås när kvantitativa meto-
der används. En kvalitativ bearbetning präglas också av den person som genomför
den, subjektivt utifrån sin egen förståelse. Eftersom vi avser att få en djupare men
smalare  förståelse  snarare  än  en  ytligare  och  bredare,  är  vår  forskningsansats
kvalitativ.

Vi kommer att  utgå från ett  deduktivt arbetssätt. Som vi nämnde i inledningen
finns ytterst lite litteratur om verksamhetskritiska system, däremot finns mer li-
tteratur om konstruktion för hur man undviker avbrott och litteratur om systemför-
valtning. Detta gör det möjligt att använda ett deduktivt arbetssätt genom att vi ut-
går från generella befintliga teorier och använder dessa som underlag för insam-
lingen av data. Enligt Patel (1995) så följer man vid deduktivt arbete bevisandets
väg, utifrån allmänna principer och teorier försöker man dra slutsatser om enskilda
företeelser. Genom att arbeta deduktivt får en befintlig teori bestämma vilken in-
formation som ska samlas in, hur den ska tolkas samt hur resultaten ska relateras
till den befintliga teorin. Befintliga teorier om konstruktion och förvaltning blir ut-
gångspunkt för vår empiriska studie. 

2.2 Litteraturstudier
Inledningsvis använde vi oss av Internet och diverse populära sökmotorer för att
skaffa oss en bred teoretisk bild av problemområdet. Detta material har varit artik-
lar och rapporter av både vetenskaplig och icke-vetenskaplig karaktär, men har
inte använts som teoretisk grund för uppsatsen utan endast allmänorienterande.
Exempel på sökord vi har använt oss av är: critical systems, kritiska system, verk-
samhetskritiska system, fysisk datasäkerhet, underhåll, driftsäkerhet mm. 

Vidare använde vi oss av Luleå universitetsbiblioteks databas för att göra artikel-
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och  litteratursökningar  mot  det  problemområde  vi  valt.  Inledningsvis  hade  vi
svårigheter att hitta relevant teori om underhåll av datorbaserade system, så små-
ningom fick vi emellertid tips om att den vanliga benämningen för det vi sökte är
”systemförvaltning”.  Litteraturen om systemförvaltning behandlar  inte  specifikt
kritiska system, men är ändå relevant. Övrig litteratur som vi använt behandlar oli-
ka typer av kritiska system, trafiksystem, underhåll och tillförlitlighet. 

Vi  har  även lyssnat  på  två  presentationer  av  licentiatavhandlingar  från  Avdel-
ningen för kvalitetsteknik och miljöledning, Luleå tekniska universitet. Detta gav
nya insikter om underhåll och förbättringsarbete samt att det finns stora likheter
mellan  vår  avslutning  Operativa  ledningssystem  och  ämnet  kvalitetsteknik.
Avhandlingarna var  Continous Improvements of Complex Technical Systems av
Peter Söderholm och  Maintenance Related Losses av Mattias Holmgren. Vi har
även läst avhandlingarna översiktligt, men funnit att de ligger utanför ramen för
vår uppsats.

2.3 Undersökningsansats
Som nämndes under föregående rubrik vill vi få en så djup förståelse som möjligt
och vi väljer därför att som underökningsansats använda en fallstudie för insam-
landet av empirin. Fallstudie  är också enligt Yin (2003) väl lämpad då forsknings-
frågan och syftet är av hur- och varför- karaktär. 

Redan i ett tidigt skede av arbetet valde vi att göra en pilotstudie för att hitta ett
problemområde som var genomförbart.  Efter ett tips från vår handledare kontak-
tade vi Banverket i Boden. Det visade sig att Banverket hade flera system som var
både trygghets- och verksamhetskritiska och att organisationen därför har stor er-
farenhet av dessa typer av system. Vi fann här att ett arbete inom vårt intresse-
område, som vi vid denna tidpunkt benämnde ”driftsäkerhet”, skulle vara möjlig.
Vi fann att tågledningssystemet för Norra banregionen, Argus, var ett verksamhet-
skritiskt system som varit i drift i fem år och som drabbats av ett längre avbrott
några månader innan vårt besök. Detta avbrott beskrevs i bakgrunden. Detta såg vi
som ett  tänkbart  fall  för  vår  fallstudie  dels  eftersom systemet  drabbats  av  ett
avbrott som lett till förändringar av systemet och dels att systemet varit i drift i fle-
ra år. Ett system som endast varit i drift en kortare tid hade enligt vår bedömning
inte utgjort  ett  lämpligt  fall  eftersom tillräcklig erfarenhet av systemet då hade
saknats.

Innan vårt första besök (pilotstudien) ritade vi en generell organisatorisk bild över
hur vi trodde att systemförvaltningsarbetet fungerade, denna bild återfinns i Bila-
ga 1. Denna bild reviderades sedan efter hand för att istället avbilda Banverkets
organisation,  denna  bild  återfinns  i  Bilaga 2.  Detta  var  till  hjälp  för  vår  egen
förståelse av hur förvaltnings- och konstruktionsarbetet inom organisationen be-
drivs. 

Vi har vidare valt att begränsa vår fallstudie till ett fall. På detta sätt får vi bättre
möjlighet till fördjupning än om vi valt fler fall. Syftet med uppsatsen är inte hel-
ler att  jämföra hur olika organisationer arbetar med att  undvika avbrott  i  verk-
samhetskritiska system. 
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2.4 Datainsamlingsmetod
När man är intresserad av göra en kvalitativ undersökning och vill få en klar bild
av vad ett fåtal respondenter har för uppfattning, är den mest relevanta metoden
intervjuer. Intervjuer användas i första hand när det inte finns klara svarsalternativ.
Tekniken är även lämplig när frågorna är av den art att det lätt uppkommer följd-
frågor under intervjuerna. Med intervju undviks ofta onödiga missförstånd och det
är enkelt att få fullständiga och utförliga svar. (Patel och Davidsson, 1994)

Intervju är även aktuell när känsliga ämnen ska beröras. Förtroende mellan den
som genomför undersökningen och respondenten är lättare att skapa muntligt vid
intervjuer än vid skriftliga undersökningar som till  exempel bygger på enkäter.
(Andersen, 1998)

Vi väljer att använda intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom endast ett fåtal
personer knutna till organisationen ska ge oss information. Vårt val av metod spe-
glas också av att det inte finns några direkta svarsalternativ utan det finns flertalet
sätt att svara på och följdfrågor uppkommer spontant under intervjuns gång. Inter-
vjuerna kommer att spelas in på band för att senare transkriberas och kunna be-
handlas på ett objektiv sätt under den kommande analysen. 

När man arbetar med frågor vid insamling av information måste man beakta två
aspekter. Dels måste man tänka på hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren
vad gäller frågornas utformning och ordning. Detta kallas grad av standardisering.
Dels måste man tänka på i vilken utsträckning frågorna är fria för respondenten att
tolka beroende på vilken inställning och vilka tidigare erfarenheter denne har. Det-
ta kallas grad av strukturering. Använder man sig av öppna frågor, d.v.s frågor
utan  fasta  svarsalternativ,  är  graden  av  strukturering  beroende  på  hur  frågan
formuleras. Exempel på strukturerade frågor är ja- och nejfrågor och en ostruktu-
rerad fråga lämnar svarsutrymmet fritt, t.ex: ”Vad anser du om ... ”. (Patel och Da-
vidsson, 1994)

Våra  intervjuer  kommer  att  vara  mellanting  mellan  helt  standardiserade  och
ostandardiserade. Vi kommer att följa ett i förväg skrivet manus som används som
vägledning i våra intervjuer. I och med detta har vi möjlighet att följa upp med
kompletterande  frågor  för  att  tydliggöra  eventuella oklarheter  som kan uppstå
under intervjuns gång.

Våra intervjuer kommer att lämna stort svarsutrymme till respondenten. Frågorna
är öppna och graden av strukturering ligger mer mot ostrukturerad än strukturerad.
Detta för att respondenten ska kunna berätta fritt och  för att  vi ska kunna få en
djupare förståelse för det vi vill ha reda på.

Förutom  intervjuer  kommer  vi  även  att  inhämta  dokumentation  i  form av  en
systembeskrivning och en orsaksutredning till driftstoppet, som vi vid tillfället för
pilotstudien fick veta finns tillgänglig. 
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2.4.1 Val av organisation och respondenter
Vår ambition vid valet av respondenter var att täcka in roller från flera delar av
organisationen. Vi valde därför att intervjua tre olika personer med olika befatt-
ningar som alla har kunskap om det undersökta systemet.

Det första valet av respondent föll på den systemägare och tillika systemadminist-
ratör som vi talat med vid vår pilotstudie. Detta är en person som har arbetat länge
inom organisationen och haft flera olika befattningar. Vi tror att denna person där-
för har stor kunskap och kan svara på frågor om såväl konstruktion som hur för-
valtningsarbetet går till. Respondenten arbetar vid driftledningscentralen i Boden.

Vår andra respondent är konsult från det företag som utvecklat systemet och den-
ne arbetar som systemtekniker. Han har även varit med (som utvecklare) vid ut-
vecklingen av systemet och bör därför ha god kännedom om systemets konstruk-
tion, men även om förvaltningsarbetet genom sin roll som systemtekniker. Res-
pondenten arbetar vid driftledningscentralen i Boden.

Den tredje respondenten tillhör en sektion som arbetar med trafikstyrning på Ban-
verkets huvudkontor i Borlänge. Att vi valt denna respondent beror på att vi i li-
tteraturen funnit stöd för att ledningens engagemang är av stor betydelse för såväl
nyutveckling som förvaltning av ett system. 

2.5 Analysmetod
I vår analys försöker vi se samband mellan hur den organisation vi har genomfört
vår fallstudie hos och teorin som ligger till grund för arbetet. Vi har genomfört vår
fallstudie inom en organisation, men har inom denna träffat representanter för oli-
ka organisatoriska nivåer för att få en så stor bredd och insikt som möjligt.

Samtliga intervjuer kommer att skrivas ut ordagrant för att sedan genomläsas fler-
talet gånger för att få en överblick av innehållet och relationen till teorin. Därefter
kommer  vi  att  genomföra  en  kvalitativ  behandling  av  intervjumaterialet  och
sammanfatta det vi anser vara användbart och  som sammanfaller med vår teori.
Sammafattningarna genomförs också för att öka läsbarheten.

Analys av empiriskt material är en av de minst utvecklade och mest svåra i arbetet
med en fallstudie. Ofta startar utredare en fallstudie utan att ha en klar bild över
hur det insamlade materialet skall bearbetas, vilket kan medföra svårigheter och
att arbetet avstannar i analysfasen. (Yin, 2003)

När man har en strategi för bearbetning av empiriskt material kan denna strategi
vara mycket användbar. Strategin kan hjälpa att behandla bevis rättvist, producera
analytiska slutsatser och utesluta alternativa tolkningar. Strategin hjälper även till
att använda verktyg och göra förändringar mer effektivt. (ibid.) 

Analysen kommer vi att göra utifrån de övergripande rubrikerna konstruktion och
förvaltning i teorikapitlet där de olika respondenternas svar jämförs för att få en
samlad bild av arbetssättet inom organisationen för respektive område. Intervjuer-

Sida 10



METOD

na  och  dokumentationen  kommer  att  genomläsas  ett  flertal  gånger  för  att  sä-
kerställa att all information av intresse hittas. För att separera information som har
med konstruktion respektive förvaltning att göra använder vi märkpennor av olika
färger, där konstruktion får en färg och förvaltning en annan. Den samlade bilden
vi får ur detta kommer vi därefter att ställa mot teorin för att hitta likheter och av-
vikelser.

Gällande dokumentationen vi erhållit från organisationen kommer vi endast
att ställa denna mot teorin för att hitta eventuella avvikelser.

2.6 Reliabilitet och validitet
I en uppsats är det viktigt att veta att man verkligen undersöker det man avser att
undersöka, dvs att god validitet uppnås. Undersökningen ska dessutom genomfö-
ras på ett tillförlitligt sätt, dvs att undersökaren försäkrar sig om att god reliabilitet
uppnås. Validitet och reliabilitet har ett visst förhållande till varandra och man ska
inte fokusera på det ena och glömma det andra. (Patel och Davidsson, 1994)

För att kontrollera reliabilitetet kan man enligt Patel och Davidsson (1994) använ-
da sig av ytterligare en person vid ett intervjutillfälle förutom intervjuaren. Denna
person registrerar respondenten parallellt  med intervjuaren.  Vi  var  båda närva-
rande vid samtliga intervjuer och vi har genomfört intervjuerna enligt denna me-
tod. Vidare har vi erbjudit respondentenerna anonymitet för att erhålla så ärliga
svar som möjligt. Möjligheten har dock avböjts i samtliga fall.

