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Abstract 

The problem of handling errors in the information exchange between systems of large 

enterprises with complex IT architecture is the reason why this report has been written. The 

primary undertaking of this study was Sandvik AB. 

Typical error that may arise in such contexts are called logical errors. The definition of a 

logical error is an error that effects the process functionality of the exchange of information 

between two or more systems. Examples of such errors is that a particular system needs some 

special information or have certain rules set in order to receive information from another 

system. When referring to technical errors, it is referred to potential failures in the technical 

infrastructure. 

The problem with logical errors are found mostly in distributed systems and Service Oriented 

Architectures where there is a reason for this because of its structure and loose coupling 

between systems. The affected are asynchronous flows where data received by the system 

without acknowledgement to the sending system. 

The method of the thesis has been based on a case study where we have had to find a solution 

to our problem that has been identified. To understand the fundamental problem we have also 

used a descriptive and exploratory sub-study where we have determined and described the 

background to the problem and the depth gone into the problem area to see what possible 

solutions there are. As it has been difficult to find information and that this problem is seen as 

relatively new, we seldom read books because there has not been anything about this problem 

in the form of literature. 

The report has lead to proposals for technologies and solutions, small steps and combinations 

of solutions that lead to improvements and the elimination of many errors. Mishandling of 

information exchange is often seen as a technical but is a lot about organizational function, 

where both business people and technical people are equally involved. This has been 

confirmed including interviews with employees at Sandvik and own research on the subject. 
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Sammanfattning 

Problemet med hantering av fel vid informationsutbyte mellan system hos stora företag med 

komplex IT-arkitektur är bakgrunden till varför denna rapport har skrivits. Det primära 

företaget i denna studie har varit Sandvik AB. 

Typiska fel som kan uppstå i sådana sammanhang är så kallade logiska fel. Definitionen av ett 

logiskt fel är ett fel som påverkar processens funktionalitet vid utbyte av information mellan 

två eller flera system. Exempel på sådana fel är att ett visst system behöver en viss speciell 

information eller har vissa regler uppsatta för att kunna ta emot information från ett annat 

system. När det hänvisas till tekniska fel, så avses fel som kan uppstå i den tekniska 

infrastukturen.  

Problemet med logiska fel finner man mest i distribuerade system och i SOA-arkitektur där 

det finns en anledning till detta på grund av dess uppbyggnad och lösa kopplingar mellan 

system. Det som berörs är asynkrona flöden där data mottags av system utan bekräftelse till 

det sändande systemet. 

Metoden för examensarbetet har utgått från en fallstudie då vi har haft i syfte att hitta en 

lösning till vårt problem som har identifierats. För att förstå det grundläggande problemet har 

vi även använt oss av en beskrivande och utforskande delstudie där vi har tagit reda på och 

beskrivit bakgrunden till problemet och på djupet gått in på problemområdet för att se vilka 

möjliga lösningar som finns. Då det har varit svårt att hitta information och att detta problem 

ses som ganska nytt har vi sällan tagit del av böcker eftersom det inte har funnits något om 

detta problem i litteraturform. 

Rapporten har resulterat till förslag på tekniker och lösningar, små steg och kombinationer av 

lösningar som leder till förbättringar och eliminering av många fel. Felhantering vid 

informationsbyte ses som något tekniskt men mycket handlar om organisatorisk funktion där 

både verksamhetsfolk och tekniskt folk är lika mycket inblandade. Detta har konstaterats 

bland annat genom intervjuer med anställda på Sandvik och egen forskning kring ämnet. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Sandvik AB:s IT-arkitektur består av en mängd ihopkopplingar och integrationer av flera 

hundra olika system och applikationer, varav 48 system skall så småningom ersättas av ett 

större system. Det råder höga informationsutbyten mellan systemen som både kan vara upp 

till 40 år gamla eller nya. Fördelningen är ganska jämn vad gäller egenutvecklade system och 

köpta system. Området som ska belysas närmare på är produktrelaterad information inom 

Sandviks affärsområde Tooling där verktyg produceras för bland annat bil- och flygindustrin. 

Företaget skapar och registrerar tusentals nya produkter varje år och produktinformation 

byggs på och ändras i befintliga produkter samt att alla system skickar och tar emot mycket 

information för uppdatering och informationsspridning. Informationsflödena blir enorma och 

mycket kan gå fel eftersom många system behöver och kräver olika information för att de 

skall fungera. 

Typiska fel som kan uppstå i sådana sammanhang är så kallade logiska fel. Definitionen av ett 

logiskt fel är ett fel som påverkar processens funktionalitet vid utbyte av information mellan 

två eller flera system. Exempel på sådana fel är att ett visst system behöver en viss speciell 

information eller har vissa regler uppsatta för att kunna ta emot information från ett annat 

system. Brister det i detta uppstår dvs. ett logiskt fel. När vi hänvisar till tekniska fel, så avses 

fel som kan uppstå i den tekniska infrastukturen. Logiska fel är svåra att undkomma då det är 

svårt att skapa ett helt felfritt system och veta vad andra system behöver för information för 

en felfri systemintegration. 

Sandvik AB har tidigare gjort en egen ”Proof-of-Function” i försök att förbättra 

felhanteringen för logiska fel genom att använda befintlig infrastruktur som idag monitorerar 

tekniska fel. Detta har inneburit att man behöver göra en kodad lösning för varje 

integrationspunkt. Om företaget skulle bestå av ca 50 system skulle det resultera i att man får 

kompensationskoda ungefär över 240 punkter. Varje punkt har uppskattats att ta en vecka att 

skriva kod till och detta skulle då resultera i 4,5 år av kodning.1 Detta är en lång period och 

man är säkerligen orolig över nyttan. Därför försöker man lite vid sidan av hitta andra bättre 

lösningar som kan generera nytta mer direkt. 

                                                      
1 Sandvik, 2011-04-13, Logical Error Handling.pdf  
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Visst har man tänkt på monitorering och styrning inom Sandvik AB. Verktyg som 

systemhanteringsplattformen IBM Tivoli och andra verktyg som fokuserar på monitorering, 

hantering av servrar och tjänster har implementerats. Monitorering av det slag som kanske är 

en självklarhet idag finns, vissa som vi har i våra datorer med några få knapptryck. 

Exempelvis CPU-monitorering – 100 % CPU aktivitet = dåligt, 10% CPU användning = bra. 

Vissa applikationer har även integrerad monitorering och felhantering som kan ”flagga” t.ex. 

en order ifall det saknas information. Flaggningen innebär att just den ordern kräver speciell 

hantering. 

I takt med ökad komplexitet genom införandet av en rad nya system och applikationer såsom 

databaser, webbservrar, applikationsservrar och middlewares och att man installerat 

monitorering för dessa separat vilket resulterade i att monitoreringsverktygen kommunicerade 

på olika språk. Databashanteringsystemet kommunicerade i SQL medan 

nätverkstrafikstrafiksverktyg kommunicerade med hjälp av paket. Det fanns alltså ingen 

standardiserad metod för monitorering och hantering av fel. Företag började använda löst 

kopplad arkitektur vilket resulterade i att mjukvarukomponenter ökade markant. I stora 

företag som Sandvik där man har utvecklat sin IT-arkitektur i decennier har det inneburit att 

man behövt göra en del tillägg i sin IT-miljö för att nå sina mål men även på grund av externa 

faktorer som har fungerat som drivare för förändring. Nu när IT-miljön har blivit mer och mer 

heterogen med tjänstebaserade applikationer och distribuerade system väntar en stor 

utmaning. Utmaningen är att kunna monitorera och felhantera mellan system eftersom den 

löst kopplade SOA-miljön hindrar monitorering på lägre hierarkier i IT-arkitekturen från att 

rapportera till en högre nivå i mer affärskontext, kontext som man lättare förstår.2 

 

1.2 Problembeskrivning 

I varje asynkron lösning man byggt för att utbyta data mellan olika system har man inte 

kunnat sköta felhanteringen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för logiska fel. Oftast loggas 

felen lokalt, i en databas eller i ett annat format utan någon detaljerad information. Någon får 

analysera loggen periodvis och ta till olika åtgärder för att lösa problemen, inte alltid den rätta 

och snabbaste metoden vilket tar tid och kräver mycket resurser. Möjligheten att korrigera alla 

fel genom att programmera om befintliga system går inte. Det rör sig om driftsatta system där 

                                                      
2Vitria:Exception Management and Resolution in SOA-enabled Business Processes *sid 4, March 2007 
  Author : Peter Abrahams 
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fel upptäcks efter hand, standardsystem som inte går att förändra hur mycket man vill, eller 

gamla stordatorsystem där man ogärna går in i och modifierar kod. Alla dessa är exempel på 

källor till logiska fel. 

Detta är ett exempel på ett simpelt scenario: 

1. System A skickar en order till system B. 

2. System B saknar kundinformation vilket är inkluderat i transaktion från System A och 

ett fel uppstår. 

3. Utvecklare beslutar hur man manuellt löser felet och kan då sända tillbaka det till 

system A, ta till korrekta åtgärder eller bara logga felet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka om det går att förbättra felhanteringen av logiska 

problem när fel uppstår i processerna för informationsflödena samt skapa en konceptuell, 

standardiserad teknisk infrastuktur och metod som löser felen på ett smart sätt. Det bästa 

scenariot är att felen som inträffar rättas till per automatik. Den konceptuella lösningen skall 

vara oberoende av typ av logiskt fel, dvs. den skall vara generell och kunna återanvändas av 

andra företag och organisationer som har liknande problem. Med lösningen hoppas man 

kunna tillföra nytta för Sandvik AB:s felhanteringsprocesser.  

 

1.4 Metod 

Metoden för vårt examensarbete har utgått från en fallstudie då vi har haft i syfte att hitta en 

lösning till vårt problem som har identifierats. För att förstå det grundläggande problemet har 

vi även använt oss av en beskrivande och utforskande delstudie där vi har tagit reda på och 

beskrivit bakgrunden till problemet och på djupet gått in på problemområdet för att se vilka 

lösningar som finns.  

Då det har varit svårt att hitta information och att detta problem ses som ganska nytt har vi 

sällan tagit del av böcker eftersom vi inte har funnit något om detta problem i litteraturform. 

För att samla in relevant data och information har vi istället intervjuat anställda på företaget 

för deras syn på det aktuella problemet, letat och läst artiklar från skolans bibliotek på nätet 
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och sökt mycket på internet. Den information som har samlats in har varit kvalitativ då det har 

inneburit mycket tolkningar och analyser av ord, beskrivningar och texter. Den sökning som 

har gjorts efter relevant material har mestadels gjorts i engelska. Mycket information har 

hittats och samlats in men har mer eller mindre berört problemet. I efterhand har en sortering 

och uttagning av den mest relevanta informationen gjorts som vi sedan har utgått ifrån för att 

kunna sammanställa och skriva denna rapport. Vi har även försökt kontakta ett flertal 

författare till olika artiklar för att fråga om mer relevant information. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vår rapport handlar inte om små företag utan berör större företag med komplexa IT-miljöer. 

Hanteringen av fel avser inte tekniska fel i enskilda system utan logiska fel som sker mellan 

olika system. Vi ska inte gå in på kompensationskodning och kompensationslogik som är 

Sandvik AB:s nuvarande lösning.  

 

1.6 Målgrupp 

Studenter på KTH som har studerat systemintegration och felhantering eller liknande. Företag 

som har svårigheter med logisk felhantering och företag som hanterar och utbyter mycket 

informationsdata internt. 

 

1.7 Disposition 

I avsnitt 1 beskrivs bakgrunden och problembeskrivningen till arbetets problem. Där tas även 

syfte, metod, avgränsningar och målgrupp upp.  

I avsnitt 2 tar vi upp Application-to-Application/Enterprise Application Integration och 

integration av IT-system som beskriver ämnet på djupet. 

I avsnitt 3 beskriver vi felhantering i distribuerade system och SOA-miljöer, där vi även tar 

upp hur traditionella felhanteringssystem fungerar och varför de inte räcker till. I slutändan 

har vi förklarat varför ett bättre felhanteringssystem behövs och vad det har för krav och 

konsekvenserna av att använda sig av många IT-system och vad dess problem är. 
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I avsnitt 4 går vi in på vad asynkron och synkron kommunikation innebär och vilka för- och 

nackdelar de har. 

I avsnitt 5 beskriver och förklarar vi ett ramverk och vilka processer som behövs för att 

hantera fel i en IT-arkitektur. 

I avsnitt 6 tar vi upp metadata samt master data och vad dess funktion kan användas till för att 

förbättra hantering av logiska fel. 