Enligt Patel och Davidsson (1994) så kan man också lagra verkligheten så att regi-
streringar kan göras i efterhand. I och med att vi lagrar denna genom ljudupptag-
ning kan vi  ta  denna i  repris  för att  försäkra oss  om att  vi  tolkat  intervjuerna
korrekt. Vi frågade före intervjutillfällena om vi fick göra ljudupptagningar så att
respondenterna hade möjlighet att avböja.

Vid ett intervjutillfälle måste man även ha den så kallade ”intervjuareffekten” i
åtanke. Denna kan uppstå genom att intervjuaren uppträder på ett sådant sätt att
respondenterna förstår, medvetet eller omedvetet, vad som förväntas av dem. (Pa-
tel och Davidsson, 1994) Vi har med detta i åtanke försökt uppträda så neutralt
som möjligt och förberett intervjumallar som sedan reviderats för att kunna elimi-
nera denna effekt.

För att säkerställa validiteten har vi genomfört intervjuer med olika personer inom
organisationen med ungefär samma intervjumall. Vi intervjuade tre olika personer,
en från organisationens ledning, systemägaren och en extern konsult som jobbar
med systemet i fråga. Detta beskriver Patel och Davidsson (1994) som att man an-
vänder samma ”instrument” på olika grupper som liknar det man har för avsikt att
undersöka. 

2.7 Metoddiskussion
I detta avsnitt beskriver vi vårt metodarbete och diskuterar för- och nackdelar med
hur vi har genomfört vår metod.
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Vi såg vissa svårigheter i uppstartandet av uppsatsen med att hitta lämplig
litteratur inom området verksamhetskritiska system och underhållet av dessa, men
efterhand som vi utvecklade våra sökmetoder så fann vi lämplig litteratur.

Vi valde att tidigt i arbetet genomföra en pilotstudie vid Banverket i Boden för att
se om denna organisation skulle kunna passa för att genomföra vår fallstudie vid.
Vi kunde konstatera att Banverket passade utmärkt för vår fallstudie med dess sto-
ra erfarenhet med verksamhetskritiska system. Vi såg också att fallstudien skulle
kunna begränsas till endast denna organisation då vi kunde genomföra intervjuer
inom olika skikt i organisationen och på så sätt kunna erhålla nog med material för
att bilda en fungerande empiri.  Förslag på respondenter fick vi av de anställda
inom organisationen som skulle passa vår fallstudie efter att vi frågat efter perso-
ner med viss erfarenhet och befattning. Detta ser vi som en fördel då de inom
organisationen har  en mycket  bra  insikt  i  vilka som kan vara lämpade för  de
frågeställningar  vi  har.  Vår  slutsats  är  att  pilotstudien var  givande eftersom vi
snabbt kom i kontakt med en tänkbar organisation för vår empiri samt att vi fick
nya uppslag till frågeställningar inom det problemområde vi ville undersöka.

Vi valde att göra djupintervjuer med utvalda personer vid organisationen för att
kunna lämna utrymme för diskussion och ge oss information som kan bredda kun-
skapen om organisationen, vilket inte skulle kunna erhållas vid till exempel  en
enkätundersökning där frågor är specifika. Valet av datainsamlingsmetod anser vi
vara korrekt för vår undersökning, men en annan metod tror vi inte att vi kunnat få
ett lika djupgående empiriskt material.

Samtliga intervjuer skrev vi sedan ner ordagrant för att inte missa några detaljer i
samtalen med respondenterna. Därefter så sammanfattade vi dessa för att kunna
presentera dem med rimlig omfattning i empirikapitlet.

Sammanfattningsvis är vi är nöjda med vårt metodval, vi tror inte att någon annan
metod än fallstudie  skulle  ha lämpat  sig för  vår  undersökning.  Analysmetoder
finns det en uppsjö av men vi tycker att den metod vi använde oss av ger en till-
räckligt bra analys av vårt material. Vi var dock tvungna att revidera vår analys
och analysmetod under arbetets gång vilket var tidskrävande.

Sida 12



TEORI

3. Teori
I detta kapitel presenteras den teori som är nödvändig för att kunna följa reste-
rande  delar  av  uppsatsen.  Först  ges  ett  antal  begreppsdefinitioner  och  sedan
presenteras teori för de två kategorierna konstruktion och förvaltning.

3.1 Begrepp
Tillförlitlighet är ett sammanfattande begrepp för ett antal olika relaterade egen-
skaper och ska därför enligt Berman och Klefsjö (1992) endast användas i allmän
betydelse. Dessa egenskaper är  driftsäkerhet,  funktionssäkerhet,  underhållsmäs-
sighet och underhållssäkerhet. 

Med driftsäkerhet avses förmågan hos ett system att fungera på avsett sätt med ett
minimum av störningar samt att de störningar och driftstopp som ändå uppstår blir
så korta som möjligt.  Just  förmågan att  fungera utan störningar benämns  funk-
tionssäkerhet. Hur lätt de driftstörningar som uppstår kan avhjälpas beror på sy-
stemets utformning för att underlätta underhåll, felsökning och reparation. Detta
kallas för systemets  underhållsmässighet.  Ytterligare ett  begrepp,  underhållssä-
kerhet, avser underhållsorganisationens storlek och effektivitet. Således är funk-
tionssäkerheten och underhållsmässigheten produktegenskaper medan underhålls-
säkerheten är en egenskap hos underhållsorganisationen. Sambanden mellan be-
greppen framgår i Figur 3. (Berman och Klefsjö, 1992)

Johansson (1997) menar att driftsäkerheten bestäms av dels det tekniska systemet
och  dels  av  hur  snabbt  underhållsfunktionen  kan  åtgärda  uppkomna  fel.  Det
tekniska systemets förmåga att uppfylla driftsäkerheten bestäms av funktionssä-
kerheten och underhållsmässigheten och underhållsystemets förmåga att uppfylla
driftsäkerheten bestäms av faktorer såsom underhållspersonal, reparationsutrust-
ning, tekniska data och administration. Den totala driftsäkerheten påverkas av i
stort sett alla förekommande aktiviteter inom en underhållsavdelning. 

Den svenska standarden SEN 441 05 05 ger följande definitioner av begreppen i
Figur 3:

• Driftsäkerhet: egenskap hos enhet att kunna utföra prestation under angivna be-
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Figur 3 Sambandet mellan driftsäkerhet, funktionssäkerhet,
underhållsmässighet och underhållssäkerhet (Berman och Klefsjö, 1992)
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tingelser  med  hänsyn  tagen  till  prestationsnedsättning  på  grund  av  fel  och
underhåll

• Funktionssäkerhet:  egenskap  hos  enhet  att  kunna  utföra  angiven  prestation
under  angivna  betingelser  med  hänsyn  tagen  till  prestationsnedsättning  på
grund av fel

• Underhållsmässighet:  egenskap  hos  enhet  som  möjliggör  att  den  genom
underhåll kan bibehållas i eller återställas till ett tillstånd där den kan utföra an-
given prestation när underhållet utförs under angivna betingelser

• Underhållssäkerhet: egenskap hos underhållsorganisationen att under angivna
betingelser tillhandahålla resurser som erfordras för korrekt underhåll av enhet

Funktionssäkerheten kan mätas med något som förkortas MTTF (av engelskans
Mean Time To Failure) och avser genomsnittstiden mellan fel räknat från det att
ett fel  är avhjälpt tills  dessa att  nästa fel  uppstår. MTBF (av engelskans  Mean
Time Between Failure) är ett liknande mått på funktionssäkerheten med den skill-
naden att  det  också inkluderar reparationstiden.  Själva reparationstiden, MTTR
(av engelskans Mean Time To Repair), avser den genomsnittliga tiden det tar att
reparera och kan räknas in under underhållsmässigheten. Till  underhållssäkerhe-
ten hör begreppet MTW (av engelskans Mean Time Waiting) vilket avser tiden då
inga underhållsåtgärder kan utföras på grund av väntan på underhållsresurser, kör-
tid eller administrativ väntetid. (Storey, 1996; Idhammar, 1992; Johansson, 1997;
Berman och Klefsjö, 1992)

3.2 Nyutveckling – konstruktion
Detta avsnitt behandlar först de konstruktionstekniska principerna feltolerans och
redundans, och därefter två tillämpningar av detta inom områdena  kraftförsörj-
ning och datalagring. 

3.2.1 Feltolerans och redundans
För att åstadkomma feltolerans, dvs motståndskraft mot inträffade fel, måste man
skilja mellan två typer av fel. Dessa är fel som påverkar sporadiskt använda funk-
tioner samt fel som påverkar ofta använda funktioner. För att förhindra att den
första typen av fel som inträffar mellan användningstillfällena får allvarliga konse-
kvenser är det lämpligt att införa övervakning och test. På detta sätt kan felen åt-
gärdas innan de får några konsekvenser. För den andra typen av fel krävs dock ett
annat angreppssätt. Ett sätt är att göra konstruktionen sådan att ett fel i en enstaka
komponent inte påverkar den avsedda funktionen hos det aktuella systemet. Detta
kallas redundans och innebär att andra komponenter tar över den felande kompo-
nentens funktion. (Berman och Klefsjö, 1992)

När vi talar om fel är det också viktigt att skilja mellan systematiska och slump-
mässiga fel. Systematiska fel orsakas av mänskligt felhandlande i någon del av sy-
stemets/utrustningens livscykel, t.ex. fel i specifikation, design eller tillverkning.
Medan systematiska fel kan förekomma i såväl hård- som mjukvara, kan slump-
mässiga fel endast förekomma i hårdvara. (CENELEC, 1999) Slumpmässiga fel
kan undersökas och förutsägas genom statistisk analys, vilket inte är fallet för sys-
tematiska fel eftersom dessa inte sker slumpmässigt över tiden. Detta gör att syste-
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matiska fel är svårare att förutsäga. (Fränzle, 2002; Storey, 1999)

Målet med att använda feltoleranta konstruktioner är enligt Storey (1996) att en-
staka fel  inte ska resultera i  systemfel.  Alla metoder för att  åstadkomma felto-
lerans bygger på någon form av redundans. För att vara effektivt måste feltolerans
skydda mot konstruktionsfel, oavsett om det är i mjukvara eller hårdvara.  I dag
utgör feltolerans en central del i nästan alla kritiska system genom att skydda mot
ett brett spektrum av möjliga fel. 

Redundanser kan enligt Berman och Klefsjö (1992) klassificeras enligt flera olika
kriterier. En redundans kan exempelvis vara
• parallell eller funktionell
• fullständig eller partiell
• aktiv eller passiv (stand-by)
• lastbärande eller icke lastbärande

Parallell redundans innebär att två eller flera komponenter används där endast en
krävs för att  ge den tänkta funktionaliteten.  Se  Figur 4.  (Cox och Tait,  1998)
Funktionell  redundans innebär istället  att  reservfunktioner skapas,  vilket  sällan
ger samma prestanda, men att förutbestämda minimikrav tillgodoses. Ett exempel
på detta är reservhjulet till en bil. Ofta innebär funktionell redundans också en
teknisk redundans, vilket betyder att reservfunktionen har en annan teknisk lös-
ning vilket minskar risken för att samma fel ska drabba reservfunktionen. (Berman
och Klefsjö, 1992)

Med fullständig redundans menas att prestandan bibehålls även då ett fel inträffar.
Detta är inte fallet för partiell redundans då prestandan istället försämras. (ibid.)

Aktiv redundans innebär att alla enheter/komponenter belastas vid normal drift,
som t.ex. bultarna i ett bilhjul. Motsatsen till detta är  passiv redundans som in-
nebär att endast en enhet/komponent i taget belastas. Reservaggregat för elförsörj-
ning på ett sjukhus är ett exempel på passiv redundans. (ibid.)

Lastbärande redundans innebär att belastningen på kvarvarande enheter ökar när
en faller ifrån och denna är såldes alltid aktiv, medan icke-lastbärande redundans
är passiv. (ibid.)
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Figur 4 (a) Enkel parallell redundans (b) stand-by-redundans (Cox och Tait, 1998)
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Storey (1996) gör en annan indelning av de olika formerna av redundans:
• Hårdvaruredundans:  Användningen  av  hårdvara  som  är  överflödig  under

förhållanden då inga fel förekommer, detta med syfte att detektera eller tolerera
fel. (Exempelvis elverk som komplement till ordinarie elförsörjning)

• Mjukvaruredundans:  Användningen  av  mjukvara  som  är  överflödig  under
förhållanden då inga fel förekommer, detta med syfte att detektera eller tolerera
fel. (Exempelvis felkontroller i kod)

• Informationsredundans: Användningen av information som är överflödig under
förhållanden då inga fel förekommer, detta med syfte att detektera eller tolerera
fel. (Exempelvis kontrollsummor som vanligen används vid datorkommunika-
tion)

• Temporal  redundans:  Användningen av tid  som är  överflödig under  förhål-
landen då inga fel förekommer, detta med syfte att detektera eller tolerera fel.
(Exempelvis upprepade beräkningar där resultaten sedan jämförs för att hitta
avvikelser. Vid tre eller fler beräkningar kan ett resultat som avviker ignoreras)

För att få verkligt goda effekter av redundans krävs att inträffade fel upptäcks och
åtgärdas, vilket förutsätter någon form av övervakning av utrustningen eller att re-
gelbundna tester genomförs. Införandet av redundans innebär också en ökad kom-
plexitet eftersom fler komponenter införs i systemen och det dessutom krävs tes-
tanordningar  eller  övervaknings-  och  omställningsfunktioner  (vid  passiv  re-
dundans). (Berman och Klefsjö, 1992)

För lastbärande redundanser gäller att om en enhet drabbas av fel kommer belast-
ningen på  kvarvarande  enheter  att  öka.  Risken för  att  även  dessa  enheter  ska
drabbas av fel blir då större. (ibid.)