I avsnitt 7 tittar vi på hur det skulle kunna gå att spåra transaktioner, end-to-end, och vad dess 

möjligheter är för att förbättra felhanteringen.  

I avsnitt 8 gör vi en analys och diskuterar kring vad vi har kommit fram till och det vi har 

fångat upp på våra intervjuer. 

I avsnitt 9 presenterar vi våra slutsatser kring denna rapport och sedan rekommendationer i 

avsnitt 10 om vad som kan göras efter detta för en fortsatt forskning. 
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2 Integration mellan informationssystem 

2.1 Application-to-application (A2A) och Enterprise Application 

Integration (EAI) 

A2A som står för Application-to-application handlar om intern kommunikation mellan ett 

företags system/applikationer för att utbyta information. EAI är en förkortning för Enterprise 

Application Integration och handlar om hur man kopplar ihop ett företags olika IT-

applikationer och system. Dessa två tekniska uttryck är nära besläktade med varandra. A2A är 

intressant för företag som tillhandahåller och organiserar stora mängder av katalog- och 

produktinformation.3 A2A och EAI är ett särskilt integrationssystem som kan hantera 

gränsöverskridande system och processer. När en affärsprocess ändras kan förändringen göras 

i EAI istället för att individuellt ändra i varje informationssystem.4 

Resultatet av ökad kommunikation mellan egna system och mellan leverantörer och kunder 

innebär en stor ökning av data och informationsutbyten. Denna data är oftast uppbyggd i olika 

format. I de flesta fall har företag ett så kallat adaptersystem, en middleware, som konverterar 

all typ av data så att system kan kommunicera med varandra effektivt. Middlewares har hjälpt 

till att flytta affärslogik från applikationer och underlättat asynkron kommunikation mellan 

systemen och även möjliggjort att övervaka dataflöden centralt.  

När EAI kom var frågan inte bara att transportera data från ett system till ett annat utan att 

även bearbeta datan vid informationsutbytet mellan systemen. Vanliga operationer som görs 

är datamappning, vilket menas med att syntaktisk och semantisk dataanalys görs på 

informationen som skall skickas. Sedan omvandlas och styrs informationen till rätt system. 

Detta innebär att EAI innehåller affärslogik som därmed blandar in både verksamhetspersonal 

och teknisk personal. Affärsprocesser förflyttar sig över olika avdelningar och kan innehålla 

en mängd olika aktiviteter som skall utföras. Detta kräver kunskap och färdigheter på personal 

som spänner över hela processen. Detta kan ses som ett problem då verksamhetspersonal och 

IT-personal har olika syn på vad som är relevant i affärsprocesser samt olika krav på 

funktionalitet i systemen. Även verksamhetsfolks arbetsprocesser mellan varandra kan orsaka 

svårigheter, bland annat om någon eller ett nytt system ställer nya krav som att inrätta en ny 

process kan det påverka andra affärsprocesser och annan verksamhetspersonal. A2A-
                                                      
3 Softlution, 2010, http://www.softlution.com/en/solutions/a2a/what-is-a2a.html 
4 Jerome Capirossi, A2A EAI Overview and recommendations, 
http://capirossi.org/info/Architecture/EAIoverview.pdf 



13 
 

integreringar bör alltså ta upp både tekniska och affärsmässiga frågor för att båda behövs för 

att en integration mellan olika system skall vara möjlig och problemfri. I och med att 

informationssystem spänner över olika nätverk och distribuerade system måste de anpassas på 

ett sådant sätt som uppfyller organisationens strategi och förändringar.5 

Nedan visas vilka arkitekturlager som omfattas av EAI: 

 

 

Figur 1 – EAI’s beståndsdelar. 

 

”Business Process Performance Management” ger möjlighet till övervakning av processer 

med hjälp av Key Performance Indicators (KPI) och uppföljning av affärsrisker. ”Business 

Process Management” tillhandahåller affärshändelser och operationssekvensering, 

affärstransaktioner och konsolidering av transaktionskällor. ”Information Processor” är en 

slags meddelandeförmedlare, även kallat ”Message Broker”, som tillhandahåller syntaktisk 

och semantisk dataanalys samt omvandling och styrning av information. ”Data Transport” 

täcker det tekniska gränssnittet och middlewares. 

Även om A2A/EAI är förväntat att lösa många komplexa utmaningar för informationssystem 

skapar det även problem i andra områden. Okända dataformat skapar fortfarande svårigheter 

och problem och är kostsamt och tidskrävande att justera och mappa i adaptersystemen.6  

 

                                                      
5 Jerome Capirossi, A2A EAI Overview and recommendations, 
http://capirossi.org/info/Architecture/EAIoverview.pdf 
6 Softlution, 2010, http://www.softlution.com/en/solutions/a2a/what-is-a2a.html 
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2.2 Vad är en affärstransaktion? 

En affärstransaktion, eller bara transaktion, är det ting som ser till att nyckeldata och 

information förflyttar sig från system till ett annat system i en IT-infrastruktur. 

Transaktion är en tjänst som en IT-applikation förser slutanvändare och andra 

applikationer som exempel kundorder, produktregistrering, inloggning osv.7 Det är just 

transaktioner man är intresserad av att spåra för att kunna förbättra felhanteringen. 

Oavsett IT-topologi vill man kunna spåra dessa transaktioner oavsett väg de tar som t.ex. 

via proxys, load balancers, webbservrar, applikationsservrar, oavsett 

programmeringsspråk (J2EE/.NET, C/C++ ), oavsett eget utvecklat system, eller message 

brokers/hubs, databaser och legacysystem som finns i stordatorn.8  

                                                      
7 Optier, 2011-05-20, http://www.optier.com/company/about-btm.php 
8 Business Transaction Management Blog, mars 2009, BTM benefits both business and IT, 
http://businesstransactionmanagement.blogspot.com/2009/03/btm-benefits-both-business-and-it.html 
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3 Felhantering i distribuerade system och 

Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) 

3.1 Det logiska felet 

Distribuerade, heterogena miljöer och tjänstebaserade system ger många fördelar. 

Möjligheterna för företag att utveckla löst kopplade modulbaserade applikationer och 

integrationer mellan olika plattformar och har förenklat förmågan att kunna utveckla och 

förändra verksamhetens infrastruktur efter behov samt låta olika system kunna 

kommunicera med varandra på olika språk. Dock har det visat sig att en sådan arkitektur 

är känslig för logiska fel när sådana system utbyter information. Detta är ett slags 

paradigm inom detta område, ett nytt synsätt för att hantera fel har uppmärksammats.9  

Definitionen av ett logiskt fel är ett fel som påverkar processens funktionalitet vid utbyte 

av information mellan två eller flera system. Exempel på sådana fel är att ett visst system 

behöver en viss speciell information eller har vissa regler uppsatta för att kunna ta emot 

information från ett annat system. Information som matas in kan ha fel syntax. Brister det 

i detta uppstår dvs. ett logiskt fel. Detta är fel som kräver mest tid att åtgärda. När vi 

hänvisar till tekniska fel, så avses fel som kan uppstå i den tekniska infrastukturen, t.ex. 

att en server går ner eller att en hårddisk är full etc. Logiska fel är svåra att undkomma då 

det är svårt att skapa ett helt felfritt system och veta vad andra system behöver för 

information för en felfri applikationsintegration. 

Dessa fel, oavsett om det är logiska fel, kallas på engelska ”exception”. Att förstå vad ett 

exception innebär är viktigt eftersom det finns en rad definitioner av begreppet. När det 

sker ett så kallat exception uppstår en misslyckad exekvering i programkörningen eller 

arbetsprocessen i ett system eller applikation på grund av en mängd olika orsaker. Detta 

exception kallar vi i denna studie för fel eller ibland för ”undantag”. Sådana fel kan 

inträffa i vilken typ av process som helst. 

Fel i distribuerade system och tjänsteorienterad arkitektur kan kategoriseras i tre klasser. 

 Fel på systemnivå – fel på källkod eller hårdvara i den fysiska infrastrukturen. 

                                                      
9 Managing Exceptions in Distributed Applications; Oracle White Paper; mars 2010 
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 Fel på applikationsnivå – felaktig semantik i meddelandet eller logiska fel. 

Ogiltig data, ej verifierat villkor av informationen, oväntad tjänst- eller 

klientrespons och felaktiga svar kan vara orsaken. 

 Fel på affärshändelsenivå – oacceptabla affärstillstånd i en transaktion som inte 

kan förstås av systemet. Behöver ibland inte vara teknikrelaterat utan mänskliga 

fel också. Dessa fel uppstår om något bryter mot uppsatta regler eller policies. 

T.ex. skulle det kunna vara en prioriterad order som inte har behandlats inom 24 

timmar eller en felaktig leveransadress i en beställning.10, 11 

  

3.2 Traditionell felhantering i system och dess problem 

För att förstå vad som behövs för att kunna hantera transaktionsfel mellan många system 

kan en insyn hur man har behandlat felmeddelanden tidigare vara bra.  

Uppbyggnaden av system och infrastruktur var inte alls likadan. Alla system var ensidiga 

och självständiga och hade ingen direkt anslutning till några andra system. Förändringar i 

systemkomponenter administrerades centralt och fel förväntades vara begränsade och väl 

kända.  

Programmerbara lösningar för system har varit grunden för tidigare felhanteringar. Redan 

i kompileringsstadierna upptäckte och eliminerade man oftast syntaxfel. Förväntade fel 

upptäcktes och hanterades via inbyggd logik, antingen i källkoden eller i affärsprocesser 

som drev systemet. Business Process Management-system hanterade oftast dessa 

processer, oväntade tillstånd och processer hanterades genom att de skrevs ner i en 

loggfil. Felsökning och tester isolerade och eliminerade logiska fel genom simulationer 

av systemets källkod. En patch kunde appliceras i systemet om ett allvarligt fel 

upptäcktes. Diverse systemhanteringsverktyg kunde även isolera fel i hårdvara under 

körning.  

Problemet med en sådan här felhanteringsmetod är att den är enormt svår att tillämpa i en 

heterogen, föränderlig och distribuerande miljö med många olika system. Det går inte att 

förlita sig på att utvecklarna ska kunna upptäcka alla fel och hantera dessa med hjälp av 

                                                      
10 When Exceptions Are The Rule; Sean Fitts; http://soa.sys-con.com/node/121945; september 2005 
11 Managing Exceptions in Distributed Applications; Oracle White Paper; mars 2010 
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kodning. Det är omöjligt att kunna upptäcka alla interaktioner mellan alla system som 

kan uppstå och därefter koda om varje problem. Att koda om är inte heller så passande 

om systemet är gammalt, inköpt eller om kunskaper om systemet saknas. På grund av att 

den traditionella felhanteringen är isolerad till endast ett system har den svårt att se 

sammanhanget av affärstransaktionen som den deltar i. Affärstransaktioner spänner oftast 

över flera system där transaktionsfel oftast inte kan upptäckas av felhantering lokaliserad 

på ett enskilt system. Det finns oftast ingen vetskap om hur systemet användes eller vad 

som uträttades och i vilket sammanhang felet inträffade. Information om problemet kan 

också vara begränsad beroende på hur väl utvecklarna har exporterat all tillgänglig 

information till felloggen. Varje system har vanligtvis ett ställe där fel loggas och oftast 

behövs information från flera loggar. Dessa loggar kan befinna sig på olika ställen 

geografiskt eller på olika servrar och detta kan ta mycket tid för IT-personal att leta 

igenom och samla ihop olika information från olika ställen för att möjligtvis kunna 

rekonstruera och förstå felet.12 

Ett fel visas vanligtvis i en logg där samtliga fel för ett visst system eller applikation 

samlas. Dessa fel tas omhand av IT-personal som oftast får lägga ner mycket tid och 

resurser för att lösa dessa kryptiska koder som felloggar oftast framstår som. Oftast är 

orsaken ett mänskligt fel såsom ogiltig inmatning av data eller saknad information. Dessa 

transaktionsfel leder vanligtvis till att viktig information går förlorad som i sin tur 

påverkar företagets affärer och upptar personalens dyrbara tid då personalen oftast får 

jobba reaktivt istället för proaktivt. Vissa felmeddelanden har redan en välkänd metod för 

att lösa dem medan andra är nya fel som inte har någon fungerande felhantering till än, 

andra löses under körning med hjälp av automatiska felhanteringsåtgärder. Ju fler system 

som utvecklas och sätts i drift kommer nätverket av system att bli mer komplicerat och 

invecklat, systemen förändras även med tiden och mer och mer information flyttas runt 

mellan dessa. Till slut är det svårt att ha en klar syn och kontroll över alla kopplingar och 

systemintegrationer.13 

 

                                                      
12 Managing Exceptions in Distributed Applications; Oracle White Paper; mars 2010 
13 Managing Exceptions in Distributed Applications; Oracle White Paper; mars 2010 
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3.3 Behov av ett felhanteringssystem 

För att kunna förstå hur man hanterar dessa komplexa fel i en tjänsteorienterad miljö och 

mellan heterogena system bör man börja med att överväga vilken kapacitet som krävs. 

Fel måste upptäckas när de uppstår i realtid och det måste gå att upptäcka dessa i 

affärshändelser mellan system. För att lyckas krävs det att det finns möjlighet att 

upptäcka, diagnostisera och lösa felet så effektivt och snabbt som möjligt samt att 

felhanteringen måste spänna över hela nätverket av system. När ett fel är upptäckt är det 

viktigt att IT-personal meddelas så fort som möjligt som i sin tur oftast får meddela 

verksamhetspersonal som oftast står bakom felet samt har förmågan att rätta till det. De 

som notifieras måste snabbt kunna analysera felmeddelandet, förstå orsaken och komma 

fram till en lösning. För att kunna utföra detta behövs sammanhanget för 

affärstransaktionen, var det inträffade och vad som hände. Personalen måste kunna ställa 

diagnos och lösa felet snabbt och effektivt, helst på bara några minuter. 

Affärsverksamheten måste ha möjlighet att lära sig om felmeddelandet i realtid. Fel som 

uppstår i affärstransaktioner skulle kunna förhindras genom att använda ett 

felhanteringssystem. Nedan följer några punkter som bör uppfyllas: 

 Upptäcka och fånga upp systemfel, applikationsfel och fel i affärshändelser under 

systemkörning. 

 Identifiera vilka system som behandlar varje affärstransaktion. 

 Visa transaktionsfel hela färdvägen från början till slut för att kunna ställa 

diagnos. 

 Kunna tillämpa ”just-in-time”-åtgärder för att lösa felen under körning eller 

kompensera för dessa. 

 Notifiera auktoriserad och berörd IT-personal om situationen. 

 Samverka med existerande IT-system (NSM, BPM).  

 

Upptäckt och lösningar på fel skiljer sig från varandra beroende på hur systemen och 

verksamhetsprocesserna ser ut och är uppbyggda. Vissa hanteringssystem är bäst lämpat 

att ta hand om vissa fel, därför är det bra om felhanteringssystemet kan samverka med 

dessa existerande hanteringssystem för att bli effektivt. Att skilja av 

felhanteringsprocessen från ett befintligt system främjar verksamheten att snabbt kunna 
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anpassa sig för förändringar samt att det underlättar hantering av fel i system som man 

har mindre kontroll över.14 

3.4 Konsekvenser av distribuerade och heterogena system 

Nuvarande informationssystem består av applikationer och system som har utvecklats 

under olika perioder och av olika utvecklingsteam oftast med olika teknologier. I de flesta 

fall när man utvecklar nya system används oftast den senaste tekniken som efter en viss 

tid kan bli föråldrad och som möjligtvis inte används längre i framtiden då det har dykt 

upp bättre språk eller innovativa teknologier. Som man har sett så utformas system sällan 

till att kunna kommunicera effektivt mellan andra system, integrationerna och 

gränssnitten som tillåter systemen att kommunicera med varandra måste skapas manuellt 

mellan varje system.15  

Om man skulle räkna på hur många systemintegrationer som behövs i förhållande till hur 

många system som ingår i arkitekturen ser man att tillväxten är exponentiell om vi skulle 

tänka oss att ett system mer eller mindre skulle kommunicera med 20 % av de andra 

systemen. Oftast behöver inte alla system kommunicera med alla andra. För att räkna på 

detta kan denna formel användas:  

i = s * (s – 1) / 2 * 0,2, där i = antal systemintegrationer och s = antal system. 

Nedan följer ett grafiskt diagram hur detta visualiseras: 

 

                                                      
14 Managing Exceptions in Distributed Applications; Oracle White Paper; mars 2010 
15 Bernard Manouvrier, Laurent Ménard, Application Integration: EAI, B2B, BPM and SOA, sida 12; 2007 
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Figur 2 - Diagram antal system och integrationer. 

 

Om man studerar diagrammet ser man att antalet system har stor betydelse på hur många 

integrationspunkter som uppstår. Ganska oundvikligen skapar man ett så kallat 

”spaghetti”-system där det är mycket svårt att analysera inverkan av modifieringar i ett 

system eller omfattningen av förändringar som krävs för att integrera ett nytt system. Vid 

en viss tidpunkt börjar IT-avdelningen på ett företag att tveka innan de ändrar sina 

informationssystem på grund av att de inte längre kan kontrollera konsekvenserna av 

deras egna ändringar. Själva systemet börjar motverka förändringarna och resultatet av 

detta kallas ”fossilation” av informationssystemet.16 Ju fler system som kopplas ihop och 

utbyter information mellan varandra inom arkitekturen desto fler integrationspunkter 

uppstår som i sin tur ökar möjligheten för fel att uppstå. Om man tar den tidigare bildens 

scenario och exempelvis minskar antalet system med ca 25 %, 150 till 110, skulle det 

innebära en minskning av integrationspunkter med nästan 50 %, 2235 till 1199, dvs. 1 

000. 

 

  

                                                      
16 Bernard Manouvrier, Laurent Ménard; Application Integration: EAI, B2B, BPM and SOA, sida 12; 2007 
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4 Asynkron och synkron kommunikation 

Asynkron och synkron kommunikation inom informationssystem och applikationer handlar 

om hur man skickar och tar emot data mellan olika system. Skillnaden mellan asynkron och 

synkron kommunikation är hur meddelandet överförs.17 

 

4.1 Asynkron kommunikation 

Inom asynkron kommunikation behöver inte båda systemen vara närvarande vid samma 

tidpunkt när ett meddelande skickas. När man pratar om asynkron kommunikation är det 

oftast inom teknologin Message Queueing. Asynkron kommunikation tillåter det sändande 

systemet att skicka sitt meddelande via en kanal som ställer det i en kö för att sedan låta det 

mottagande systemet ta hand om meddelandet i sin egen takt, systemen behöver då inte vara 

beroende av varandra. Denna koppling blir en så kallad ”lös koppling”.18 Detta möjliggör för 

båda systemen att arbeta maximalt när det gäller genomströmning av meddelanden i vartdera 

system. Inget slöseri med tid att vänta på varandra uppstår.19 Eftersom meddelandet skickas 

asynkront mellan systemen innebär det att det sändande systemet kan fortsätta vara igång och 

processera information som sedan hamnar i kön trots att det mottagande systemet är nere.20 

Teknologier som Message-oriented Middleware (MOM) och File Transfer Protocol (FTP) är 

av typen asynkron. För att förtydliga denna typ av kommunikation är e-post en vanlig 

asynkron överföring. Kommunikation inom distribuerade system är oftast asynkront.  

 

 

 

Figur 3 - Asynkron kommunikation. 

 

                                                      
17 E. Douglas Jensen’s Real-Time for the Real World, Distributed Real Time Computing Systems, januari 2010,  
http://www.real-time.org/distributed-real-time/asyncsync.html 
18 Dag König, Synkron och asynkron kommunikation med webbtjänster, maj 2005, 
http://buzzfrog.blogs.com/zabrak/2005/05/synkron_och_asy.html 
19 Gregor Hophe, Bobby Woolf, augusti 2003, Enterprise Integration Patterns, Designing, Building, and 
Deploying Messaging Solutions, The Addison-Wesley Signature Series 
20 Tutorialsto.com, maj 2009, Message-Oriented Middleware and the WebSphere MQ Introduction, 
http://tutorialsto.com/index.php/software/engineering/middleware/message-oriented-middleware-and-the-
websphere-mq-introduction.html 

 

A 
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Fördelarna med asynkrona överföringar är att det sändande systemet inte behöver vänta på att 

det mottagande systemet ska vara redo, utan meddelandet kan skickas när det passar det 

sändande systemet.21 Asynkrona överföringar använder sig av metoden ”send and forget” 

vilket medför att det är svårt att upptäcka fel om överföringen inte går igenom av olika 

anledningar eftersom systemen inte har någon direkt kontakt med varandra. Det sändande 

systemet struntar i om meddelandet går fram.22 

 

4.2 Synkron kommunikation 

Synkron kommunikation är en direkt kommunikation där båda systemen är synkroniserade 

tidsmässigt med varandra vilket menas med att alla system som är inblandade vid 

överföringen av information är närvarande under samma tidpunkt. Det vill säga att en direkt 

anslutning upprättas mellan två systemen där kommunikationen sker, systemet som har 

skickat sitt meddelande väntar på svar från det mottagande systemet för att veta att 

meddelandet har kommit fram och tagits om hand. Under denna process är det skickade 

systemet upptaget och kan inte utföra några andra arbetsprocesser för ens det mottagande 

systemet bekräftar att meddelandet är mottaget.23 Teknologier som Remote Method 

Invocation (RMI) och Remote Procedure Call (RPC) är så kallade synkrona procedurer. För 

att förtydliga det med ett alldagligt exempel är ett vanligt telefonsamtal en slags typ av 

synkron kommunikation. De kan endast kommunicera med varandra om den andra är 

tillgänglig och kan svara vid detta tillfälle.24 

 

 

 

Figur 4 - Synkron kommunikation. 

                                                      
21 Allinterview.com, 2009, Difference between synchronous and asynchronous communication, 
http://www.allinterview.com/showanswers/82046.html 
22 E. Douglas Jensen’s Real-Time for the Real World, Distributed Real Time Computing Systems, januari 2010,  
http://www.real-time.org/distributed-real-time/asyncsync.html 
23 E. Douglas Jensen’s Real-Time for the Real World, Distributed Real Time Computing Systems, januari 2010,  
http://www.real-time.org/distributed-real-time/asyncsync.html 
24 Gregor Hophe, Bobby Woolf, augusti 2003, Enterprise Integration Patterns, Designing, Building, and 
Deploying Messaging Solutions, The Addison-Wesley Signature Series 
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Det är lättare att hantera fel i synkrona sammanhang då meddelanden alltid bekräftas av 

mottagande system, det sändande systemet vet alltid om överföringen har lyckats. Nackdelen 

med synkron kommunikation är att båda systemen måste vara igång och klara för att ta emot 

ett meddelande samt att det krävs ett mer komplext gränssnitt som är svårare att konfigurera.25 

 

4.3 Kombinationer och idéer av båda kommunikationer 

Kombinationer av både asynkrona och synkrona kommunikationer går att fundera på om det 

kan vara till någon nytta. Att skapa en asynkron kommunikation med hjälp av synkron 

kommunikation och vice versa för att lösa vissa felhanteringsproblem borde kunna användas.

                                                      
25

 Allinterview.com, 2009, Difference between synchronous and asynchronous communication, 
http://www.allinterview.com/showanswers/82046.html 
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5 Ramverk för felhantering 

5.1 Processer för felhantering 

Först måste man ha klart för sig vilka tillvägagångssätt man ska använda för hantering av 

fel, vilka processer ska introduceras och vad ska dessa göra i klarspråk. Ett 

tillvägagångssätt har kartlagts som har stor potential och överensstämmer med många av 

de krav som fångats upp vid samtal med nyckelpersoner och informationsinsamling. Det 

är ett tillvägagångssätt som inte har för avsikt att eliminera alla fel direkt då vi vet vid det 

här laget att en sådan lösning är omöjlig i för stora företag med hundratals 

informationssystem och applikationer. Det är processer och aktiviteter som bedömts 

passa bäst i scenariot och som kan användas som ramverk för ett eget utvecklingsprojekt 

eller vid sökande av andra lösningar. 

Följande är processerna och dess beskrivning. Det loggas i varje process för att senare 

kunna läsa av vad som inträffade och för framtida förbättringar. 

 

1. Discovery 

Fångar in relevant information for att kunna identifiera vilken process som försöktes 

utföras. Felmeddelande samlas in och slutligen kan man konstatera t.ex. att en 

produktregistrering nekades eftersom man behöver en marknad för produkten eller 

t.ex. en order nekades eftersom behöver en leveransadress. 

 

2. Classification 

Läser av felkoderna för att kunna definiera hur ”ärendet” ska lösas och skickas vidare.  

 

3. Enrichment 

Relevant data från andra system kan behöva hämtas för att kunna lösa problemet. 

T.ex. behöver man inhämta information om marknaderna  från ett separat system, 

inhämta data från CRM systemet när det gäller leveransadress exemplet. 