Hur effektiv en redundans är har också mycket att göra med hur starkt beroendet
mellan enheterna i redundansen är. Två hårdvarukomponenter från ett parti med
samma  materialfel  kommer  sannolikt  att  ge  samma  felyttring  under  liknande
förhållanden. Denna typ av beroende mellan enheter gör alltså att effekterna av re-
dundansen blir minimala. (ibid.) När det gäller mjukvarukomponenter så är detta
samband extra tydligt  eftersom mjukvara endast  har systematiska fel  vilket  in-
nebär att samma mjukvara (i olika hårdvarukomponenter) alltid uppträder iden-
tiskt (och ger samma fel). (Storey, 1996)

Berman och Klefsjö (1992) menar att beroende mellan enheter kan vara orsakade
av att enheterna
• har samma konstruktion
• kommer från samma tillverkningsparti
• arbetar under samma miljöbetingelser
• får samma underhåll
• får samma energiförsörjning

3.2.2 Kraftförsörjning
Eftersom datorsystem är beroende av en kontinuerlig kraftförsörjning är det viktigt
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att strömförsörjningen säkras. Verksamheten måste ha en klar bild av hur stort be-
hovet är av redundans för inkommande el, avbrottsfri kraft (UPS,  Uninterrupted
Power Supply) och reservaggregat. För verksamheter som är starkt beroende av
sina datorsystem är dessa åtgärder en mycket viktig del i  det totala skyddet av
datorsystemet. Det är också nödvändigt att förvissa sig om att dessa tekniker fun-
gerar i praktiken och att underhålls- och servicerutiner finns. (SIG Security, 1997)

Datorhårdvara vill  ha jämn och stabil  strömförsörjning. För datorhallar innebär
detta att en spänningsregulator  används, en låda som filtrerar ut strömspikar och
som kan anpassas för att ge rätt spänningsnivå och faser. Det kan vara en god idé
att ansluta datorutrustningen till en UPS, företrädesvis en med RS-232-gränssnitt
som kan kopplas till  den anslutna datorn och varna denna om en bruten ström-
försörjning så att datorn kan göra en säker avstängning innan batterierna tar slut.
(Nemeth, 2001)

Många störningar i IT-system förorsakas av brister i elförsörjningen. Såväl över-
belastningar i elnätet som en felaktig placering av utrustning kan förorsaka stör-
ningar som medför tillfälliga avbrott. Även om en verksamhet inte har behov av
en komplett reservkraft kan ex. reservbatterier som automatiskt aktiveras vid ett
strömavbrott, vara till stor nytta. Denna typ av skydd kan i dag fås till en rimlig
kostnad och bidrar  i  stor  utsträckning till  en säkrare driftmiljö.  (Statskontoret,
1997)

3.2.3 Datalagring
Genom att använda flera hårddiskar i samma datorsystem är det möjligt att öka
hastigheten vid läsning och skrivning av data om diskarna arbetar parallellt. Vida-
re kan en sådan parallell uppsättning öka tillförlitligheten då samma information
kan lagras redundant på flera diskar. Ett fel på en disk behöver med andra ord inte
innebära någon förlust av data. Det finns flera olika tekniker som alla går under
namnet  redundant  arrays of inexpensive disks (RAID) och som används för att
förbättra prestanda och tillförlitlighet. (Silberschatz, 2002)

RAID används av olika orsaker: Flera parallellkopplade diskar kan öka prestandan
vid läsning och skrivning till diskarna; Mycket stora lagringsutrymmen kan skapas
genom att parallellkoppla många billiga diskar till ett enda stort lagringsutrymme
som uppträder som en logisk enhet. RAID kan också användas för att vara felto-
lerant genom att data kan återskapas från de övriga diskarna utan att någon data
går förlorad, i händelse av att en av diskarna går sönder. (Walleij, 2004)

Tillämpningar av RAID bestod tidigare av små billiga diskar och sågs främst som
ett kostnadseffektivt alternativ till större och dyrare diskar; i dag används RAID
istället  för  att  åstadkomma  högre  tillförlitlighet  och  högre  dataöverföringshas-
tighet, snarare än av ekonomiska orsaker. RAID utläses därför i dag vanligen som
redundant arrays of independent disks. (Silberschatz, 2002)

Det finns tre huvudsakliga varianter av RAID:

RAID 0 innebär att flera diskar är parallellkopplade på enklaste sätt. Under an-
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tagandet att åtta hårddiskar om vardera sex gigabyte används i RAID 0 ger det-
ta en 48 gigabyte stor hårddisk. Huvudsyftet med RAID 0 är vanligen att högre
dataöverföringhastighet uppnås, vilket är viktigt vid t.ex. ljud- och videoredi-
gering då stora filer ska lagras och bearbetas. En nackdel med RAID 0 är dock
att det är mycket sårbart. Det räcker med att en enda av diskarna går sönder för
att hela filsystemet ska gå sönder. 

RAID 1 är den enklaste formen av redundans och innebär att varje logisk disk
motsvaras av två fysiska diskar. Allt som skrivs till den ena disken skrivs också
till den andra vilket ger mycket hög feltolerans eftersom båda diskarna måste gå
sönder samtidigt för att data ska gå förlorad. Detta kallas också för spegling.
Nackdelen med detta  tillvägagångssätt  är  att  priset  för  lagringsutrymme blir
dubbelt så högt som då RAID inte används.

RAID 3, 4, 5 bygger på att paritetsbitar lagras undan på en av diskarna. Under an-
tagandet att fyra diskar används kommer tre stycken att lagra data och den fjär-
de kommer att lagra en kontrollsumma vilket gör att informationen på vilken
som helst av diskarna kan återskapas om en av diskarna går sönder. Kontroll-
summan kan också spridas på flera av diskarna, vilket är fallet med RAID 4
och 5.

RAID 6 använder tillräckligt med redundanta bitar för att även klara det fall då
två diskar går sönder samtidigt. 

(Walleij, 2004)

3.3 Förvaltning
Révay (1992) menar att systemförvaltning, som är en kontinuerlig process under
systemets livslängd, påbörjas när ett system tas i drift och att det är nödvändigt att
det  finns  en  viss  överlappning  mellan  systemutvecklingen  och  systemförvalt-
ningen samt att det under systemutvecklingen planeras för hur förvaltningen ska
bedrivas.

Den längsta perioden i ett systems livslängd utgörs av drift och förvaltning. Under
denna fas förekommer de tre aktiviteterna drift, systemförvaltning och vidareut-
veckling parallellt (se Figur 1). Driften omfattar de åtgärder som krävs för att app-
likationen i samverkan med systemprogrammen och hårdvaran ska kunna ge av-
sedd funktionalitet. Systemförvaltningen omfattar de åtgärder som erfordras för att
administrera hantera och styra ett system som är i drift, dvs sådana åtgärder som
inte räknas till driften. Vidareutveckling avser större förändringar av systemet och
utgör ett komplement till systemförvaltningen. (Révay, 1992)

Hur systemförvaltningen bedrivs beror på ett flertal faktorer. Det är i regel stor
skillnad mellan egenutvecklade system och standardsystem. Förvaltningen kan ut-
föras av den egna organisationen eller av en leverantör. (Brandt, 2000; Martin,
1983) Systemets komplexitet påverkar också i stor grad de krav som ställs på för-
valtningsorganisationen, varför det är viktigt att modularisera, använda strukture-
rade metoder och reducera komplexiteten i den mån det är möjligt.  Och det är
under utvecklingsarbetet som man har möjlighet att påverka detta. (Révay, 1992;
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Martin, 1983)

Brandt (2000) ger några tänkbara förbättringsområden för förvaltningsarbetet (den
inbördes ordningen är oväsentlig). Notera att detta inte specifikt syftar på kritiska
system:
• Ålderdomliga  verktyg.  Många  verktyg som  används  i  förvaltningsarbetet  är

gamla och ämnade för systemutveckling. Det finns flertalet verktyg anpassade
för systemförvaltning.

• Avsaknad av helhetsbild. Trots att förvaltningen kommer att kosta 67 procent
av systemets  totala kostnad under  hela  dess livscykel är  den ofta  lågt  prio-
riterad.

• Avsaknad av mätverktyg. Mätverktyg används sällan trots att det är nödvändigt
att mäta för att kunna styra.

• Meningslöst och tidsödande blankettfylleri. Blanketter måste både fyllas i och
läsas för att vara meningsfulla.

• Koncentrera  förbättringarna.  Förbättringsåtgärderna  ska  koncentreras  till  de
områden där de ger störst effekt. 

• Strategier för förvaltning. Detta saknas som regel.
• Förvaltningsavtal. Saknas ofta eller är bristfälliga.
• Förvaltningsorganisation.  Är alltför ofta bristfälligt  eller felaktigt  utformade

eller saknas helt.
• Tydliga och aktuella befattningsbeskrivningar. Dessa saknas alltför ofta eller är

direkt dåligt utformade.
• Företagsledning och chefer koncentrerar sig på systemutvecklingsarbete i stör-

re utsträckning än det mer resurskrävande förvaltningsarbetet.
• Alltför många  saknar insikt om vad förvaltningsarbete består av och hur det

fungerar och/eller skulle kunna fungera.
• Nyttoberäkningar av förvaltningsarbetet görs i regel inte. 
• Kompetent personal. Detta är en av de viktigaste faktorerna för att få en funge-

rande förvaltning.

En effektiv och väl fungerade förvaltning är lönsam för verksamheten. Vissa ef-
fekter kan vara svåra att mäta medan andra ger ett mer direkt resultat. En lyckad
förvaltning ger enligt Révay, (1992) följande positiva effekter:
• Högre lönsamhet

Genom de förändringsmål som sätts för förvaltningen kan förvaltningens fram-
gång mätas. Förvaltningen ska helst också, förutom att nå de uppsatta målen,
bevara effekterna och successivt öka nyttoeffekterna. 

• Mindre störningar
Om alla ingrepp i systemet leder till störningar och problem skapar detta irrita-
tion och problemen accelererar. Genom en disciplinerad förvaltning behåller
man en hög kvalitet på allt arbete.

• Nöjdare användare
Ett effektivt och uppdaterat system med en störningsfri drift leder till ett gott
klimat och nöjda användare.

• Längre livstid
Genom att vårda systemet kan dessa livslängd öka. En ökad livslängd innebär
att utvecklingskostnaderna kan fördelas på fler år, vilket i sin tur ger en lägre
årlig kostnad för systemet.
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• Lägre kostnader
Ett effektivare arbete kan uppnås genom att effektiva hjälpmedel och genom-
tänkta välstrukturerade metoder används.

3.3.1 Ständig förbättring
För att en verksamhet ska kunna förbättras måste enligt Idhammar (1992) tillvara-
tagandet av erfarenheter ske systematiskt. De stora förbättringarna åstadkoms säl-
lan  genom  större  enskilda  insatser,  utan  det  är  istället  det  ständigt  pågående
förbättringsarbetet som i längden ger resultat. För att få ett fungerande ständigt
förbättringsarbete krävs att  alla erfarenheter från underhållsarbeten rutinmässigt
registreras.

Attityden “ständig  förbättring”  måste  genomsyra hela  företaget  för  att  förbätt-
ringarbetet inom underhållet ska lyckas. Särskilt viktigt är det att ledningen stödjer
denna filosofi för att arbetet ska bli framgångsrikt. (Johansson, 1997)

Alla uppgifter som kan vara till nytta för framtida underhåll bör registreras. De re-
gistrerade uppgifterna måste sedan analyseras för att de ska vara till någon nytta i
det  kontinuerliga  förbättringsarbetet  avseende  såväl  konstruktioner  som  plane-
ringen och utförandet av framtida underhåll. Erfarenheterna kan då leda till om-
konstruktioner av befintlig utrustning för att eliminera framtida problem samt att
planeringen av underhållsarbetet kan förbättras så att underhållspersonalen, när de
ska utföra ett arbete, har rätt verktyg och rätt information. (Idhammar, 1992)

Återmatning av information från utprovning och användning är en viktig grund för
förbättringsarbetet. Genom att (1) dels hitta orsaker till fel och försöka eliminera
orsakerna, dvs. öka produktens motståndskraft mot att  fel  inträffar,  (2) dels att
identifiera konsekvenserna av fel och om möjligt lindra eller eliminera dessa, dvs.
öka produktens motståndskraft mot inträffade fel, förbättras tillförlitligheten. (Ber-
man och Klefsjö, 1992)

Förbättringscykeln som illustreras i Figur 5 visar att den ständiga förbättringen är
en viktig del i tillförlitlighetsarbetet. För att få avsedd driftsäkerhet hos en produkt
är det viktigt att man redan på konstruktionsstadiet beaktar underhållsmässigheten
och alltså involverar konstruktörerna i detta arbete eftersom de har den direkta
möjligheten att göra något åt tillförlitligheten. (ibid.)
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Figur 5 Arbetscykel för underhållsverksamheten (Johansson, 1997)

Idhammar (1992) menar att det är på projekteringsstadiet som möjligheten finns
att bestämma vilka kvaliteter en utrustning ska få och därmed också dess behov av
framtida underhåll. Idhammar  (1992) talar här system som inte innehåller mjuk-
vara, vilket däremot Martin (1983) gör då han hävdar att: ett system måste kon-
strueras på ett sätt som underlättar underhåll och att ett system som har en bristfäl-
lig konstruktion med avseende på underhållsmässighet inte i  efterhand kan an-
passas för god underhållsmässighet.