 

4. Routing 

Definierar regler hur felet ska skickas vidare, T.ex. skickas felet med saknad marknad 

till system som automatisk kan ge produkten en marknad beroende på parametrar som 
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”typ av produkt” . För problemet där det saknas leveransadress kan det vara lämpligt 

att skicka vidare till kundtjänst som ringer upp kunden i fråga beroende på om det 

finns leveransadress information om den kunden i CRM systemet eller inte. Aven en 

prioritetsgradering bör man använda och lösa felen utifrån den så att kritiska fel löses 

först. 

 

5. a) Resolution (automatisk) 

Som ovan nämnt kan man lösa felet genom en automatisk process. Regler ser då till 

att felet löses.  Den automatiska processen kan vara som exemplet ovan men även 

ännu mer sofistikerad, t.ex. kan ej CRM systemet matcha en adress mot den order 

som saknade den informationen, då kan en regel säga att ifall informationen inte finns 

i CRM så använd en webbtjänst som letar upp en leveransadress baserat på 

kundnamn, telefonnummer, personnummer, stad osv. Ifall det inte fungerar så tvingas 

man utföra en manuell process som lösning, se nedan. 

 

b) Resolution (manuell) 

Alla fel kan inte lösas automatisk och behöver då manuell hantering av som sköts av 

personal. Vid sådana tillfällen är det viktigt att man har ett ”workflow” så att man 

löser felen på ett effektivt och strukturerat sätt. För att stödja detta behöver man skapa 

nya tjänster, se exempel nedan. 

 

   Kunna besluta ”routing” av fel. 

   Kunna köa begäran till personal och grupper som kan handskas med felen. 

   Monitorera statusen av köerna. 

   Acceptera och kunna logga förändringar. 

 

6. Restart 

Här är transaktionen reparerad och prövas om på nytt med korrekt värden, parametrar 

osv.  Man kan även avbryta transaktionen helt. 

 

7. External notifications and action triggers 
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Ibland kan ett fel behöva utlösa andra händelser utanför företagets IT miljö dvs. 

externa processer som t.ex. leverantörer.26 

 

Hur dessa processer hänger ihop klargörs grafiskt nedan. 

 

 

Figur 5 - Processer för felhantering. 

 

5.2 Best Practices 

Åtta best practices som man bör ta hänsyn till när man utvecklar och inför lösningar för 

felhantering är följande: 

1. Förstå och erkänna att fel är något naturligt och kommer med då det sker förändringar 

och förbättringar. Dessa fel ska tas om hand på ett hållbart sätt, ej blunda för felen. 

2. Införa ett överskådligt synsätt för felhanteringen så att felen är synliga oavsett 

processer, subprocesser, hierarkisk nivå osv.  

3. Fånga felen direkt då de inträffar och skicka vidare ärendet till bästa lösningsalternativ 

med status på felet. 

                                                      
26 Vitria: Exception Management and Resolution in SOA-enabled Business Processes *sid 6-7, March 2007 
  Author : Peter Abrahams 
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4. Förstå och eliminera grundorsakerna till felet, automatisera en lösning där det är 

möjligt genom att använda affärsregler och processer. 

5. Separera alltid kod och innehåll i felhanteringsverktyget för att göra det enklare då 

man ska införa nya regler vid verksamhetsförändringar. 

6. Skapa möjligheter att kunna återanvända felhanteringslösningar genom att använda 

modulärt tillvägagångssätt vid skapandet. 

7. Se till att möjligheten för förändring av regler finns när som helst på ett adaptivt sätt 

och att felen är synliga i realtid. 

8. Implementera felhantering inom ett begränsat område, t.ex. en process, sedan 

expandera till fler processer och partners.27 

 

  

                                                      
27 From interruption to Resolution – Reducing Risk with Exception Management.pdf  sid 5, 2008 
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6 Metadata och Master Data 

6.1 Metadata 

En av de viktigaste byggstenarna i en felhanteringslösning är metadata och dess roll. 

Metadata är strukturerad information som beskriver annan data så att man lättare kan 

komma åt, använda och hantera denna ”data”. Eftersom data förflyttas och manipuleras 

så är det viktigt att veta vart den kommer ifrån, vilka förändringar den har gått igenom 

osv. Det är just denna data som är metadata. Man kan säga att termen metadata är data 

om data eller information om information. Det finns 3 olika typer av metadata och dessa 

är följande: 

   Descriptive metadata – beskriver en resurs för att lättare kunna upptäcka och 

identifiera. Exempel på element: Titel, Abstract, Författare och nyckelord. 

   Structural metadata – beskriver hur saker och ting hänger ihop. Exempel: hur 

sidor är ordnade för att forma kapitel eller personer i en hierarkisk organisation. 

   Administrative metadata – hjälper till med hantering av resurser. Exempel: 

När, var och hur resursen skapades. Vem har tillgång till resursen? 

Metadata kan komma väl till hands vid felhantering. Ett strukturerat lexikon kan man 

använda för att beskriva hur en felhanteringslösning ska fungera. Metadata kan användas 

för definiering och beskrivning av olika typer av fel, regler, processer och dokument som 

används i olika manuella processer. I och med att det finns en beskrivning och element i 

metadatan som är standardiserad hjälper det till att kunna upptäcka, klassificera och 

skicka vidare felen. Processer som vi nämnt tidigare. 28 

 

6.2 Master Data och behov av Master Data Management 

Till skillnad från transaktionsdata som är information hämtat från andra källor är Master 

Data själva källan, det data som är objekt i en transaktion och som kan användas av 

tusentals andra transaktioner. Master Data ser till att det råder en definition av objekt. Till 

                                                      
28 http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf , 2004 
  Vitria:Exception Management and Resolution in SOA-enabled Business Processes *sid 8, March 2007 
  Author : Peter Abrahams 
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exempel ska kund, produkt, marknad osv. betyda samma sak för system A och system B. 

Med hjälp av denna standard kan man med hjälp av ett Master Data Management system 

(MDM) förebygga så att system förstår varandra och att vissa fel inte uppstår. 

Vi vet att fragmenterat och inkonsekvent data leder till fel när system ska kommunicera 

med varandra därför behövs ett MDM-system som håller master data i schack genom att 

exempelvis eliminera duplicerad data och säkerställa att korrekta attribut används, se till 

att data är uppdaterat, se till att andra system ärver ändringarna gjorda i master data osv. 

SOA-teknologin har bidragit till lägre integrationskostnader men är inkapabel att 

eliminera problemet med fragmenterad data. T.ex. i en order process kan information från 

sälj, lager, orderhantering och kundreskontra applikationer vara tillräcklig för att stödja 

själva applikationen men är inte tillräcklig för att stödja en affärsprocess som korsar flera 

applikationer. Detta eftersom ID-attribut och andra attribut inte är likadana i alla system, 

de tolkas annorlunda och dilemmat är vilket attribut som är korrekt. SOA löser alltså inte 

detta problem, därför kan ett MDM-system komma till användning. De fyra övergripande 

funktionerna för en MDM-lösning beskrivs nedan: 

   Govern – ser till att data är korrekt, delat på lämpligt sätt och är skyddat. 

   Consolidate – konsolidera master data på ett centralt förvar för att sedan 

definiera vilka master data som gäller, vilka attribut som ska användas osv. 

   Share – distribuerar master data information till andra applikationer. 

   Cleanse – validerar, rensar, berikar och normaliserar master data information. 

 

 

 

 

 

Trusted 
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Figur 6 – De fyra övergripande funktionerna för 
en Master Data Management-lösning. 
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Dessa punkter leder till att man får en unik, korrekt, komplett och ren master data 

information i hela organisationen. Helt enkelt gyllene data vilket minskar risken för att 

något ska gå snett i systemen.29  

 

 

Figur 7 - Hur Master Data Management fungerar som en central lösning. 

  

                                                      
29 Master Data Management, An Oracle White Paper - June 2009 
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7 Business Transaction Management 

7.1 Business Transaction Management – spårbarhet av 

transaktioner 

För att kunna hantera fel på ett smidigt och snabbt sätt krävs en spårbarhet av 

transaktioner vilket är svårt i dagens distribuerade och heterogena IT-miljöer. Detta 

ämne, Business Transaction Management, ses inte som en komplett lösning utan 

underlättar och förbättrar hanteringen av logiska fel. Det är en relativt ny och intressant 

metod som möjligtvis kommer utvecklas och användas i framtiden. 

Business Transaction Management, BTM, är ett nytt tillvägagångssätt för att hantera IT-

relaterade affärer ur ett transaktionsperspektiv. BTM går under många olika namn såsom 

Business Transaction Monitoring, Application Transaction Profiling eller User Defined 

Transaction Profiling.30 

BTM är ett slags systemövervaknings- och hanteringssystem som är konstruerat för att 

kunna spåra informationsflöden av transaktioner mellan olika system genom den 

befintliga IT-infrastrukturen vilket möjliggör en snabb upptäckt och åtgärd av fel i 

system, applikationer och verksamhetsprocesser. Istället för att övervaka SQL-uttryck, 

TCP/IP-paket eller CPU-utnyttjande åskådliggör transaktionsverktyget allt från ett 

transaktionsperspektiv31,32. Ur ett transaktionshanteringsperspektiv ses en applikation 

eller ett system som en samling av transaktioner och handlingar som utlöser en händelse i 

infrastrukturen. Målet är att spåra varje transaktion från början till slut och sammanställa 

information som samlats från den befintliga infrastrukturen. En sådan syn möjliggör en 

snabb isolering och problemlösning av grundorsaken för det uppstådda felet.33 Varje 

enskild transaktion övervakas i realtid när det flödar genom IT-systemen. 

Detta transaktionshanteringsverktyg kan användas inom två områden.  

                                                      
30 Wikipedia, mars 2011, Business Transaction Management, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_transaction_management 
31 BTM Industry Portal, 2011, BTM Overview, http://www.businesstransactionmanagement.com/btm-
overview.html 
32 Correlsense.com, 2011, Business Transaction Management – the Next Generation of Business Service 
Management, http://www.correlsense.com/resources/446/15/business-transaction-management-next-generation-
business-service-management 
33 Correlsense.com, 2011, Business Transaction Management – the Next Generation of Business Service 
Management, http://www.correlsense.com/resources/446/15/business-transaction-management-next-generation-
business-service-management 
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   Felhantering – möjligheten att kunna upptäcka transaktionsfel och snabbt 

lokalisera grundorsaken av problemet.  

   Prestandahantering – förmågan att kunna spåra prestanda och 

genomströmning av komponenter och transaktioner.34 

BTM har möjlighet att kunna spåra, upptäcka, varna och lösa olika typer av fel. Den 

möjliggör för IT-personal att kunna söka efter transaktioner via meddelandeinformation, 

såsom tidpunkt när det inträffade, meddelandetyp eller klientinformation. Dessa 

sökförmågor underlättar analysen av grundorsaken av många transaktionsfel såsom 

avstannade transaktioner, missade processer, systemfel eller andra problem som felaktig 

data. BTM kan också förse inblick i affärsdata för varje meddelande som kan tillåta 

verksamheten att kunna modifiera beteendet av systemen baserat på transaktionsspecifika 

värden. Det kan till exempel handla om att omdirigera nätverkstrafik.35 

I mångas expertögon representerar BTM det nästa steget inom evolutionen av IT-system. 

Traditionella hanteringssystem är baserade på att övervaka hälsotillståndet av individuella 

komponenter. Detta passade bra in på stordatormiljöer där en viss applikation använde 

tillägnade resurser, och även klient-servermiljöer där beroenden mellan IT-system var 

relativt liten. Under de senaste åren har infrastrukturen för IT blivit en komplex 

multiskiktad miljö bestående av nätverksutrustning, webbservrar, applikationsservrar och 

databasservrar, som spänner över olika teknologier, arkitekturer, plattformar och 

systemtyper, såsom självbyggda, inköpta och gamla system. I denna miljö är system inte 

längre isolerade från andra system. För att effektivt kunna övervaka och hantera system 

borde hanteringen av IT-system ha en mer klar insyn på en noggrannare nivå av 

applikationer och system och dess beroenden emellan.36 

 

7.2 Lösningsmetoder 

Eftersom det är svårt att övervaka transaktioner i distribuerade system utan att bryta sig in 

i olika systems känsliga kod eller processer mellan dessa skulle det bästa vara att använda 

                                                      
34 Managing Exceptions in Distributed Applications; Oracle White Paper; mars 2010 
35 Q&A: End-to-End Transaction Tracking with Business Transaction Management; James Powell; 
http://esj.com/articles/2009/10/20/transaction-tracking.aspx; oktober 2009 
36 Business Transaction Management: Another Step in the Evolution of IT Management; Dan Yachin; IDC 
#EMT1P, Volume: 1; mars 2007 
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sig av metoder som inte inkräktar på de befintliga systemen. Något som kallas 

”fingerprinting” eller fingeravtryck inom BTM undviker att bryta transaktionsflödet 

genom att inte ändra det skickade meddelandet någonting alls. Hanteringssystemet 

beräknar fram ett unikt fingeravtryck liknande en primärnyckel eller identifierare för 

varje meddelande som sedan spåras av hanteringssystemet.37 

Två tillvägagångssätt har tillämpats för att kunna spåra transaktionsfel. Dessa har olika 

för- och nackdelar beroende på vad som fungerar bäst för verksamhetens arkitektur. Den 

ena är baserad på agenter och den andra genom nätverksbaserade anordningar.  

Med hjälp av agenter distribuerade längs med transaktioners systemvägar, även över 

olika skikt, kan man med ett hanteringssystem automatiskt upptäcka, spåra och analysera 

transaktioner i realtid.  

Den andra lösningen är att med hjälp av passiva nätverksbaserade anordningar kunna 

övervaka transaktionsmeddelanden inom nätverkstrafiken. Nätverksanordningar 

upptäcker automatiskt affärstransaktioner när de förflyttas i IT-miljön genom att 

observera rå nätverksdata.38 För att sedan samla in data behövs en process som används 

med hjälp av en algoritm. En sådan här lösning inkräktar minimalt på de befintliga 

systemen. Installationen av den är relativt enkel och billig eftersom den ansluts till en 

server. Nackdelarna med detta tillvägagångssätt är att chansen att samla in onödig och 

felaktig information och kostnaden att sätta dessa sensorer på alla punkter där det finns 

åtkomst till nätverket är stor.39 

Det som sker i nästa steg är att informationen om alla transaktioner samlas in och tas om 

hand av ett hanteringssystem där det aggregeras och analyseras. Sedan skapas en 

topologikarta över infrastrukturen som länkar affärssammanhanget av information med 

underliggande komponenter och system på transaktionsnivå.40 

Det finns även andra olika sätt att upptäcka fel. ”Deep Dive”-profilering och övervakning 

av slutanvändare.  

                                                      
37 Q&A: End-to-End Transaction Tracking with Business Transaction Management; James Powell; 
http://esj.com/Articles/2009/10/20/Transaction-Tracking.aspx?Page=3; oktober 2009 
38 Business Transaction Management: Another Step in the Evolution of IT Management; Dan Yachin; IDC 
#EMT1P, Volume: 1; mars 2007 
39 http://www.techout.com/resources/Types-of-Business-Transaction-Monitoring.php 
40 Business Transaction Management: Another Step in the Evolution of IT Management; Dan Yachin; IDC 
#EMT1P, Volume: 1; mars 2007 
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”Deep Drive”-profilering utförs genom diagnostiska tester på kodnivå för 

Javaapplikationer. Genom denna metod kan man få ut mycket information samt att den 

berättar var i koden som felet har uppstått. Nackdelen med denna typ är att den endast 

fungerar på Javabaserade applikationer så andra transaktioner som använder andra språk 

kan inte övervakas.  

Övervakning av slutanvändare hjälper till att upptäcka fel genom övervakning av 

responstiden av slutanvändaren. Antingen kan en agent installeras på en användares dator 

eller så kan en nätverksanordning installeras på en webbserver för att kunna behandla 

detta. Genom detta kan man veta exakt vad slutanvändaren gör. Nackdelen är att denna 

typ endast är begränsad till webbservern.41 

 

7.3 Marknad och framtid för Business Transaction Management 

BTM erbjuds av flera unga, mindre företag och är relativt nytt på marknaden. Några av 

de ledande företagen inom detta område är för tillfället Correlsense, OpTier, Correlix och 

B-hive. Alla dessa har grundats under 2000-talet. Det finns många fler företag inom detta 

område som har liknande lösningar. Vissa är på väg att köpas upp och vissa har redan 

köpts upp av större företag såsom IBM, Oracle, Microsoft och HP. BTM-lösningar 

fungerar för närvarande bäst hos företag som erbjuder kundrelaterade onlinetjänster inom 

områden som finansiella tjänster, försäkringar och detaljhandel på nätet. BTM kommer 

troligen att utvecklas och inom en snar framtid att vara en känd lösning även för andra 

affärsområden. BTM kommer troligtvis att bli ett grunderbjudande från etablerade IT-

managementföretag då detta kan bidra till nästan varje aspekt för hantering av IT. Denna 

lösning kommer säkerligen att integreras med andra lösningar och metoder för att lösa 

felhantering inom komplexa IT-miljöer. Det beskrivs fortfarande att teknologier, verktyg 

och funktionalitet inom området behöver utvecklas och fungera bättre ihop för att kunna 

skapa en mer omfattande BTM-lösning. Trots den växande medvetenheten om behovet 

av BTM är det fortfarande förvirring om den exakta definitionen, kapaciteten och 

                                                      
41 Techout.com, 2009, Types of Business Transaction Monitoring, http://www.techout.com/resources/Types-of-
Business-Transaction-Monitoring.php 
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funktionaliteten som den har, hur den skiljer sig från andra befintliga lösningar inom 

transaktions- och felhantering.42 

  

                                                      
42 Business Transaction Management: Another Step in the Evolution of IT Management; Dan Yachin; IDC 
#EMT1P, Volume: 1; mars 2007 
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8 Analys och diskussion 

Reflektioner kring det vi har skrivit och intervjuerna. 

 Efter vår analys av utförda intervjuer och informationsinsamling har vi konstaterat 

att den största orsaken till logiska fel är indatafel. Andra orsaker är oftast fel i 

businesslogiken och dåliga valideringar vilket inte visar syftet med datan så 

tydligt och att användarna inte förstår vad de ska fylla i. Det kan vara att man har 

formulerat produktdata olika när det gäller noggrannhet av värdet, som i sin tur 

blir fel beräkningar i det mottagande systemet. Oftast är det också ny teknik och 

nya processer som hela tiden tillkommer som ställer till det. Detta leder oftast till 

okunskap bland anställda. System med mycket affärslogik och valideringar som 

skall kommunicera med andra system som använder olika sorts affärslogik och 

olika format på data är ett stort problem. Där händer det oftast att olika system 

krockar med varandra.  

 

 Anställda har en tendens att hoppa förbi regler genom att manuellt knappa in data. 

När sådant inträffar, att man går utanför standardprocessen så ökar risken för fel. 

Ibland vet man om problematiken men företag orkar inte driva igenom saker och 

ting. Anställda kan även sakna en övergripande bild på IT-arkitekturen och dess 

regler, t.ex. att man inte matar in data i ett visst fält som kan behövas i ett annat 

system. 

  

 Vissa fel leder till en ”dominoeffekt” dvs. att ett fel, eller en avsiktlig handling 

vars avsikt är god kan leda till en rad andra problem. Exempelvis stoppade ordrar 

pga. kreditproblem ledde till trassel i ledtidsuppföljningar, information man 

grundar viktiga beslut kring. Fel beslut grundat på inkorrekt information kan 

äventyra företaget. 

 

 Ibland får man helt enkelt acceptera fel för att verksamheten ska rulla på och 

informera personal om detta. I slutändan blir man tvungen att tillsammans med 

både affärsfolk som känner till regler och information kring verksamheten som 

t.ex. lägsta värde på lagersaldo och IT-folk som är teknisk kunniga som kan 

konfigurera och programmera om systemen. 
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 Vi vet att många av felet beror på att man inte gör ett bra grundarbete med det 

allra första datat som förs in i systemen. Den data som andra objekt och 

transaktionsdata grundar sig på. Tekniska scheman som specificerar och 

definierar data måste utföras korrekt från start. Detta grundarbete ska involvera 

åter igen både IT-folk och affärsfolk.  

  

 Ett problem som anställda upplever är att man trots monitorering och rapportering 

av fel ej kan skicka dessa vidare till någon lämplig som är kapabel till att lösa 

felet. Man vet inte vem som är informationsägare eller systemägare. Lösningen 

blir både tidskrävande och brukar ofta involvera många. Kompetens finns inom 

företag när det gäller tekniska lösningar och korrigeringar men anställda är i 

behov av processer, ansvaret är väldigt diffust i dagsläget.  Sedan har vi så kallade 

”bluff-fel”, dessa uppträder som fel endast i några dagar. Det kan exempelvis 

handla om registrerade kunder som inte har kundnr på måndagen men på 

torsdagen fylls dessa in för att detta arbetssätt passar verksamhetsfolkets processer 

bättre. 

 

 Att ersätta många olika gamla distribuerade system med endast ett gemensamt 

modernt system som en lösning för logiska fel skapar fördelar såsom uppstädning, 

bättre kvalitet av data och mer standardiserade processer. Dock finns det även 

problem. De gamla systemen har med tiden oftast skapat unika och skräddarsydda 

processer och interna lösningar för just det systemet och verksamhetens 

arbetsprocesser. I och med detta krävs mycket förändringsarbete om man ska 

lyckas byta ut gamla system då man oftast får ändra standardprocesserna och 

arbetsprocesser åt verksamhetsfolk. 

 

 Många av felen orsakas av ett olämpligt gränssnitt. Vissa jobbar fortfarande likt 

en CMD med svart och vitt som färgskala. Ett ordentligt gränssnitt där man 

exempelvis kan välja ur en definierat produktkatalog eller välja datum ur en 

kalender istället för att manuellt knappa in information skulle minska logiska fel 

markant. Givetvis måste man även skärpa användarna och informera om vad som 

gäller. 
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 Det krävs mycket manuellt arbete i dagsläget för att kunna lösa logiska fel. Hittar 

man ett fel löser man det på bästa sätt för tillfället. Sedan kan det dyka upp ett 

likadant fel två månader senare och då får man göra om processen på ett annat 

sätt. Samma typ av logiskt fel är mer föränderliga och kan uppstå i olika typer av 

skepnader men som i grund och botten är ett likadant fel. Det är svårt att mappa 

dessa fel med tidigare lösta och liknande fel. 

 

 Utbildning och kunskapsspridning om felhantering är viktigt eftersom det inte är 

varje människas dagliga jobb att sitta och hålla på med data i systemen. 

Verksamhetsfolk tycker att systemen bara ska fungera utan problem. De bryr sig 

inte om vad som ligger bakom systemen. Då behövs det oftast ett system med 

mycket regler och logik som hjälper personalen att knappa in rätt data. System 

som innehåller mycket logik styr hur man jobbar mer eller mindre. Nackdelen är 

att det blir väldigt oflexibelt vid förändringar i verksamheten. Har man ett mer 

öppet system med färre valideringar och regler så blir det väldigt flexibelt men ett 

sådant system bygger på att man utbildar personalen som interagerar med detta 

system. 

 

 Visst handlar det mycket om interna verksamheten, dess processer, anställda och 

IT men vi får inte glömma kunderna som också är en viktig aktör. När det handlar 

om B2B så behövs kopplingar till kundernas IT system, även där sker ju fel av 

olika slag. Fel indata är det vanligaste åter igen, kunderna skickar inte data enligt 

specifikationen (överenskomna mallar). Automatiserade ordrar går aldrig fel men 

när en person ska knappa in data är sannolikheten att någon ska gå fel oerhört 

mycket större. Mycket handlar om IT-mognad menar Anders Wessling som är IT 

manager inom Sandviks B2B. Kunder som inte är vana att koppla ihop sina IT 

system tenderar att göra fel medan de som har erfarenhet är problemfria. Mycket 

handlar även om interna problem och hur pass automatiserad kundernas processer 

är. I en automatiserad process så är saker svart eller vitt och logiska fel uppstår 

inte. Ett typiskt problem som stöts på är att leveransdatum för en order har olika 

betydelser. För företaget som gör en ordern med leveransdatum exempelvis 17 

juni 2011 betyder det att leveransen ska befinna sig på deras lastkaj medan för 

företaget som levererar innebär 17 juni att man skickar det från 
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distributionscentret.  Vissa kunder med sådana problem blundar för dem och är 

helt ointresserade på att de skickar fel vilket är ett stort problem då man ibland 

blir tvungen att hitta på någon teknisk lösning vilket kräver resurser. 

 

 Lösningen att spåra transaktioner har inte varit det vi hoppats på då det var mer 

inriktat på prestandaförbättringar och tillför inte tillräckligt med nytta med tanke 

på kostnaderna och komplexiteten. Har man däremot möjlighet att med befintlig 

arkitektur spåra transaktioner tror vi tillför nytta vid spårning av fel. 