Enligt Johansson (1997) består de olika aktiviteterna i Figur 5 av
Planera: 
• bedöma omfattning
• bestämma tidpunkt
• reservera, anskaffa resurser

Gör:
• avhjälpande underhåll
• förebyggande underhåll
• tillståndsövervakning
• modifiering
• byte av utrustning
• insamla data om felutfall, stillestånd, kostnader m.m.
• bearbetning och resultatpresentation

Studera:
• fastställa höga underhålls- och stilleståndskostnader
• fastställa tekniska orsaker
• utarbeta förslag till åtgärder
• värdera ekonomiskt utbyte

Lär:
• genom att upprepa cykeln flera gånger blir förbättringsarbetet bestående.
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4. Empiri
I detta kapitel presenterar vi resultatet av datainsamlingen. Vi ger först en beskriv-
ning av organisationen,  sedan en övergripande systembeskrivning där vi  anger
systemgränsen och efter detta ges en sammanfattning av den rapport vi tagit del av
som utreder ett större driftstopp. Vi presenterar slutligen en sammanfattning av de
intervjuer vi genomfört och vi har delat in varje intervju enligt de övergripande ru-
brikerna konstruktion och förvaltning. Eftersom vi haft olika syfte med intervjuer-
na finns inte rubriken konstruktion med i intervjun med representanten från hu-
vudkontoret.

4.1 Organisationsbeskrivning
Den organisation vi valt att genomföra vår empiriska undersökning hos är Ban-
verket. Banverket är den myndighet som ansvarar för järnvägen i Sverige. Det in-
nebär att  Banverket följer och driver utvecklingen inom järnvägssektorn, bistår
riksdag och regering i järnvägsfrågor, ansvarar för drift och förvaltning av statens
spåranläggningar,  samordnar  den  lokala,  regionala  och  interregionala  järnvägs-
trafiken samt ger stöd till forskning och utveckling inom järnvägsområdet. (Ban-
verket, 2004)

Då vår utgångspunkt för studien är det undersökta systemet snarare än en viss del
av organisationen, har vi varit i  kontakt med flera delar av organisationen. Ef-
tersom systemet finns installerat i Bodens driftledningscentral som tillhör Norra
banregionen, har vi emellertid i första hand vänt oss till personer som är knutna
till driftledningscentralen. Vår första respondent blev därför den systemägare/sys-
temadministratör som arbetar vid driftledningscentralen. Vår andra respondent ar-
betar också vid driftledningscentralen, men är inhyrd som konsult från leverantö-
ren  av  systemet.  Leverantören  presenteras  i  stycket  nedan.  Den tredje  respon-
denten arbetar vid Banverkets huvudkontor i Borlänge och har ett övergripande
ansvar för samtliga tågledningssystem inom Banverket. 

4.1.1 Systemleverantör
Leverantören av det undersökta systemet är Ansaldo Signal,  som är en världs-
omspännande koncern med fokus på tågtrafiksystem (Ansaldo Signal, 2004). Den-
na leverantör  arbetar  också med förvaltningen av det  undersökta  systemet  till-
sammans med Banverkets egen personal. 

4.2 Övergripande systembeskrivning
Det undersökta systemet är  ett  system för  centraliserad tågledning inom Norra
banregionen med en tågledningscentral i Boden. Därifrån kan tågtrafiken överva-
kas och styras i realtid på sträckorna Vännäs – Boden, Boden – Björnfjell, Råtsi –
Svappavaara  och  Boden  –  Luleå.  Detta  är  en  enkelspårig  järnvägslinje  på
sammanlagt 835 km. 

Tågledningssystemet är konstruerat för att möta operativa kvalitetskrav inom de
tre områdena: tillförlitlighet, tillgänglighet och prestanda. Med tillförlitlighet av-
ses  systemets  förmåga  att  vara  pålitligt  under  drift.  Detta  innebär  en  korrekt
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hantering av följande situationer och felområden: operativa fel i  järnvägsutrust-
ningen; säkrad korrekthet och konsistens i databasen samt kontroll av behörighet.
Målet för systemets tillgänglighet är dygnet-runt-drift. Tillgängligeten beror av sy-
stemets tillförlitlighet och underhållsbarhet. Prestanda omfattar krav på svarstider
och kapaciteter. Se Bilaga 3 för en utförligare systembeskrivning. 

Till det undersökta systemet räknar vi det centrala tågledningssystemet installerat i
Bodens tågledningscentral. Störningar som drabbar perifer utrustning, såsom fjärr-
terminaler eller spåranläggningar, har vi ej för avsikt att undersöka. Detta ligger
utanför vår systemgräns och vi ser därför detta som externa händelser. 

4.3 Sammanfattning av rapport efter driftstopp
Tågledningssystemet  Argus  i  Bodens  driftledningscentral  drabbades  av  ett
oplanerat  driftstopp  den  25  september  2003  mellan  klockan  15.02  och  19.58.
Under dessa fem timmar upphörde all tågtrafik i det berörda området, Holmsund –
Vännäs – Boden, Luleå – Riksgränsen samt Råtsi – Svappavaara. Även trafik på
anslutande linjesträckningar berördes eftersom området inte kunde ta emot någon
tågtrafik. 

Driftstoppet orsakades av att en intern rökdetektor i UPS 2 den 24/9 löser ut, vil-
ket gör att UPS 2 kopplar ur. UPS 2 matar normalt kraftcentral C2 som därför blir
spänningslös. C2 matar i sin tur ”halva” Argus och ”halva” Spider - dessa halvor
stannar därför.

Att rökdetektorn löser ut beror antingen på att den fått nedsatt funktion pga. ålder
eller att den blivit nedsmutsad (av exempelvis damm). Något tecken på brand eller
rökutveckling finns inte och ingen rök/branddetektor i huset har heller löst ut vid
detta tillfälle.

När C2 blivit spänningslös kopplas UPS 1 in som matning till C2, vilket gör att
spänningen återkommer efter någon sekund till de berörda ”halvorna” av Argus
respektive Spider och servrar och arbetsstationer startar automatiskt. Efter cirka
tio minuter kan berörda fjärrtågklarerare (de operatörer som styr tågtrafiken) utfö-
ra sitt arbete igen. Argus ena systemserver sys001 matas från C2 och har därför
också startat om. Funktionen är sådan att vissa gemensamma diskar ska uppda-
teras (synkroniseras) i händelse av en omstart så att de innehåller korrekta data vid
ett  eventuellt  nytt  serverbortfall.  Denna  uppdatering  pågår  då  C2 återigen blir
spänningslös pga. att rökdetektorns larm i UPS 2 återställs och UPS 2 försöker då
att börja mata C2 igen, vilket inte lyckas och UPS 1 kopplas då automatiskt in
som matande enhet till C2. Denna sekvens generarar det andra spänningsavbrottet.
Sannolikt blir det korrupta data på delar av de gemensamma diskarna vid detta
andra spänningsavbrott. 

Något senare inträffar ett tredje spänningsavbrott vars orsak inte är fastställd, men
som  troligen  är  relaterad  till  den  felsökning  som  genomfördes.  Systemserver
sys001 kan därefter inte startas om korrekt pga. de korrupta data som finns och
tågledningssystemet lämnas med sys002 i full funktion så att alla arbetsstationer
förses med data från denna server. Tanken är att sys001 ska återställas under hel-
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gen (27-28/9) då trafikläget är mer lämpligt.

Den 25/9 klockan 15.02 behöver sys002 komma åt vissa data på de gemensamma
diskarna och det visar sig då att dessa data är korrupta varvid sys002, enligt sina
interna instruktioner, stänger av sig själv i väntan på felavhjälpning. Då sys001
redan är tagen ur drift  försvinner i  detta  ögonblick hela  tågledningsfunktionen.
Felavhjälpningen  tar  sedan  fem  timmar  innan  full  tågledningsfunktion  är
återställd. Vid felavhjälpningen försöker man först rädda så mycket som möjligt
av historiska data innan man inser att det finns korrupta data i systemet vilket gör
att den enda återstående lösningen är att bygga upp systemet från grunden. Detta
genomförs för systemservern sys001 som åter är i drift klockan 19.58 vilket in-
nebär att samtliga fjärrtågklarerare kan fullgöra sin arbetsuppgifter. Den 28/9 åter-
byggs även sys002 och Argus är därefter helt återställt. Proceduren att bygga upp
en server från grunden innebär också att alla gamla arkivfiler förstörs vilket gör att
inga historiska data finns kvar att analysera i dag.

Driftstoppet berodde alltså sammanfattningsvis på en felaktig komponent samt att
ett antal åtgärder som utfördes vid olyckliga tidpunkter. Ett annat tidsförlopp hade
möjligen inte lett till ett totalt driftstopp.

Efter detta har också en felnivåmatris arbetats fram som beskriver hur olika stör-
ningar drabbar systemet och hur de ska åtgärdas. Detta omfattar även underhålls-
organisationen och felnivåmatrisen återfinns i Bilaga 5.

4.4 Intervju – systemägare/systemadministratör
Respondent: Anders Khemi
Datum: 2003-12-05
Plats: DLC, Boden

Respondenten  arbetar  som  systemansvarig/systemtekniker  på  driftledningscen-
tralen (DLC) i Boden. Han har en lång erfarenhet av arbete inom Banverket ute på
spåret och därför mycket god anläggningskännedom. Han har liksom sina kolleger
som arbetar med tågledningssystemet i Boden, ett brett spektrum av arbetsuppgif-
ter, vilket skiljer sig från hur det är på andra platser i landet där det finns en tyd-
ligare uppdelning mellan tekniker och systemansvariga. Detta gäller både för dem
som arbetar med eldriftsystemet (Spider) och de som arbetar med tågledningssy-
stemet (Argus). 

4.4.1 Konstruktion
Grunden till ett driftsäkert system lades då systemet konstruerades. I Banverkets
kravspecifikation  ingick  krav  på  längsta  acceptabla  tid  för  störningar  under
normalt underhåll, hur långa avbrott som var acceptabla under en viss tidsperiod
med mera. En viktig princip för systemets driftsäkerhet vid konstruktionen var re-
dundant kraftförsörjning. Det finns två kraftsystem inne i huset (DLC), dels egen
kraft från Banverket och dels ortens nät. Sedan finns också batteri-back-up som
ligger och ”buffrar” så att datorerna inte ska drabbas vid korta spänningsbortfall.
Utöver detta finns också ett dieselaggregat. För att minska sårbarheten har led-
ningar (elektricitet, datanät) dragits olika vägar i huset så att en alternativ väg kan
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utnyttjas i händelse av att någon ledning skadas. Även andra delar i systemet har
en redundant konstruktion sådan att  det  finns minst  en enhet ”i  reserv” (enkel
parallell redundans) (se  Bilaga 3 för en utförligare beskrivning). Innan systemet
togs i bruk 1999 föregicks det av många års testande av alla de redundanta vägar-
na.

Tanken var från början att leverantören, Ansaldo Signal, skulle leverera ett färdigt
system, men det visade sig vara problem i vissa fall med förståelsen för vad Ban-
verket ville ha, vilket gjorde att respondenten fick delta i interntesterna och blev så
småningom placerad i  USA (där systemets utvecklades) för att snabbare kunna
påpeka brister i systemet. 

Systemet har i stort fungerat tillfredsställande med endast ett länge avbrott under
de fyra år systemet varit i drift.

4.4.2 Förvaltning
För  att  detta  avsnitt  ska  bli  mer  överskådligt  har  vi  valt  att  dela  in  det  i  tre
underrubriker.