Nödvändigtvis behöver man ej logga alla parametrar som kan tänkas finnas men 

man väljer ut ett fåtal av dem. I Sandviks B2B använder man exempelvis 

metadata för att spåra transaktioner. Man taggar upp ordrar och kan se vilken 

kund ordern tillhör. Dessa taggar dyker upp i felhanteringsapplikationerna och 

kan vara till stor hjälp vid hanteringen av ordrar som är fel. System för spårbarhet 

finns enligt de vi intervjuade men lagras som enskilda dokument som ett slags 

bibliotek vilket ger en svår överblick över hela problemet och vad som kopplas till 

vad. Fel upptäcks oftast för sent. Det upptäcks inte när du gör det utan senare när 

du skall använda det. De nämnde en change tracker som spårar ändringar av data 

vilket skulle underlätta orsaksletandet. 
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9 Slutsatser 

Utifrån det vi konstaterat i analys- och diskussionssektionen kan vi komma fram till 

följande:  

 Företag måste luta sig åt standardprocesser och i många fall inse att problemen är 

mer organisatoriska än tekniska. Anställda måste bli medvetna om problemen och 

verksamheten måste ta dessa problem på allvar. 

 

 Man måste kartlägga alla ”dominoeffekt-scenarion” och specificera vilken 

information är invalid ifall något går fel. 

 

 Ibland är acceptans av fel nödvändigt och hanteringen av fel allt eftersom. 

Acceptans av fel kan i vissa situationer generera mer nytta än om verksamheten 

står still. När man ska ändra och sätta nya regler på systemnivå behövs inte bara 

IT kompetens utan även affärsfolk som känner till verksamheten. Så kallade 

”bluff-fel” får man eliminera genom att skapa obligatoriska fält eller genom 

striktare regler. Förutom ”bluff fel” har vi ”idiot värden” som vi blev 

introducerade till under en intervju. Värden som är i rätt format men helt orimliga, 

exempelvis en fakturarad på en miljard. Sådana fel får man åtgärda via regler i 

den mån det går t.ex. ska ett tangentbord kosta mellan 10-1 000 kr, kan ej kosta 

över 1000kr. 

 

 Källdata är oerhört viktigt. Det grundarbete som görs med det och XML scheman 

är grunden till ett felfritt system. Eftersom många av problemen härleds till 

ursprungsdatan och det tillfälle data skapas kommer ett MDM system innebära 

bättre indatakontroller och bra process kring hur man skapar information och dess 

attribut. Även objekten som grundar sig på masterdatan kommer man ha bättre 

kontroll över. Man uppnår på så sätt bättre datakvalitet, så kallad ”gyllene data”. 

48 gamla system är planerade att bytas ut till ett standardiserat SAP, även där 

kommer det leda till bättre information genom bättre indatakontroller. Ett stort 

företag är i behöv av MDM då det blir gigantiskt mycket integration om varje 
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applikation eller system ska integrera direkt mot varje källa. En central punkt 

skulle minska antal integrationer och minska med all säkerhet fel som kan uppstå. 

 

 Vissa fel som fångas upp och som det finns monitorering på kan inte lösas på ett 

effektivt sätt pga att man ej har någon/några lämpliga att skicka vidare felen till 

och inte heller en informationsägare eller systemägare. Här skulle ett human 

workflow komma väl till användning så att man löser felen på ett strukturerat och 

effektivt sätt. Man bör även skapa grupper och definiera vem/vilka som är 

informations och systemägare så att folk tar ansvar, ett systemstöd för 

informationsägarskap helt enkelt där ovan nämnt ingår.  

 

 Ett bättre felhanteringssystem som är bättre på att aggregera felen från olika 

punkter till ett ställe så att man lättare kan se kedjan skulle underlätta 

felhanteringen. 

 

 Kunden är kung men i många fall även bov när det gäller felen som uppstår. Vi 

pratade om B2B i sektionen ovan. Bästa sättet att förhindra att fel uppstår är att 

göra en ordentlig förstudie och komma överens med kunden vad som kommer att 

skickas mellan IT-systemen. Båda parterna måste prata samma språk därför är det 

viktigt att de olika affärsparametrarna betyder samma sak. Tätt därefter bör man 

göra en testning för att se till att allt flyter på bra och eventuellt eliminera problem 

som uppstår. Tekniken finns ju men en för hastig implementation kan leda till att 

man skickar över ej överenskommen data. Man får inte heller glömma att skapa 

processer kring uppdatering av information som är jätte viktigt för att förhindra 

framtida fel. Ibland kan en viss situation tvinga en hastig implementation som inte 

följer mallen, tvinga att man går in för produktion. I sådana fall får man förbereda 

sig på att fel uppstår och ha en bra felhanteringsprocess som nämnts i detta 

dokument. Kunder som blundar för felen måste man få med i en 

korrigeringsprocess/förbättrings process likt ”kaizen” som ständigt pågår, förklara 

för dessa att det är en win-win situation. Exemplet med leveransdatum för en 

order får man förklara att det leder till förseningar som kostar båda parterna. Det 

krävs att man gör små justeringar för att sådana fel inte ska inträffa. Även kunder 

måste investera i sin IT helt enkelt, det får inte finnas ett svart får i IT-

arkitekturen, om det gör det så har övrig IT-investering låg potential. 
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 Vad vi har skrivit om så tar det tid att använda traditionella hanteringslösningar 

och att dessa inte är anpassade att använda vid logiska fel. Som vi har märkt när 

det gäller antal system i organisationen kan det vara en fördel att försöka hålla 

nere eller minska antal system inom företaget då antalet integrationspunkter, där 

det kan ske logiska fel, minskar drastiskt. 
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10 Rekommendationer 

Hantering av logiska fel känns fortfarande som ett problem för många företag och är svårt 
att eliminera helt och hållet. Rekommendationerna kring det fortsatta arbetet kring detta 
problem skulle kunna vara: 

- Gå djupare in på Master Data Management och metadata och se hur en sådan 
implementation i verkligheten skulle kunna fungera och se ut.  

- Intervjua flera liknande företag och se vilken syn och lösning de har på detta problem. 
Andra företag har kanske fungerande lösningar.  
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11 Lexikon 

Affärshändelse = Business event 

Affärstransaktion = Business transaction  

Affärsverksamhet = Business operation 

BPM = Business Process Management, ett arbetssätt för att förbättra 

Change Tracker = ett slags program som spårar ändringar av data 

CMD = kommandotolk  

CPU = processor i en dator 

CRM-system = kundsystem 

Fel = Exception, kallas även för undantag. 

Felhantering = Exception handling 

Heterogen = Olika 

Kaizen = Ett japanskt synsätt som går ut på att ständigt förbättra 

Källkod = Själva programkoden 

Logik = Form av regler 

Lös koppling = Innbär att tjänster inte är bundna utan kan återanvändas och bygga nya 

tjänster med existerande 

Message queing = Datameddelanden som läggs i en kö 

Middleware = Ett program som fungerar som en mellanhand för att stödja distribuerade 

system 

NSM = Network System Management 

Patch = Tillägg i ett program 
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Routing = vägleda något 

Server = En kraftfull dator som betjänar andra system 

SOA = En IT-miljö med distribuerade applikationer och löst kopplade tjänster 

verksamhetsprocesser 

SQL = Structured Query Language, används i relationsdatabaser 

Workflow = arbetsflöde 

XML = Extensible Markup Language, ett märkspråk. Dess syfte är att kunna utväxla data 

mellan olika informationssystem 
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13 Bilagor 

13.1 Mall för intevju 

Nedan har vi mallen som vi utgick ifrån när vi genomförde intervjuer med anställda på 
Sandvik AB. En del frågor har lett till andra följdfrågor. Intervjuerna avser endast logiska fel.  

___________________________ 

Namn: 

Befattning och roll:  

___________________________ 

Frågor: 

 

1. Hur ofta stöter du på fel i ditt arbete? 

2. Vilka är de vanligaste felen som ni stöter på? 

3. Vad tror du är den största grundorsaken att fel uppstår? 

4. Vilka system är det mest problem med? 

5. Hur hanterar ni fel som stöts på i ert arbete, från upptäckt till lösning? 

6. Vad tror ni att man bör göra för att förebygga fel? 

7. Vad tror ni man bör förbättra för att effektivisera felhanteringen? 

8. Vad tror ni om er egna Proof-of-function? 

9. Hur ser ni på metadata och hur kan det användas i en felhanteringslösning. 

10. Hur ser ni MDM som en lösning? 

11. Vad tycker ni om ert aktuella felhanteringssystem? 

12. Har ni några förslag på nya felhanteringslösningar? 

13. Vems är ansvaret när det går fel i IT systemen? Fel som kostar företaget. 

14. Spårar ni transaktioner idag? Om inte, hur ser ni på en sådan lösning? 

15. Vi har hört talas om ett tidigare projekt som heter PDF. Vad var det för projekt och 

hur gick det? 

16. Ni planerar att ersätta 48 gamla Sopic system med ett SAP. Vad kommer detta ha för 

effekt? 

17. Vi vet att många av felen orsakas av anställda själva genom inkorrekt data matas in. 

Vilka är era insatser för att anställda ska få kunskap om vad som gäller? 

18. Hur ser ert användargränssnitt ut? Kan man redan där påverka och förhindra att fel 

inträffar? 
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Övrigt att diskutera 
 

 Fråga och diskutera kring andra lösningar vi har hittat. 

 Vad bör vi fokusera på? vilka nyckelord bör vi söka efter eftersom det inte finns så 
mycket information inom detta område. 

 Vad bör vi ej fokusera på? 

 Förslag på personer som är kunniga inom området? 
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13.2 Intervjuer 
 

13.2.1 Intervju med personal på Information Warehouse 

___________________________ 

Namn: Johan Westin och Peter Tunell 

Befattning och roll: Information Warehouse 

___________________________ 

Frågor: 

 

1. Hur ofta stöter du på fel i ditt arbete?   

Johan - Du menar alltså ej tekniska fel utan innehållet dvs logiska fel? Varje vecka 

dyker det upp någon fråga om informationsinnehållet. I princip tillhandahåller vi 

systemen, informationen måste någon annan äga. Det är även någon annan än jag som 

konsumerar informationen, oftast upptäcks det av någon där ute som kör rapporten 

men de kommer ju oftast till oss och frågar, varför är det så här? Då måste vi kolla om 

vi har gjort något fel när vi laddat in datat. Så jag kan säga att varje vecka får vi in 

något fel vi måste gräva i. Konstaterar vi att det är fel indata, ja då måste vi passa 

bollen vidare. Om vi har orsakat något fel så är det något vi måste fixa. Men minst 9 

fall av 10 så är det indatafel, hehe. Det är någon som knappar in galet i källsystemet 

från början. 

 

Sammanfattning: 1 gång per vecka. 9/10 indata fel 

 

2. Vilka är de vanligaste felen som ni stöter på? 

Indatafel. 

 

3. Vad tror du är den största grundorsaken att fel uppstår? 

Indatafel. 

 

4. Vilka system är det mest problem med? 

Jaa, bra fråga. Hmm. 

Finns det en akilleshäl i IT-arkitekturen?  
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Jag tänker efter nu och det är inte självklart att det behöver vara ett visst specifikt 

system. Det är en viss typ av information som leder till mycket fel. Jag skulle vilja 

säga, att det största felet vi har nu är att få fram rätt produktionskostnad för produkt. 

Vi vill ha produktionskostnad jämfört med vad du sålde den för helt enkelt att få reda 

på vinsten. Sedan har man ju vad det kostar att ha det på lager och transportera det 

men det struntar vi i men vad kostar det att producera det här och vad sålde du det för. 

Sen att vi har olika aktörer i ledet som sätter priset är ju en helt annan sak. Jag skulle 

vilja säga, produktionskostnad. 

 

Johan Westin frågar Peter Tunell – vad har vi mer för logiska fel? 

Peter – Orderknowledgement. 

Johan – Ja just det, orderkännande. 

 

Vi har automatiserade processer som ibland slår fel verksamhetsmässigt. Det systemet 

gör internt i en inköpsorder från säljenheten till produktionsenheten eller lagret, 

centrallagret så spottar den tillbaka ett orderigenkännande direkt men det är kanske 

inte korrekt, det kanske inte är någon som verkligen har tittat på det. Då får du fel 

datum och så måste du vänta till någon har tittat på det och gjort ett ordererkännande. 

Det kanske ska leverera om 3 veckor men systemet kanske spottar ut 1 vecka som 

standard. 

 

Men hur vet att man ska göra ett internt ordererkännande? 

 

Om du får en special order då vet du och då begär säljenheten information om när ni 

kan leverera, ett leveransdatum och då gör du ett internt ordererkännande. 

 

Peter – Sedan kan det vara så att man hoppar förbi vissa regler i system, går in 

manuellt och knappar in data. 

 

Johan – När man går utanför standard processen då åker man på problem nästan jämnt. 

Ibland är det väldigt vanligt och man är medveten om att man går utanför standard 

processen, alla vet om det men eftersom företag inte orkar driva igenom saker utan 

gjort det strömlinjeformat överallt sker sådana saker, vi måste luta oss åt 

standardprocesser så att firman funkar lika överallt. 
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Peter – Andra problem, stoppade ordrar? Som kom på tal under finanskrisen men 

aldrig varit aktuellt förut. Vissa företag hade kreditproblem och vissa kunde inte 

betala. Man fick stoppa och granska dessa ordrar en och en vilket ställde till trassel 

med trassel i våra ledtidsuppföljningar, vi fick inte rätt datum på ordrarna. Det var 

större problem på vissa marknader än andra. 

 

Sammanfattning: Inte system, men en viss typ av information. 

a. Produktionskostnad 

b. Ordererkännande 

c. Personal hoppar förbi regler 

d. Stoppade ordrar, påverkar ledtider osv. 

 

5. Hur hanterar ni fel som stöts på i ert arbete, från upptäckt till lösning? 

Johan - Lösning? Haha. I vissa fall får man acceptera fel och informera personal så att 

de är medvetna om detta. I många fall får man sitta med IT människor och koda bort 

dessa fel tillsammans med folk från verksamheten som förstår orsaken till problemen. 

Det finns ofta en bra anledning till att man har gjort som man har gjort, som t.ex. 

stoppade ordrar pga. kreditproblem. Utifrån det försöker vi hantera det här undantaget 

och ändrar och sätter regler på vårt plan eller i källsystemen osv. 

 

Sammanfattning: Acceptera fel, informera att detta fel får gå igenom. 

 

6. Vad tror ni att man bör göra för att förebygga fel? 

Johan - Det vi försöker göra är ju egentligen att vi skapar de här scheman som vi har 

pratat om, våran specifikation vad vi ska skicka över. Det vi försöker göra är att vi 

sitter ner med någon som kan källsystemen affärssidan plus de som gör scheman, de 

som förstår sig på informationsmodelleringen. Förebyggandet har mycket att göra med 

det grundarbete vi gör där. Man måste titta på källdatat för att redan där hitta fel och 

på så sätt förebygga fel. Modellering, arbetet med scheman och titta på grunddata 

innan man börjar ladda in det. 

 

Sammanfattning: Prata med folk från olika sektorer. XML schema analyseras och 

görs korrekt, Titta på källdata, modellering och titta på grunddata. 
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7. Vad tror ni man bör förbättra för att effektivisera felhanteringen? 

Johan – Där finns det mycket att göra, absolut. 

Peter – Vi får mail ifall det sker något fel, t.ex. att en kund ej fylls i men vi har ingen 

att skicka felen till. Det kan även vara så man lägger upp 17 kunder på måndagen men 

på torsdagen lägger man in kundnummer. Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett 

fel verkligen är det eller att det bara uppträtt som ett fel för oss ett par dagar. 

Framförallt är det svårt att hitta vem som egentligen äger informationen. Så vi har ju 

möjlighet att monitorera men kan ej göra så mycket åt problemen som dyker upp. Det 

är ju datakvalitets fel. 

Johan – Vi får felrapporter på saker som egentligen inte är fel, kan vara att något de ej 

har fyllt i med flit och det finns en god orsak. Vi kanske har för hårda kontroller på 

vissa saker. 

Peter - Det finns rapporter som tittar på vad som är snittet på t.ex. orderingång eller 

fakturering på senaste 20 dagarna. Det som kommer in idag, skiljer det mer än 5 eller 

10 % mot snittet, är det någonting vi vill ha varning på? 

 

Sammanfattning: Notera/logga vad som ej går igenom (på en fellista) 

Svårigheter: ett fel kan vara ett fel i några dagar för att bli rätt sen, s.k. ”bluff-fel”  

Vi har monitorering. 

 

8. Vad tror ni om er egna Proof of function? 

Känner ej till. 

 

9. Hur ser ni på metadata och hur kan det användas i en felhanteringslösning. 

 

10. Hur ser ni MDM som en lösning? 

Johan – MDM är alldeles lysande. Det viktigaste med MDM är processen som du kan 

få runt objekten som du hanterar i MD-system. Många av problem härleds till tillfället 

man skapar en kund eller produkt i ett system som har relativt dåligt indatakontroll, 

har dåligt godkännande förfarande osv. Med MDM system hoppas vi att man får en 

bra process kring hur man skapar informationen och bra kontroller på hur du skapar 
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information attribut på de objekt som masterdata hanterar. Får man till det så tror jag 

att datakvaliteten för vår del skulle öka markant. 

 

Sammanfattning: Lysande. Vi har många problem: ingen indatakontroll men med 

MDM: bra process, bra kontroll över de objekt man skapar. 

 

11. Vad tycker ni om ert aktuella felhanteringssystem? 

Johan- Ja, vi har ju brister i det här logiska. Precis som Peter beskrev, vi har en 

felhanteringslogg som vi inte har fått till processen kring. Vi har ju ingenstans att 

skicka felen till, vem är mottagare? Stora problemet är att få till processen på 

användarsidan, att man får ett feedback och att de verkligen gör någonting med det här 

och förbättra informationen som skickas. Där skulle man kunna göra lite förbättringar 

med MDM lösningar, lite mer reaktivt. Om vi kunde få lite mer proaktivitet där man 

har kontroller på indatat genom en masterdatalösning. 

 

Går det att använda er befintliga arkitektur för att lösa problem. 

 

Johan – Ja, det tror jag. De stora problemen är inte tekniska utan organisatoriska. Vet 

inte om Peter berättade men vi har ju börjat införa en kontroll på s.k. ”idiotvärden” 

t.ex. en fakturarad på en miljard, då är det skumt så vi ska automatisera det. Sedan har 

vi erbjudit dem någonting de inte har nappat på, att de själv kan definiera regler de 

skulle vilja ha och så får vi larm när man går utanför de reglerna. Man måste se till att 

anställda blir medvetna om dessa problem, att verksamheten öppnar upp ögonen och 

tar det på allvar. Det är mer där problemet ligger än tekniskt. 

 

Sammanfattning: Vi har en felhanteringslogg, men vi har ingen att skicka felen till. 

Finns ingen process. Dock inte lika bra som MDM eftersom det blir en efterkontroll 

med vår aktuella felhantering. 

 

12. Har ni några förslag på nya felhanteringslösningar? 

Peter- Problemet är ju att vi inte har någon att lägga saker på. Det är där stora 

problemet är tycker jag. Vi kan ju komma på hur många tekniska lösningar som helst 

men vi behöver processer så att det finns ägare av data och att de tar sitt ansvar. 
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Johan- Systemstöd för informationsägarskap så att man vet vem som är ägare för olika 

objekt. Problemen hamnar sedan hos rätt person. 

 

Känner ni till någon plattform som skulle kunna stödja det ni föreslår. 

 

Johan + Peter – Nej. Vi har ju tivoli och lite till men det är mer annat folk från IT 

avdelningen som vet mer. 

 

Sammanfattning: Problem är organisatoriska ej tekniska. 

- Automatisera ”idiotvärden”, 

- Folk måste ta problematiken på allvar. 

 

13. Vems är ansvaret när det går fel i IT systemen?, fel som kostar företaget. 

Johan – Om vi klantar oss med informationen från vår sida är det ju vårt fel. Om vi 

skriver i en kolumn i databasen ”netsales” men det ska vara ”quantity” istället så är det 

ju vårt fel. 

 

Men ansvaret är tydligt och det finns dragna gränser eller är det diffust? Vems 

är ansvaret? Ingen vill ta hand om problemet? 

 

Johan – Ja, det är diffust. Vi vet ofta vart felet kommer ifrån men det är ingen person 

vi kan vända oss till och skicka felet till. 

 

Peter – Vi har ansvar att överföringen sker korrekt av det information som skickas till 

oss via olika system. Att de har fel indata kan inte vi ansvara för. Hos oss är ansvaret 

glasklart. 

 

Sammanfattning: Först och främst lösa organisatoriska. 

- Systemstöd för objektägarskap. 

13.1 finns det dragna gränser på vem som ska lösa vad och vem som ansvarar för 

vad? 

Vi har det klart, annars diffust. 
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14. Spårar ni transaktioner idag? Om inte, hur ser ni på en sådan lösning? 

- 

15. Vi har hört talas om ett tidigare projekt som heter PDF. Vad var det för projekt 

och hur gick det? 

Peter - Vi har inte varit inblandade i det. Vi laddar våra filer på vårt sätt. Tackade nej 

till det.  

 

16. Ni planerar att ersätta 48 gamla Sopic system med ett SAP. Vad kommer detta 

ha för effekt? 

Johan – Det vi hoppas mer på är mer ordning på information. Bättre indatakontroll och 

man jobbar inom standardprocessen. 

 

Kan det medföra att man behöver konfigurera andra system en del, leda till 

komplikationer? 

 

Johan – Det pågår faktiskt en förstudie på hur det vi läser från Sopic idag, hur hittar vi 

det i SAP? Det kommer inte bli 100 % matchning där emellan. Man kommer behöva 

jämka och ta bort vissa fält osv. Kanske även behöver ändra på lite arbete vi gjort, 

scheman och sådant. 

 

Sammanfattning: Bättre indata kontroll, mer standardiserat. Vi kommer behöva jämka 

fält för att SAP ska funka med andra system som pekar mot Sopic. 

 

17. Vi vet att många av felen orsakas av anställda själva genom inkorrekt data matas 

in. Vilka är era insatser för att anställda ska få kunskap om vad som gäller? 

Johan- Haha, vi gör väl egentligen ingenting åt det. Vi hoppas på bättre stöd i SAP för 

att få bättre indata. Vi informerar att man behöver skärpa användarna som matar in 

data. 

 

Peter – Vi har ju 42 produktions Sopic också, 2 av dessa är identiska alla andra har 

”tweakade” konfigurationer, man använder samma problem men man löser dessa på 

olika sätt vilket ger oss problem. I SAP kanske man har 2-3 sätt att lösa problemen på 

istället för nuvarande 27 sätt. 
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Johan – Vi kommer även i framtiden att ha special fall men kanske mer 

dokumenterade och kontrollerade. Det kommer bli mer strukturerad när vi inför SAP. 

Systemstöd är en sak men gemensamma processer är lika viktigt. 

 

Sammanfattning: Inget, hoppas SAP ska lösa vissa problem. Vi har dessutom (42) 

produktions Sopic, varje sopic löser problem på eget sätt. SAP kommer lösa en del 

problem, mer strukturerat med SAP. 

 

18. Hur ser ert användargränsnitt ut? Kan man redan där påverka och förhindra att 

fel inträffar? 

Peter – Notifiera i fält att det behövs data eftersom vissa fält alltid behöver data. 

Johan – Vi skapar ingen data på vår avdelning. 

 

Kan det vara så att i ett XML schema, att ett visst attribut är primärt för ett 

system men ej för ett annat och man får ett undantag? 

 

Johan – Absolut. 

 

Peter – Vi har ju problem med det att ett fält är mandatory men inte i ett visst system 

och då smäller det senare i ett annat system. För oss som konsumerar data är det ju 

svårt att rätta till de här felen. Hade vi suttit som ägare av processen, produkt eller 

system för Sopic hade vi sett till att det finns kontroll och att det behövs data för 

mandatory fältet. Det enda vi kan göra är att säga till dem, det här borde ni fixa. Även 

där vet vi inte vem vi ska vända oss till då vi inte vet vem som äger datat. Är det han 

som är systemägare? Han som äger produkten? osv. 

 

Johan - Ibland namnger man ej attribut på samma satt vilket försvårar arbetet så ibland 

ändrar vi namn på dessa så att t.ex. supplysidan förstår. 
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13.2.2 Intervju med projektledare för EPLM 2.0-projektet 

___________________________ 

Namn: Janni Weber (samt Jan-Erik Lundberg stundtals) 

Befattning och roll: Projektledare för EPLM 2.0 

___________________________ 

Frågor: 

 

1. Hur ofta stöter du på fel i ditt arbete? 

Just jag stöter inte på så ofta, men som vi hörde från Jan-Erik är det nästan dagligen 

som man får in flera rapporter. Sen om alla är logiska, men dagligen. Så relativt ofta. 