Förvaltningsorganisation
Respondenten  själv  tillhör  Region  (Norra  banregionen),  som  ska  vara  anlägg-
ningsägare och teknisk spjutspets – den enhet som äger och förvaltar systemet.
Respondenten arbetar dock tillsammans med den personal som tillhör Trafikdi-
striktet. Region har enligt respondenten ingen kunskap om systemet utan har kra-
vet på att systemet ska fungera och håller i pengarna. När förändringar ska göras i
systemet får respondenten konsultera Region (i Luleå) för att kontrollera om det
finns ekonomiskt utrymme för att genomföra förändringarna. Respondenten ser en
brist i den nuvarande organisationen så till vida att det inte finns någon att ”bolla
med” regionalt, alltså någon att diskutera frågor som har med drift och förvaltning
av systemet att göra. 

Däremot finns en grupp på fyra-fem personer vid huvudkontoret i Borlänge som
har hand om ren trafikstyrning och som också varit med vid utvecklingen av tåg-
ledningssystemet och agerat  kravställare.  Denna grupp fattar  de strategiska be-
sluten och bedriver en central styrning som gäller för alla Banverkets tåglednings-
system i hela landet. Detta kan vara direktiv om att från vilka symboler som ska
användas till krav på tillgänglighet och funktioner. Inga nya funktioner införs i sy-
stemet utan att det sanktionerats från denna grupp, påpekar respondenten. 

Det finns sex personer som har beredskap och arbetar med direkt felavhjälpning
där respondenten och konsulten (se intervjun nedan) ingår. Någon av de två senare
personerna går alltid att  få tag på.  Respondenten medger att  svårigheter skulle
uppstå om både konsulten och han själv skulle sluta samtidigt, men detta är dock
svårt att skydda sig emot.

Förbättringsarbete
Användarna har en central roll i förbättringsarbetet genom att de aktivt använder
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systemet och således har krav på hur de med befintliga verktyg vill styra tågtrafi-
ken. Ett konkret exempel på förbättringsåtgärd är att systemet tappar i prestanda
om det inte startas om med jämna mellanrum. Användarna märker direkt om sy-
stemet börjar gå långsamt och påpekar detta. Av denna anledning görs nu, förutom
de naturliga omstarterna då förändringar införs, också regelbundna omstarter av
processerna1. 

En anledning till det stora avbrottet (beskrivet i avsnittet 4.3 Sammanfattning av
rapport efter driftstopp) kan enligt respondenten vara att kraftförsörjningen varit
problemfri ända fram tills detta avbrott vilket gjort att underhållet försämrats. ”Så
länge det går bra så invaggas man i en falsk säkerhet.” Respondenten menar också
att rutinerna bör gås igenom för att identifiera eventuella ytterligare områden som
varit problemfria, men där brister kan finnas. Eftersom detta system var det första
i  Sverige av den här  typen med Unix-arbetsstationer  så saknas  också  styrning
uppifrån i organisationen eftersom erfarenheter från dessa system saknas. Av den-
na anledning måste lämpliga rutiner skapas kontinuerligt efter hand.

En  gång om året  genomförs  en  hårdvarugenomgång av  HP  (Hewlett-Packard)
Support. De hämtar loggfiler ur maskinerna och går igenom dessa och kommer
sedan med ett antal rekommendationer på viss hårdvara som behöver bytas ut. På
detta sätt kan hårdvara bytas ut innan den går sönder. Respondenten är nöjd med
detta förfarande och menar att HP har stor erfarenhet av hårdvaran, både för att
den är gammal och för att den har utbredd användning. 

Mjukvarumässigt har en del  fel  av olika allvarlighetsgrad upptäckts,  de allvar-
ligaste har rättats till medan vissa mindre allvarliga finns kvar. När denna intervju
gjordes hade garantitiden gått ut vilket påverkat möjligheten att få buggar rättade.
Rättningarna måste då köpas och vid vissa tillfällen har det varit svårt att få pro-
blem åtgärdade, även mot betalning. Några fel har också upptäckts som beror på
fel i kravspecifikationen. Leverantören har uppfyllt kraven, men kraven var inte
tillräckligt  tydligt  skrivna.  Ändringar  som  inte  är  källkodsberoende  kan  också
systemteknikerna i DLC göra, men eftersom leverantören inte släpper källkoden
måste de utföra källkodsberoende ändringar.

När störningar inträffar skrivs felrapporter som skickas till huvudkontorets grupp
som  ansvarar  för  trafikstyrningen  (som  nämndes  ovan).  Denna  grupp  går  då
igenom rapporterna och uppmanar då att lämpliga åtgärder vidtas. Gruppen går
också igenom loggfiler för att se vilka funktioner som eventuellt inte används och
skapar då underlag för mer långsiktig systemförvaltning eller till den dag då ett
helt nytt system ska ersätta det befintliga.

Alla fjärrstyrningstekniker har regelbundna ”nätverksträffar” där erfarenheter ut-
byts för att dessa eventuellt ska kunna nyttjas även på andra platser i landet. Ett
exempel är det test som genomfördes efter det stora avbrottet i DLC Boden för att
kontrollera om samma händelseförlopp skulle ge samma effekter (ett avbrott) i det
system som används i Gävle och Hallsberg. På detta sätt går det att fastställa om
ett systemfel i ett system även skulle kunna drabba system i andra delar av landet,

1 Alltså inte hela systemet, utan endast enskilda processer.
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innan olyckan är ett faktum. 

Efter det stora avbrottet inträffade ett mindre problem när en extern konsult skulle
åtgärda det fel som fanns i kraftförsörjningen, med följd att han kortslöt kraften så
att systemet dök ytterligare en gång. Vid ett senare tillfälle då kraftförsörjningen
från orten slogs ut upptäcktes också att systemet gick på batterier i en timme, vil-
ket alltså innebär att redundansen i kraftförsörjningen inte fungerade som tänkt. 

Förutom det stora avbrottet har några mindre stopp inträffat som har berott på in-
läggning av ny programvara och nya databaser. Lärdomen från dessa stopp är att
det ibland har ägnats för mycket tid åt felsökning där man tidigare borde ha gått
tillbaks till  den äldre versionen av programvaran.  Rutinen när ny programvara
läggs in är att den gamla versionen får ligga kvar och att länken till programmet
pekas om till den nya versionen. Detta möjliggör en enkel tillbakagång till den
äldre versionen om problem uppstår. Vissa ingrepp i systemet är dessutom svår-
testade vilket  gör att  problemen märks först  då förändringarna tas i bruk.  Pre-
standarelaterade problem är t.ex. omöjliga att testa.

Dokumentation
Efter det stora avbrottet konstaterades det att det fanns tillräcklig dokumentation
för  att  systemteknikerna  själva  skulle  kunnat  få  igång  systemet,  nu  nyttjades
istället HP Support. Dokumentationen finns men används inte, konstaterar respon-
denten självkritiskt. Användardokumentationen används inte heller i någon större
utsträckning vilket tros bero på att systemet upplevs som ”självklart” av användar-
na.

4.5 Intervju – systemtekniker
Respondent: Stefan Nilsson
Datum: 2004-11-09
Plats: DLC, Boden

Respondenten  arbetar  som  systemtekniker  och  är  konsult  anställd  av  Ansaldo
Signal Sweden AB (ATSS), men är placerad i Bodens driftledningscentral. Han
började arbeta åt företaget i januari 1997 då han bodde i San Francisco, USA. Han
deltog i slutskedet av utvecklingen utav tågledningssystemet och programmerade
då  bland  annat  funktioner  för  systemövervakning.  När  systemet  sedan  var  le-
veransklart  skickades  all  hård-  och  mjukvara från USA till  Sverige för  att  in-
stalleras  i  driftledningscentralen i  Boden.  Respondenten har sedan dess  arbetat
med support, felsökning och förvaltning av systemet.

4.5.1 Konstruktion
Systemet  är  byggt enligt  klient-server-teknik och tillgängligheten säkerställs  på
olika sätt på klienterna respektive servrarna. På klientsidan finns en övervakande
process som känner av om någon av dess barnprocesser dör och kan då starta om
denna. Hanteringen är således väldigt snabb och helt automatisk och kan ställas in
för ett givet antal omstartsförsök innan den ger upp och konstaterar att det måste
vara något allvarligt fel om en och samma process dör flera gånger i rad i tät följd.

Sida 27



EMPIRI

Klienterna kan dessutom känna av om någon annan klient faller bort och kan då ta
över dess arbetsuppgifter, eller närmare bestämt de stationer som den aktuella kli-
enten har hand om. För att underlätta denna hantering är stationerna indelade i fyra
zoner där varje klient hanterar en zon. Förutom mjukvaruproblem kan sådana sa-
ker som en ursparkad muskabel eller spillt kaffe i tangentbordet vara orsaker som
kräver omstart av klienten. Om en klient går ner av exempelvis någon av ovan
nämnda orsaker behöver trafikledaren bara sätta  sig vid en annan arbetsstation
(klient). 

På serversidan är det däremot mer känsligt vilket gör att en klusterlösning an-
vänds. Det fungerar så att en av de två servrarna är aktiv, medan den andra är
passiv. Den aktiva servern har alla aktiva processer igång och den passiva servern
(eller  standby-servern) har också alla processer startade, men i sovande tillstånd.
Så länge processerna på den passiva servern känner av att de speglade processerna
på den aktiva servern är igång befinner de sig i sovande tillstånd. Om den aktiva
servern går ner tar den passiva servern över (och blir aktiv). Eftersom diskarna
endast kan vara monterade på en server i taget kommer dessa diskar att monteras
på den andra servern då den första går ner. Denna procedur är helt automatisk och
sker väldigt snabbt. 

När en server går ner innebär det också att filsystemet markeras som ”smutsigt”.
Om också den andra servern går ner innan diskarna hinner synkroniseras leder det-
ta till att båda filsystemen är markerade som ”smutsiga” vilket gör att operativsy-
stemet inte kan starta. Det var detta som inträffade vid det stora avbrottet. Att det-
ta problem kan uppstå beror på en brist i operativsystemet och eftersom denna ver-
sion av operativsystemet är ”död och begraven” (respondentens ordval) är detta en
brist som kvarstår. Med lärdom från det inträffade avbrottet skulle det dock gå
snabbare att få igång systemet igen om samma fel uppstod. Någon timme lades vid
avbrottet på att försöka bevara data på det korrupta filsystemet, vilket inte var nöd-
vändigt. 

Tillgänglighet tillförlitlighet och prestanda
De operativa kvalitetskrav som beskrivs i avsnittet 4.2 Översiktlig systembeskriv-
ning,  tillförlitlighet,  tillgänglighet  och  prestanda  anser  respondenten  uppfylls
genom att  systemet drabbats av fyra timmars avbrott  under de fem år som sy-
stemet varit i drift, vilket är tillräckligt bra enligt det kontrakt som Banverket teck-
nat med ATSS.

Av de nämnda kvalitetskraven så ses varken tillgängligheten eller tillförlitligheten
som  något  stort  problem,  detta  mot  bakgrund  av  att  orsakerna  till  det  stora
avbrottet nu är kända. Det tredje kvalitetskravet, prestanda, är däremot ett område
inom vilket insatser måste göras på sikt i takt med att Banverket bygger ut statio-
nerna.  Det  är  främst  när  digitala  ställverk tillkommer  som prestandan sätts  på
prov. Ett  enda digitalt  ställverk kan generera lika många meddelanden in i  sy-
stemet som övriga 80-85 reläbaserade ställverk genererar tillsammans. Då varje
meddelande utifrån i sin tur genererar ett  stort  antal  meddelanden internt i  sy-
stemet ökar framför allt loggningsfrekvensen enormt.
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Om svårigheter skulle uppkomma med att tillgodose prestandakravet finns möj-
ligheten att utnyttja båda servrarna vid normal drift så att vissa processer flyttas
över från den ena servern till den andra och exekveras där istället och att en funk-
tion för lastbalansering används för att sköta detta. Detta är emellertid inte aktuellt
i dagsläget då processorbelastningen ligger på cirka 50 procent vilket innebär att
det finns ytterligare befintlig kapacitet som kan utnyttjas innan prestandan blir all-
varligt hotad. 

Förbättringsmöjligheter
Med de loggfiler som finns i systemet skulle statistik kunna plockas fram och an-
vändas i förvaltningen av järnvägsutrustningen. Uppgifter om exempelvis hur fort
tåg kör och vilka växlar  som krånglat  finns att  tillgå och skulle enligt  respon-
denten kunna vara användbara vid såväl underhåll som beslut om förändringar i
utrustningen.

Det datanät som används i dag med X.25 innebär att det krävs särskilda X.25-kort
i servrarna vilket begränsar valmöjligheterna av hårdvara och operativsystem på
serversidan. Respondentens personliga åsikt är att det bästa hade varit att inte an-
vända X.25 över huvud taget och han påpekar att  X.25 var en gammal teknik
redan när systemet började utvecklas. På klientsidan finns dock större möjligheter
att genomföra förändringar och ett förslag som finns är att använda någon Linux-
variant på Intel-baserade datorer. Genom att köra Linux på Intel skulle Banverket
inte behöva ha lika stora kostnader för hårdvara och hårdvarusupport. Det är stor
prisskillnad mellan att köpa vanliga PC-datorer och att köpa arbetsstationer från
HP för uppskattningsvis cirka 150.000 kr styck. 

Ett mindre sofistikerat, men mer robust system som är rent manuellt skulle vara att
föredra i vissa situationer. Den automatiska omkopplingen mellan servrarna ger
ingen tid till att manuellt korrigera fel som uppstår i denna hantering. En sådan
automatisk  omkoppling  är  därför  också  känslig  för  buggar,  vilket  det  stora
avbrottet är ett exempel på. När ett fel väl upptäcks i den automatiska hanteringen
finns stor risk att skadan redan är skedd. Det är också svårt för ny personal att lära
sig hantera felsituationer då det inte ges några utrymmen för misstag. 

4.5.2 Förvaltning
Respondenten menar att ägandeförhållandet av systemet kan innebära svårigheter i
vissa situationer då leverantören (ATSS) äger källkoden, medan Banverket äger
rätten till databasen och dess innehåll. Databasändringar (som inte är källkodsbe-
roende) kan således utföras utan konsultationer med leverantören, trots att dessa
ändringar kan medföra problem i systemet. Förändringar som är källkodsberoende
måste å andra sidan göras av leverantören i USA. Respondenten menar att alla
tillägg som hittills gjorts har levererats i tid, men att det ibland kan vara problem
med kommunikationen då Banverket väntar på ett få fel rättade och leverantören
väntar på att få loggfiler av Banverket för att kunna rätta felen. Även om Ban-
verket hade haft all källkod så menar respondenten att det ändå är svårt att ha till-
räcklig kunskap lokalt (inom DLC Boden) för att kunna utföra alla nödvändiga
ändringar på plats pga. systemets komplexitet, men att mycket ändå skulle kunna
göras med support från leverantören. Fel som bara uppträder en gång vartannat år
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kan också vara svåra att rätta till eftersom de är svåra att reproducera.

De felavhjälpande åtgärder som utförs i det dagliga arbetet av systemteknikern kan
vara allt ifrån att starta om arbetsstationer där muskabeln har lossnat till mer avan-
cerad felsökning då ordrar inte verkställs och felet  i dessa fall  kan finns på en
mängd olika tänkbara ställen någonstans mellan klienten och den perifera utrust-
ningen. I dessa mer komplicerade felsökningsarbeten spelar erfarenheten stor roll
eftersom vissa fel är mer vanligt förekommande än andra. Exempelvis är problem
med X.25-kommunikationen relativt vanligt förekommande. Felen kan också vara
rent mjukvarurelaterade såsom minnesluckor som gör att ett programs minnesan-
vändning växer onormalt mycket. 

För att minska risken för störningar i samband med förändringar i systemet an-
vänds en arbetsstation för testning och utveckling på vilken det går att testa de
förändringar som gjorts innan exempelvis en ny version av databasen replikeras ut
till arbetsstationerna. Dessa förändringar i systemet beror oftast på förändringar av
externa faktorer som exempelvis att en station byggs om från att vara tvåspårig till
att vara trespårig, eller att spåren förlängs så att även de långa tågen ska kunna
mötas.  När en ny version av databasen ska tas i drift måste systemet stängas av,
den nya databasversionen aktiveras och systemet startas upp igen. Denna procedur
tar ungefär femton minuter och är alltså ett planerat avbrott som genomförs när
den trafikala situationen tillåter detta. 

4.6 Intervju – kravställare
Respondent: Glenn Fredin
Datum: 2003-12-11
Plats: DLC, Boden

Respondenten arbetar på Banverkets huvudkontor i Borlänge i sektionen  Trafik-
styrning. Där arbetar han med att ta fram kravspecifikationer och hjälpa regioner-
na vid upphandlingar, fastslå specifikationer som ska gälla för alla tågledningssy-
stem inom Banverket samt arbeta fram andra styrande dokument. 

Den främsta arbetsuppgiften inom Trafikstyrning är att bestämma förutsättningar-
na vid framtagning av nya system. De kravspecifikationer som arbetats fram har
stor betydelse i utvecklingsfasen av ett nytt system, men även utformningen av
handböcker  är  en viktig  del  av arbetet  som mer  påverkar det  dagliga handha-
vandet. I dessa frågor arbetar gruppen nära tillsammans med leverantörerna för att
kunna ta fram bra teknikerhandböcker som bygger på leverantörernas erfarenhet
av systemen.

Hur ansvarsfördelningen ser ut  mellan huvudkontoret och leverantören varierar
från fall till fall. För tågledningssystemet inom Norra banregionen har leverantö-
ren det  huvudsakliga ansvaret  för dokumentationen och att  den är  korrekt  och
aktuell.

4.6.1 Förvaltning
För  att  detta  avsnitt  ska  bli  mer  överskådligt  har  vi  valt  att  dela  in  det  i  tre
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underrubriker.

Felrapporter
Ett felrapporteringssystem vid namn Ofelia används för att samla in felrapporter
från de olika regionerna.  Dessa felrapporter behandlas sedan av  Trafikstyrning
som tittar på varje tågledningscentral i Sverige enskilt och följer upp rapporterna
med olika periodicitet beroende på vilka problem som finns. Om något system har
drabbats av särskilt  många fel  görs uppföljning kvartalsvis.  Det  är  då den an-
svarige för regionen som kontaktas, t.ex. systemägaren i intervjun ovan,  för Norra
banregionen. Denna sammanställning av felrapporter ger också en möjlighet att
jämföra  de  olika  systemen,  framför  allt  de  som  tillhör  samma  systemfamilj.
Trafikstyrning lämnar sedan rekommendationer till de berörda regionerna om att
exempelvis se över någon särskilt problemdrabbad hårdvara. Särskild granskning
får sådana fel som lett till tågförseningar och i slutändan drabbat passagerare.

Det kan också vara nödvändigt att följa upp vissa felrapporter där det föreligger
frågetecken om vad som egentligen menas, t.ex. pga. att rapporterna är felaktigt
ifyllda. Ett  typexempel är att  felbeskrivningen inte är tillräckligt  exakt,  om det
bara står ”transmissionsfel” är det väldigt svårt att veta var felet egentligen låg. En
orsak till bristfälliga felrapporter kan enligt respondenten vara att  teknikerna som
fyller i rapporterna inte får tillräcklig återkoppling på de rapporter som lämnas.
Detta kan leda till  att rapporterna inte uppfattas som lika viktiga, men på detta
område har man från huvudkontorets sida försökt bli bättre på att följa upp rappor-
terna så att alla ser nyttan med dem. Rutinerna för hur felrapporteringen sker skil-
jer sig också åt mellan de olika regionerna. Ofelia har dock inte använts fullt ut
förrän år 2002 och framåt vilket är en orsak till att rutinerna kring felrapporte-
ringen inte är fulländade. Man kan emellertid se att felen har minskat och att fel-
rapporteringssystemet ger bra kontroll över vilka fel som inträffar under den tid
som systemet har använts.

Support- och förvaltningsavtal
Ett support- och förvaltningsavtal sluts som regel med en leverantör av huvud-
kontoret, men Norra banregionen har själva slutit detta avtal. Hur dessa avtal ser
ut och vad de består i varierar mycket från fall till fall, men de kan exempelvis in-
nebära att leverantören förbinder sig att informera om någon hårdvara är på väg att
utgå så att all hårdvara som används med säkerhet kan ersättas om den skulle gå
sönder. Leverantören kan också göra en besiktning på plats för att exempelvis hit-
ta minnesläckor. I avtalet kan det också ingå att leverantören har en viss inställel-
setid då en krasch inträffar. De enskilda regionerna har mycket fria händer när det
gäller att teckna  support- och förvaltningsavtal, det är bara frågan vem som ska
betala. 

Olika system
Nätverksträffarna  är  en  möjlighet  för  systemteknikerna  att  utbyta  erfarenheter
sinsemellan. Det som dock till viss del begränsar nyttan med dessa är att de olika
systemen i landet skiljer sig ganska mycket åt så att alla har sina egna teknikval att
ta ställning till. Gävle och Hallsberg har system som liknar det som finns i Boden
till stor del med X.25 och Unix, operatörsgränssnittet är också nästan identiskt. 
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Angående nätverksträffarna så ser respondenten ingen risk för att informationen
endast sprids vid dessa tillfällen då det är så pass få personer som arbetar med det-
ta. Han menar att systemteknikerna på de olika orterna i landet har mycket god
kontakt och information om störningar i ett system når snabbt de ansvariga för
övriga system samt huvudkontoret. 

Att systemen skiljer sig så pass mycket åt är dels en konsekvens av att förutsätt-
ningarna på de olika anläggningarna är olika och dels ett medvetet val att ge hand-
lingsfrihet i vissa frågor där flexibiliteten anses viktig. 

Avslutningsvis kan sägas att systemet haft hög tillförlitlighet även om sättet det
längre avbrottet skedde på var olyckligt. 
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5. Analys
I detta kapitel presenterar vi vår analys som är indelad i de två övergripande be-
greppen nyutveckling (konstruktion) och förvaltning. 

5.1 Nyutveckling – konstruktion
Det undersökta systemet är konstruerat utifrån begreppen tillförlitlighet, tillgäng-
lighet och prestanda vilket framgår av avsnitt  4.2 Översiktlig systembeskrivning.
De mått på tillförlitlighet som beskrivs i teoriavsnittet 3.1.1 Mått på tillförlitlighet
fanns enligt systemägaren och systemteknikern med i kravspecifikationen för sy-
stemet för att säkerställa att dessa centrala behov skulle tillgodoses. Under utveck-
lingsarbetet fanns också personal från Banverket med och arbetade tillsammans
med leverantören för att underlätta överlämnandet då systemet senare övergick i
förvaltningsfasen (enligt systemägaren och systemteknikern). På detta sätt kunde,
enligt vår tolkning, systemet konstrueras för god underhållsmässighet då de som
senare skulle förvalta systemet kunde vara med och påverka redan i detta tidiga
skede, vilket anges som viktigt av Révay (1992) och Martin (1983). 

Vi ser dock att konstruktionsfasens betydelse för underhållsmässigheten även ger
negativa effekter då det på serversidan finns litet  utrymme för förändringar ef-
tersom datanätet med X.25 ställer krav på både hårdvara och operativsystem. Det-
ta beslut i konstruktionsfasen (att använda X.25) har enligt systemteknikern fått
negativa konsekvenser för underhållsmässigheten (i förvaltningsfasen). 

Systemet är enligt vår mening konstruerat med en hög grad av redundans vilket
också  ger  god  feltolerans.  Samtliga  delar  i  systemet,  såsom  servrar,  klienter,
datanät  och kraftförsörjning är fysiskt dubblerade (se  4.2 Översiktlig  systembe-
skrivning).  På såväl server- som klientsidan finns också automatiska funktioner
som i mjukvaran hanterar de händelser då fel uppstår. Om en klient sätts ur funk-
tion känner övriga klienter av detta och en annan klient övertar då den felande kli-
entens funktion. (enligt systemteknikern)  På serversidan används en passiv icke
lastbärande redundans i  standby-konfiguration enligt den definition som ges av
Bergman och Klefsjö (1992) och som illustreras i Figur 3 (Cox och Tait, 1998). 

Automatiska funktioner i samband med standby-redundans kan också, som påpe-
kas av systemteknikern, medföra nackdelar såsom en ökad utsatthet för buggar i
den automatiska hanteringen då inga tidsmarginaler finns för att  göra manuella
korrigeringar. Det är (enligt systemteknikern) också svårt för ny personal att lära
sig hantera felsituationer då det inte ges några utrymmen för misstag. Detta styrks
av Bergman och Klefsjö (1992), Révay (1992) och Martin (1983) som menar att
övervaknings- och omställningsfunktioner vid passiv redundans ökar komplexite-
ten samt att det är önskvärt att reducera systemets komplexitet i den mån det är
möjligt. 

SIG Security (1997) framhåller att det är nödvändigt att säkerställa att redundan-
sen verkligen fungerar i samband med avbrottsfri kraft (se 3.2.2 Kraftförsörjning).
I detta avseende har enligt vår mening Banverket misslyckats, vilket visade sig vid
det stora avbrott som drabbade systemet (se 4.3 Sammanfattning av rapport efter
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driftstopp).

Som tänkbar förbättring av konstruktionen ser  systemteknikern en möjlighet att
byta ut mjuk- och hårdvaran på klienterna vilket enligt denne skulle innebära ökad
flexibilitet och minskade kostnader. Genom att Unix används som operativsystem
menar vi att den nuvarande Unix-varianten (HP/UX) utan större svårtigheter kan
bytas ut mot en annan (GNU/Linux) vilket samtidigt möjliggör ett byte av hårdva-
ra till vanliga PC-datorer vilket skulle ge lägre kostnader för hårdvara och hårdva-
rusupport. Lägre kostnader är förstås alltid eftersträvansvärt, vilket Révay (1992)
nämner som en av flera positiva effekter av lyckad förvaltning. Notera här att en
förändring i konstruktionen under systemets förvaltningsfas är en förvaltningsåt-
gärd, även om det  här hamnar under rubriken  Nyutveckling (konstruktion) (vår
tolkning). 

Av områdena  tillförlitlighet, tillgänglighet och prestanda, är det prestandarelate-
rade förbättringar som är mest aktuella i dagsläget enligt systemteknikern. Även
om prestandan i dag inte utgör något problem är det på sikt det mest problema-
tiska området för systemet. Systemteknikern ser en möjlighet att gå över till att an-
vända båda servrarna parallellt under daglig drift om prestandaproblemen skulle
bli mer akuta. Detta innebär alltså (enligt vår tolkning) en övergång från passiv
icke-lastbärande redundans till aktiv lastbärande redundans; men framför allt en
övergång från fullständig till partiell redundans, vilket enligt Berman och Klefsjö
(1992) innebär att prestandan inte bibehålls om fel inträffar i en av de redundanta
delarna.

Som framgick under avsnittet 4.3 Sammanfattning av rapport efter driftstopp går
alla gamla arkivfiler förlorade i händelse av att systemet måste byggas upp från
grunden.  Som konstateras  i  den nämnda rapporten försvårar detta  orsaksutred-
ningar efter ett inträffat avbrott då inga data finns att analysera, vilket vi tror i för-
längningen kan innebära att viktiga lärdomar om systemet också kan gå förlorade. 

5.2 Förvaltning
För att snabbt kunna åtgärda fel som uppstår i systemet finns enligt systemägaren
sex personer som arbetar med felavhjälpning varav två av dessa personer alltid går
att få tag på. Detta innebär enligt vår tolkning att underhållsfunktionen har hög ka-
pacitet vilket anges som en viktig framgångsfaktor för att uppnå hög driftsäkerhet
enligt Johansson (1997).

Underhållet av hårdvaran sköts av hårdvaruleverantören som en gång per år häm-
tar ut loggfiler ur systemet för att se om någon komponent behöver bytas ut (enligt
systemägaren). Detta möjliggör enligt systemägaren att hårdvarukomponenter kan
ersättas innan de går sönder, något som Berman och Klefsjö (1992) anger som
viktigt för att uppnå verkligt goda effekter av redundans. 

För förändringar i mjukvara finns rutiner genom att förändringarna alltid testas på
en  särskild  arbetsstation  som  är  fristående  från  det  driftsatta  systemet  (enligt
systemteknikern). Detta gäller (enligt systemteknikern) särskilt nya databasversio-
ner som beror på förändringar i någon tågstation. När någon ny version av en pro-
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gramvara installeras sker detta enligt förfarandet att den äldre versionen får ligga
kvar så att det finns möjlighet att snabbt gå tillbaka till den äldre versionen om
den nya inte fungerar tillfredsställande (enligt systemägaren). Innan mer omfat-
tande förändringar i  mjukvaran görs kontrolleras detta alltid först  med den an-
svariga styrgruppen vid huvudkontoret (enligt kravställaren). 

Att huvudkontoret har en särskild grupp som ansvarar för trafikstyrning och som
lämnar  rekommendationer  och styrande dokument  för  alla  tågledningssystem i
landet gör enligt vår mening att ledningens engagemang för de som arbetar med
den dagliga driften och förvaltningen är stor (se intervju med kravställaren). Led-
ningens engagemang är enligt Johansson (1997) och Idhammar (1992) viktigt för
ett framgångsrikt underhållsarbete. Utöver denna styrgrupp anordnas också så kal-
lade ”nätträffar” (se intervju med systemägaren och kravställaren för utförligare
beskrivning) där de som arbetar med driften och förvaltningen av tågledningssy-
stem i hela landet träffas och utbyter erfarenheter. Erfarenheter måste även enligt
Idhammar (1992) registreras rutinmässigt, något vi sett inte sker i tillräckligt stor
utsträckning. 

Personalen arbetar till stor del utifrån känd kunskap (enligt systemägaren) och ut-
nyttjar inte den dokumentation som finns vilket gör att de positiva effekterna av
god dokumentation uteblir (vår tolkning). Den felrapportering som sker är i flera
fall bristfällig, enligt kravställaren, vilket denne tror kan bero på bristande åter-
koppling från  ledningen (som behandlar  rapporterna).  Felrapporteringssystemet
har emellertid lett till färre antal störningar enligt kravställaren.

Det har även framkommit (se 4.3 Sammanfattning av rapport efter driftstopp samt
intervjun med Respondent 1) att underhållsåtgärder som genomförts av extern per-
sonal  lett  till  störningar  i  systemet.  Storey  (1996)  talar  om  denna  risk  att
underhållsåtgärder inte får avsedd effekt  och underhållsåtgärderna måste därför
vara väl genomtänkta. Efter driftstoppet har en felnivåmatris (se  Bilaga 5) tagits
fram som beskriver hur olika störningar drabbar systemet samt hur dessa fel ska
hanteras. Respondent 1 menar att driftstoppet gett nya insikter om risken för att in-
vaggas i en falsk trygghet gällande de delar av systemet som varit  problemfria
under en längre tid.

Förändringar i källkoden av systemet är något vi sett som problematiska i vissa
fall. Kravställaren (som är anställd av Banverket) och systemteknikern (som är an-
ställd av leverantören) har här olika uppfattningar om vad problemen beror på,
men klart är att samspelet mellan de två organisationerna inte fungerar optimalt
när det gäller källkodsberoende systemförändringar. Systemteknikern menar också
att  ägarförhållandena  av  databas  respektive  källkod kan utgöra ett  problem då
Banverket kan göra förändringar i databasen som förstör systemet, utan att stäm-
ma av med leverantören, trots att leverantören har ett ansvar för att systemet fun-
gerar korrekt.

För att  undvika prestandaproblem har (enligt  systemägaren) en rutin utvecklats
som innebär att vissa processer startas om med jämna mellanrum. Detta eftersom
det visat sig att systemet börjar gå långsamt om vissa processer körs under lång tid
utan avbrott. 
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Bergman och Klefsjö (1992) talar om övervakning som ett sätt att identifiera upp-
komna fel, vilket är viktigt för att uppnå verkligt goda effekter av redundans. Ef-
tersom det undersökta systemet är ett styrande och övervakande system sker över-
vakning kontinuerligt av användarna (vår iakttagelse). Systemägaren lyfter fram
användarna som centrala för såväl övervakning som övrig systemförvaltning. An-
vändarna rapporterar direkt om systemet inte uppträder som förväntat vilket gör
att uppstådda problem snabbare kan avhjälpas enligt systemägaren.

Slutligen kan vi konstatera att kraven på längsta driftstopp, reparationstid osv. (se
3.1.1 Mått på tillförlitlighet) som fanns i  systemets  kravspecifikation uppfylls,
vilket bekräftas av samtliga respondenter.
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6. Slutsats
I detta kapitel presenterar vi slutsatserna av vårt arbete. Syftet var att visa organi-
sationer med verksamhetskritiska system vilka faktorer som påverkar risken för
avbrott i denna typ av system. Forskningsfrågan vi ställde var: 

”Hur konstrueras och förvaltas ett verksamhetskritiskt system, för att undvi-
ka avbrott?”

För att undvika avbrott i ett verksamhetskritiskt system krävs såväl god funktions-
säkerhet som god underhållsmässighet och underhållssäkerhet. 

• God funktionssäkerhet uppnås genom att systemet konstrueras med en hög grad
av redundans i samtliga systemets delar. Denna redundanta konstruktion sker
enligt de principer som beskrivits i teoriavsnitt 3.2 Konstruktion.

• God underhållsmässighet uppnås genom att konstruktörerna redan i systemets
konstruktionsfas planerar för hur underhållet av systemet ska bedrivas och att
även de som ska förvalta systemet deltar i detta arbete.

• God underhållssäkerhet uppnås genom att förvaltningsorganisationen har
tillräckliga resurser för att klara sina åtaganden och att samtliga
förvaltningsåtgärder sker på ett genomtänkt och strukturerat sätt samt att
förvaltningspersonalen har hög kompetens.

För det system som varit föremål för vår studie kan vi också konstatera att de
rekommendationer som finns i teorin har följts i stor utsträckning inom såväl
konstruktions- som förvaltningsarbetet. 

I de fall det undersökta systemet drabbats av avbrott eller störningar/fel kan detta
härledas till avvikelser från teorins rekommendationer beträffande konstruktion
eller förvaltning.

7. Diskussion
Som framkommit i analysen fungerar systemet tillfredsställande och lever upp till
de krav som fanns med i  kravspecifikationen. Detta beror på en bra grundkon-
struktion samt att underhållsfunktionen har hög kapacitet. Konstruktionen bygger
på de principer som vi beskriver i teorikapitlet och genom att dessa principer be-
aktats i systemets samtliga delar uppnås hög tillförlitlighet och tillgänglighet. 

Nedan har vi samlat de viktigaste synpunkterna som kan ses som vägledning för
att  undvika avbrott  i  kritiska system. Dessa punkter  hörrör från den empiriska
undersökningen och är inte teoretiskt bekräftade:

• Gammal teknik bör undvikas vid utveckling av system som förväntas få en lång
livslängd, som kritiska system

• Om automatiska funktioner ska användas eller inte måste avgöras efter nog-
grant övervägande i varje enskilt fall

• Med väl utvecklad testutrustning finns möjlighet att testa ändringar i mjukvaran
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innan ändringarna införs. 
• Med rutiner för att snabbt kunna gå tillbaka till föregående version då en ny

version av programvara införs, ökar tillgängligheten
• Att identifiera och bedöma möjliga felyttringar samt  vilka åtgärder som ska

vidtas om dessa inträffar är något som bör finnas för alla verksamhetskritiska
system

• Samarbetet mellan den egna organisationen och leverantören är mycket viktigt
för ett lyckat förvaltningsarbete (drift och underhåll)

Nedan följer en mer utförlig diskussion kring vårt resultat och de ovan nämnda
punkterna.

En nackdel med det nuvarande systemet är dock att X.25 används i nätverket vil-
ket innebär minskad flexibilitet. Av detta drar vi slutsatsen att gammal teknik bör
undvikas vid utveckling av system som förväntas ha en längre livslängd, vilket
gäller generellt för kritiska system. Då den datortekniska utvecklingen går snabbt
är risken stor att gamla tekniker får svårt att fungera tillsammans med ny teknik i
nyare delsystem. Gammal teknik kan visserligen vara beprövad vilket är fördelak-
tigt, men nackdelarna överväger ändå enligt vår mening. 

Automatiska funktioner har visat sig vara både till fördel och till nackdel. På kli-
enterna har de automatiska funktionerna som hanterar de tillfällen då en klient
drabbas  av  avbrott,  visat  sig  fungera  väl  och  därigenom  minskat  behovet  av
snabba manuella underhållsåtgärder. På serversidan har effekterna de automatiska
funktionerna visat sig vara mer tveksamma. En automatisk hantering är mer käns-
lig för buggar och ger ingen möjlighet att manuellt korrigera fel innan de får kon-
sekvenser. Om automatiska funktioner ska användas eller inte måste därför avgö-
ras efter noggrant övervägande i varje enskilt fall. 

Av det större avbrottet som drabbade systemet kan vi också lära oss att det är nöd-
vändigt att säkerställa att alla redundanta funktioner verkligen fungerar. En uppen-
bar risk är också att de områden som varit problemfria inte får tillräckligt stor upp-
märksamhet eftersom personalen invaggas i en falsk trygghet. 

Efter avbrottet kunde Banverket också konstatera att alla servrarnas loggfiler in-
nehållande information om avbrottet gått förlorad. Om denna information anses
värdefull bör enligt vår mening loggningen ske till ett separat system som alltså
inte påverkas av ett serverbortfall. 

Eftersom servrarna utgör en av systemets känsligaste delar vill vi avråda från möj-
ligheten att gå över till en partiell redundans på serversidan. Om svårigheter upp-
står med att uppfylla  prestandakraven är det bättre att hitta andra lösningar, ex-
empelvis införskaffande av ny hårdvara. Vid en partiell redundans för servrarna
påverkas alltså prestandan negativt direkt då ett fel uppstår och en fullständig tåg-
ledningsfunktion kan då inte uppnås.

Det förslag som framkommit om möjligheten att byta ut nuvarande hårdvara och
operativsystem på klienterna ställer vi oss positiva till. Dagens hårdvara från HP i
kombination med operativsystemet HP/UX medför att Banverket är beroende av
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HP som enda möjliga leverantör av support.  Genom att  byta ut  hårdvaran mot
vanliga PC-maskiner minskar leverantörsberoendet och kostnaderna för hårdvara.
Eftersom ett POSIX-kompatibelt operativsystem används är det möjligt att byta
detta mot ett annat för att minska kostnaderna och uppnå större flexibilitet. Med
GNU/Linux eller BSD2 på klienterna finns potentiellt  fler leverantörer att  välja
bland. 

Med en väl utvecklad testutrustning finns möjlighet att  testa ändringar i  mjuk-
varan innan ändringarna införs. På detta sätt kan problem upptäckas innan de når
det  driftsatta  systemet och vi  vill  därför  lyfta fram detta  som en god tillgäng-
lighetshöjande åtgärd. Också möjligheten att snabbt kunna gå tillbaka till den fö-
regående versionen av en programvara som uppgraderats är ett bra exempel på en
rutin som arbetats fram för att öka tillgängligheten. 

Att dokumentationen inte används i någon större utsträckning ser vi som naturligt
för dem som arbetar med systemet dagligen. Personalens bristande kunskaper om
dokumentationen  och  obenägenheten  att  dokumentera  förvaltningsåtgärder  och
nya  erfarenheter  försvårar  dock  för  nyanställd  och  extern  personal.  Eftersom
underhållsåtgärder utförts felaktigt av extern personal rekommenderar vi att doku-
mentation sker fortlöpande och att åtgärder för att underlätta detta vidtas samt att
intern personal finns på plats då extern personal utför underhållsåtgärder.

Att en felnivåmatris tagits fram mot bakgrund av det inträffade avbrottet ser vi
som mycket positivt, även om det givetvis hade varit bättre om denna felnivåma-
tris tagits fram tidigare. Att identifiera och bedöma möjliga felyttringar samt vilka
åtgärder som ska vidtas om dessa inträffar är något som bör finnas för alla verk-
samhetskritiska system. Observera att detta även innefattar förvaltningsorganisa-
tionen med händelser som att personalen slutar, drabbas av långvarig sjukdom el-
ler liknande. 

En svårighet i förvaltningsarbetet är de något komplicerade ägande- och ansvars-
förhållandena som råder mellan Banverket och leverantören Ansaldo Signal. Vår
rekommendation till Banverket i denna fråga är att kräva källkoden till sina system
i samband med leverans. Även om det är svårt att ha all nödvändig kompetens
inom  organisationen  för  att  kunna  genomföra  alla  nödvändiga  systemförvänd-
ringar  så  medför  ett  källkodsinnehav  ändå  en  ökad  möjlighet  att  själva  göra
förändringar eller anlita någon annan att göra förändringarna. Banverket bör också
i vissa fall stämma av databasförändringar med leverantören för att inte dessa inte
ska leda till problem. En erfarenhet värd att poängtera är hur viktigt samarbetet
mellan den egna organisationen och leverantören är för ett lyckat förvaltningsarbe-
te.

7.1 Förslag till fortsatt forskning
En möjlighet till  fortsatt  forskning kan vara att undersöka i vilken utsträckning
organisationer har säkerställt att redundanta funktioner i kritiska system verkligen
fungerar som avsett.

2 FreeBSD, OpenBSD, NetBSD eller DragonflyBSD
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En annan möjlighet är att undersöka i vilka situationer användandet av manuella
funktioner är mer lämplig än automatiska funktioner i kritiska system.

Ägandeförhållandena och betydelsen av samarbete mellan organisationer med kri-
tiska system och leverantörerna av systemen, är ytterligare ett område inom vilket
vidare forskning är tänkbar.

Huruvida större avbrott kan undvikas med hjälp av en testmiljö som simulerar den
skarpa miljön, där ändringar i systemet testas innan de införs, är även det tänkbart
som fortsatt forskning.

För att kunna dra mer generella slutsatser skulle en större och bredare studie vara
intressant där verksamhetskritiska system i fler organisationer undersöks. En an-
nan möjlighet är att ta fram en modell för systemförvaltning av just verksamhets-
kritiska system, vilket saknas i dag. 
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Bilaga 3
Sammanfattning av systembeskrivning.

Sammanfattande systembeskrivning
Det undersökta systemet är ett system för centraliserad tågledning inom Norra banregionen med en
tågledningscentral i Boden. Därifrån kan tågtrafiken övervakas och styras i realtid på sträckorna
Vännäs – Boden, Boden – Björnfjell, Råtsi – Svappavaara och Boden – Luleå. Detta är en
enkelspårig järnvägslinje på sammanlagt 835 km.

Tågledningssystemet är konstruerat för att möta operativa kvalitetskrav inom de tre områdena:
tillförlitlighet, tillgänglighet och prestanda. Med tillförlitlighet avses systemets förmåga att vara
pålitligt under drift. Detta innebär en korrekt hantering av följande situationer och felområden:
operativa fel i järnvägsutrustningen; säkrad korrekthet och konsistens i databasen samt kontroll av
behörighet. Målet för systemets tillgänglighet är dygnet-runt-drift. Tillgängligeten beror av
systemets tillförlitlighet och underhållsbarhet. Prestanda omfattar krav på svarstider och kapaciteter.

Den övergripande funktionaliteten, att övervaka och styra tåg, åstadkommes genom systemets tre
huvuddelar:
• Central Control System (CCS) – det operativa centrala systemet för tågledning och övervakning
• Perifera systemet – berstående av fjärrterminaler vid understationer för insamling av information

från och överföring av manövrar till stationsutrustning
• Datanätet -  understöder överföring av ordrar och indikeringar mellan centralen och perifer

utrustning

Systemets arkitektur är baserad på en ”öppen struktur” vilket innebär att standard- eller COTS-
produkter väljs så långt det är möjligt avseende såväl hård- som mjukvara. För att medge portabilitet
mellan olika leverantörers datorplattformar används operativsystemet Unix. 

Avbrott i systemet beror på komponentfel och systemunderhåll. Därför är systemet konstruerat så att
omkonfigurering och systemunderhåll kan utföras off-line vid en tekniker- eller reservarbetsplats.
Den del av tågledningssystemet som är i drift påverkas endast under den tid det tar att ladda
systemet med nya data eller program. Avbrott som orsakas av komponentfel minimeras genom
redundans av vitala systemdelar och alternativa kommunikationsvägar. 

Redundansen är utformad enligt följande:
• Operatörsplatserna är helt utbytbara och en minimikonfigurering om tre arbetsstationer av nio är

tillräcklig för att kontrollera järnvägstrafiken
• Servernoderna med programvara och databaser är dubblerade i en stand-by-konfiguration

(passiv, icke lastbärande redundans)
• Det interna datanätet i tågledningscentralen är fysiskt dubblerat
• Varje fjärrterminal är kopplad till två X.25-noder
• X.25-nätet är fysiskt dubblerat
• Elkraften i tågledningscentralen är dubblerad genom ett UPS-system.

Systemredundansen framgår översiktligt av följande bild:
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Centralt tågledningsystem
Det centrala tågledningssystemet (Argus), installerat i Bodens trafikledningscentral, tillhandahåller
dels nödvändig funktionalitet för övervakning och styrning av tågrörelser inom området, dels stöd
för utbildning, underhåll och servicefunktioner. Argus tillhandahåller 9 operatörsplatser och 1
systemadministratörsplats. För den dagliga driften, felloggning och viss felsökning och
mjukvaruunderhåll ansvarar en systemtekniker.

Mjukvaruarkitekturen tillåter att simulering och/eller off-line-konfigurering av databasen kan ske
samtidigt som vanlig tågledning pågår. Simuleringsläget används för kontroll av
databasuppdateringar mot verkliga fältdata samt för utbildning. 

Av skissen nedan framgår systemets hårdvaruarkitektur. Strukturen utgörs av ett distribuerat
datorsystem med nio operatörsnoder och två servernoder. De två servernoderna innehåller identiska
databaser, processtyrning och I/O-hantering. 

Tågledningen kan upprätthållas med en minsta bemanning om två personer. Den minimala
konfigurationen för att kunna upprätthålla full funktionalitet utgörs av en server, två operatörsnoder
och ett lokalt nät.
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Bilaga 4
Sammanställning av intervjufrågor

Frågor Systemägaren/systemadministratören
Vilken är din roll inom organisationen?

Har anställda inom denna organisation en specifik arbetsuppgift eller flera ”flytande”
arbetsuppgifter?

Finns det någon dokumentation för hur arbetsuppgifter ska skötas?

Hur går förbättringsarbetet av driftsäkerheten till?

Sker det årliga översyner av systemet/hårdvara eller andra kontroller som sker med någon viss
periodicitet?

Om man tittar på förbättringsprocessen i stort, ända från strategisk till operativ nivå. Vilka personer
är det som jobbar med det här?

Finns det någon underhållsgrupp som jobbar med felavhjälpning?

Är det några fler avbrott än det stora vi känner till som har lett till åtgärder?

Sker det fortlöpande systemdokumentation och revidering av rutiner?

Är ni inom systemdriften oersättliga eller finns det en redundans bland personalen?

Kan du rekommendera fler personer inom organisationen att prat med?

Frågor Konsulten
Vilka är dina arbetsuppgifter?

Ni har angett tre operativa kvalitetskrav i er systembeskrivning av tågledningssystemet,
tillförlitlighet, tillgänglighet och prestanda. Tycker du att ni uppnår dessa kvalitetskrav?

Vilket är mest eller minst problematiskt eller uppnå av de tre kvalitetskraven, tillförlitlighet,
tillgänglighet och prestanda?

När det gäller systembeskrivningen och systemutformning så sätter man upp fem systemattribut
inom vilket kvalitet ska uppfyllas och dom här attributen driftssäkerhet, underhåll, fjärrtolerans och
svarstider och kapacitet och hur tycker du att systemen fungerar utifrån dom kriterierna.

En av dina kollegor nämnde när vi pratade förändringar, att vissa saker måste göras i USA och han
tyckte det var svårt ibland att få dem att göra saker i tid. Vad är din syn på detta?

Om ni hade källkoden för systemet, skulle ni klara att själv göra ändringar?

Kan du beskriva systemet i stort?
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Hur går testningar av förändringar och uppdateringar till?

Har ni någon form av redundans?

Vad är de vanligaste problemen som uppstår under vanlig drift eller vad är det för typ av
underhållsåtgärder ni behöver göra utan att ta ner systemet?

Hur går testningar av förändringar och uppdateringar till?

Frågor Kravställaren
Fullständigt namn och arbetsuppgifter?

Vilken enhet tillhör du i organisationen samt vad den gör?

Hur analyseras felrapporter som genereras av trafikdistriktet?

Vad finns det för dokumentation kring styrsystemet, rutiner för underhåll etc?

Vem ansvarar för revidering av dokumentation och hur går det till?

Hur pass aktuell är den dokumentation kring systemen som finns idag?

När fel eller brister uppstår, hur behandlas detta?

Vi har förstått att vi det senaste stora avbrottet så gjordes en utredning av externa konsulter och det
utreddes om liknande fel kan uppstå vid andra fjärrstyrningscentraler, är det standardförfarande vid
incidenter?

Som vi har förstått så sker underhåll idag slumpmässigt vid behov, den regelbundna kontroll som vi
hittat är av hårdvara (HP/Compaq), finns det liknande regelbundna kontroller för tex mjukvara?

Finns det planer på att införa regelbundna kontroller/översyn/underhåll?

Vilka problem, brister och svårigheter ser du att det finns i dagsläget rörande underhåll, förvaltning,
drift och tillförlitlighet?

Har du några förslag på övriga personer vi kan prata med?
Utdrag ur dokument med felnivåmatris.
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Bilaga 5

Felnivåmatris
Matrisen nedan utvecklar möjliga felsituationer inom de fem områdena
• Elkraftförsörjning
• Telefoni
• Kommunikation och yttre enheter
• Tågledningssystem i driftcentralen
• Organisation

Varje felsituation beskrivs genom dess identitet och referens till systemkarta. Felsituationen uppstår
genom en primär händelse (betingad eller skapad genom yttre skeende – detta beaktas inte alltid)
och observeras genom dess effekt eller påverkan på Tågtrafikledning. Vidare anges möjlig orsak till
händelsen.

Allvarligheten av händelsen beskrivs genom dels förväntad tid för första åtgärdande av situationen
och dels av kapacitetsläget efter primärt åtgärdande. Kapacitet anges dels avseende förmåga att
bibehålla trafikflöde, dels i teknisk kapacitet i systemet.

Sannolikheten för att händelsen skall inträffa bedöms relativt i en skala Möjlig, Negligerbar,
Osannolikt. (MNO). M=1/år    N= 1/5år    O=1/10 år

Färgkod (används för bedömning i handlingsplan):   
Röd Trafikstopp 
Orange Höjd beredskap, extra bemanning, all teknisk personal ute
Gul Höjd beredskap, extra bemanning

Identitet =  Systemkarta sidnummer:möjlig felpunkt enligt sidkarta
Händelse = Rubrik på händelseområde = systemkartesida
Risk =  M  N  O
Effekt = effekt eller observation som ses av operativ personal
Orsak = refomulering av effekt i termer av systemfunktionsbrist
Avbrottstid och kapacitets = operativ konsekvens av händelsen i termer av trafiknivå eller kvalitet
Åtgärdsplan = kort beskrivning plus referens till kapitel 4 avsnitt där åtgärd detaljeras. 
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