 

Sammanfattning: Dagligen. 

 

2. Vilka är de vanligaste felen som ni stöter på? 

Att data inte har skickats eller tagits emot, och är det logiska fel så kan det vara att 

användaren har fyllt i fel värden. Att det är någon businesslogik som ska utföras i det 

mottagande system som kräver ett visst inputvärde som den får. Om man fyllt i fel 

eller inte validerats på korrekt sätt. Om vi har valt EPLM 2-projektet, det vi håller på 

med nu i testmiljön så kan fel vara: mottagande system bara förväntar sig få ett värde 

som en string, textfält, men det får det som en integer för att vi har kommunicerat fel 

när vi har implementerat allt för vi har sagt att dom tror att vi ska implementera som 

en text och vi tror att vi ska implementera som en integer. Det kan vara ett vanligt fel. 

Det får vi rätta till under projektet. 

Det är för att systemen förstår ett visst format, alltså att dom förstår olika 

format? 

Nej nu ska vi alltså följa toolingscheman som vi kallar som bygger på SAP, som har 

en Enterprise Service Repository där de tillhandahåller servicar out-of-the-box som vi 

kan använda, som företaget kan använda av det som är som XML-scheman. Men dom 

täcker inte eller dom är inte exakt så som vi vill ha det på Tooling, att vi tar dom rakt 

av utan vi gör våra egna toolingmodeller så använder vi oss så mycket vi kan från det 

då. Men vanliga fel också när man formulerar produktdata kan vara att dom har fyllt i 

med fel noggrannhet, värde och då blir beräkningarna fel i mottagande system. Att den 

kan ha avrundat fel när de ska konvertera mellan olika enheter. Mycket sådana fel. Det 
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är vanligt att, nu under mappningsjobbet som sagt så då är det inte samma 

systemstödning. Det kan vara att du har, att SAP måste skilja på stora och små 

bokstäver medan användaren som ger oss datan just nu inte behöver det för att ha gjort 

det i ett excelark. 

 

Sammanfattning:  

 

3. Vad tror du är den största grundorsaken att fel uppstår? 

Just nu är det mycket som är nytt, mycket är nog okunskap. 

Är det bland anställda då? 

Ja precis, när man fyller i data. När man inte vet vad datan är till för blir det sämre 

kvalitet. Sen så är det klart om vi kan bygga in valideringar på allt till förbannelse så 

att det alltid blir rätt men det är ganska svårt att få det här helt mappat och klart. Men 

en del är nog också att vi har dåliga valideringar och att, alltså är inte syftet med datan 

tydligt så är det lätt att användarna inte förstår vad dom ska fylla i helt enkelt, då kan 

det bli fel på grund av det. Sen så är det klart tekniska bitar också, landskapet är väl 

inte heller helt stabilt. 

 

Sammanfattning: 

 

4. Vilka system är det mest problem med? 

Ja, vi har haft mest problem med EPLM-sidan, alltså inte MDM. Utan ERP-systemet. 

Som jag har förstått, jag kan inte tekniken fullt ut men MDM är mer flexibelt när det 

gäller att modellera upp egna modeller, egen datastruktur. ERP-systemet 

tillhandahåller ju färdiga modeller som är i ett ERP-system. När vi går utanför dom så 

måste vi göra en massa utökningar, och det ställer till det här med Product Data Flow. 

När man skickar datat så kan det vara, den ska ta en del standard SAP, en del 

utökningar och då blir det mer komplext. Annars så är det i EPLM 1.0, jag vet inte, 

vilka system är det mest problematiskt med där? (frågar Jan-Erik) 

Vilken typ av system, det kan ju vara typer också. 

Oftast är det dem som innehåller mycket logik, affärslogik som ska validera mycket.  

J-E: Det krockar mellan logiken som är det största problemet. Enskilda system 

fungerar bra men det är integrationen som inte fungerar.  

Janni: Ja precis, att få olika system att använda samma logik, samma format. 
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J-E: Ja att man har krockat lite. 

Regler kommer i konflikt? 

Ja, precis, det kan ju vara som nu när produktdata att dem får ett värde med tre 

decimaler men dom förväntar sig att få sex decimalers noggrannhet skulle det kunna 

vara till exempel. Eller att man avrundar på olika sätt i olika system, eller att ett visst 

värde måste vara ifyllt för att ett annat system ska kunna exekvera en viss grej, men 

man får inte det värdet. 

J-E: Man feltolkar definitionen på ett objekt, så kommer det ett felfall helt enkelt när 

det faller utanför ramen i logiken. 

Om det skulle uppstå sådana avrundningsfel, hur gör ni för att lösa det här felet? 

Just nu det här är ju framtiden, det håller vi på att testa just nu den här biten av fel. Det 

värsta är att det inte finns något bra sätt att hantera det i dagens lösningar. 

Det involverar många parter alltså? Felsöka? 

Jag vet inte hur de gör i dagsläget. Tanken för oss är ju att det ska bli en felrapport på 

det ur systemet att det har gått fel. Jag vet inte hur det kommer funka. 

J-E: Det är svårt att se systematiska fel, det krävs väldigt mycket manuellt arbete för 

systematiska fel. Man hittar ett fel så löser man det och sen kan det komma två 

månader senare. Då är det jättesvårt att hitta att det har funnits igen. 

Janni: Men nu ska det förhoppningsvis, det här nya felhanteringssystemet, vara bättre 

på att kunna aggregera felen på bättre sätt då från flera olika punkter i ett ställe så du 

kan lättare se hela kedjan. 

 

Sammanfattning: 

 

5. Hur hanterar ni fel som stöts på i ert arbete, från upptäckt till lösning? 

Men ett fel ni löser till exempel, om ni vet att ett fel är förekommande, och ni har 

löst det flera gånger. Loggas det här felet och kan man gå till någon källa och 

kanske se hur man har löst det här. Finns det någon sådan dokumentation eller 

bank? 

J-E: Vi har systemstöd och vi har en bank för det, och individberoende också. Service 

Desk, USD. 

Janni: Men där rapporteras väl inte PDF-ärenden i den där också? Dom som 

businessanvändare ser? 

J-E: Ja, det kan ju vara sådana här som är stoppade. 
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Janni: Fel som går att härleda till? 

J-E: Synkproblem mellan system, då loggas det. Då finns det en logg på att man har 

gjort någonting. Tyvärr är du ju inte tvingad att skriva upp lösning, ibland kan du 

skriva löst. Det finns system för spårbarhet men dom lagras som enskilda dokument. 

Det är som om man går på bibliotek, det är en hel bokhylla full med en massa böcker. 

Svårt att gräva sig in i det. 

Kan metadata vara någon lösning i det här då, eftersom det är data om data? (9) 

Ja, om man hade metadata på den här recordfile, ja. Lösning vet jag inte men en 

lösning för att hitta felen mycket lättare. Ticketen måste ju innehålla lite mer text. Det 

är svårt att bara ha en excelfil med en massa rader och man får fylla i värden. Utan 

man måste ha en upplevelse med i det hela också. Hur upptäckte man det här felet? Så 

metadata på filer är ju otroligt bra. 

 

Sammanfattning: 

 

6. Vad tror ni att man bör göra för att förebygga fel? Förutom det vi har nämnt. Vi 

har märkt att det inte finns någon universell lösning på det. Finns det någon till 

byggsten som man kan använda? 

Janni: Dels är det ju bra att göra systemen så bra som möjligt, att det är bra 

valideringar där man föder data. Men sen så, ju mer information man får om fel som 

uppstår desto bättre är det ju. Då förstår man ju hur man gör någonting åt dom och 

även förstå orsaken och göra någonting åt själva grundorsaken. Det känns bara som 

information kring både data man ska hantera och felen som uppstår. 

P-E: Informationsmodellen är ju otroligt viktig att den är dokumenterad. Man har koll 

på hur den ser ut. Sen att du har en definition som är tydlig också. 

Janni: Det är ju så att folk ska veta vad det är man håller på och jobbar med i princip. 

P-E: Idag så kan vi ju sitta och översätta, i ett system har vikt en annan definition och 

nästa system har en annan definition för vikt. Det där med decimaler som vi pratade 

om. Men det är lite luddigt för vi har inte dokumenterat det, för det blir jättesvårt för 

någon som gör en integration om han har rätt eller fel. Om man har kunskap om båda 

systemen förstår man vilka fällor man kan tänkas gå i. 

Janni: Generellt, information om information är bästa sättet. Det absolut bästa sättet att 

undvika. Sen gäller det ju också, det spelar ingen roll om man är lokalt på IT-

avdelningen. Det är ju utbildningen och kunskapsspridning också, folk som verkligen 
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förstår. Det är nog det svåraste att uppnå i och med att det är ju inte varje människas 

dagliga jobb att sitta och hålla på med data i system. 

Folk kanske inte gillar att dela med sig av kunskap. Man kanske håller lite 

hårdare i det. 

Det kan det ju också vara. Går man ju ut i verksamheten, dom som använder systemen 

så är det ju, systemen ska ju bara funka. Dom ska veta precis vad dom ska, det ska 

alltid funka. Dom bryr sig inte om vad som ligger där bakom innan de kommer fram 

till att det är som det är. 

 

Sammanfattning: 

 

7. Vad tror ni man bör förbättra för att effektivisera felhanteringen? 

Nej jag vet faktiskt inte. Jag är ganska dåligt insatt i hur man skulle göra kring logiska 

fel. För det är väl i samma fas där nu, även om vi ser att ett fel uppstår, hur vet vi till 

vem vi ska skicka felet till. Alltså, man har ju benat ut rätt mycket för att få, det vore 

ju väldigt fint om ett system automatiskt kunde känna igen vad det är för sorts fel, och 

notifiera rätt person på en gång. Det som Jan-Erik sa att man måste skicka frågan till 

tio personer för att alla har en viss del i frågan som man kan lösa. 

Notifiera rätt personer? 

Ja precis, det tror jag. Att hitta den som orsakade felet och även det då. Över 

huvudtaget att om felet uppstår, när man får ett meddelande att något har gått fel ska 

man ur det meddelandet kunna läsa vad det är som har gått fel, det vore det optimala. 

Vilken avdelning det kom ifrån? 

Ja, alltså det skulle kunna vara vilket område om information som helst. 

Du nämnde det där med lagersaldot, du kanske inte vet vad det ska vara för 

lagersaldo på något. 

Nej, exakt. Sådana fel kan jag inte se hur man ska lösa. Då måste man bygga in helt 

enormt mycket logik, att man kan säga att man har fyllt i fel värde, det ska vara det 

här. Det här är rätt värde, hur ska man kunna göra det. Alltså så går det ju inte, men 

det kanske går, jag vet inte men det känns ju rätt high tech. 

Det är mer för att effektivisera? 

Ja, säga att det där värdet som var fel och det var den här personen som fyllde i det 

ungefär. Och sen kanske skicka med att definitionen för det objektet som du fyllde i 
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ägs av den här avdelningen. Kontakta dem för att få reda på vad du ska fylla i eller 

något sådant. Nej, det är svårt, jag vet faktiskt inte. 

Det står inte så mycket alls om det här. 

Det kan jag tänka mig. Det verkar vara rätt godtyckligt hur man gör. Det verkar inte 

finnas något. 

Många blundar också för det här. Ingen som har tänkt på att lösa det här 

långsiktigt. 

Ja, det blir ju väldigt individbaserat också. Oftast är det ju någon, ganska otacksamt 

säkert också, som sitter där. Det är ju någon som sköter om att felen kommer in, när 

det kommit in ett fel som ska åtgärdas. 

 

Sammanfattning: 

 

8. Vad tror ni om er egna Proof of function? 

Vi ska använda den Proof of function i EPLM 2-projektet enligt direktivet. Men jag 

har den på pappersnivå och det låter vettigt, absolut. Det känns bra om det ska vara 

något slags paraplysystem som ska hålla reda på att skicka rätt, samla in och skicka 

vidare från andra punkter. Men det vi har byggt i EPLM 1.0 är ju ett liknande system 

men den är ju avgränsad till bara integrationer mellan EPLM 1.0 och Zenith i det här 

fallet. 

Det här har väl testats? 

Ja, och förutsättningarna att testa det här vidare finns ju ganska klart. Nu när vi ska 

implementera EPLM 2.0 då bygger det på att vi ska kunna skicka ut data till olika 

system, då måste vi ha ett felhanteringssystem på plats. Då ska det vara hela vägen. Så 

förutsättningarna för att göra färdigt det börjar bli bra, men det saknas lite. Men det 

vore ju kanon, just det att du får också hela vägen men sen känns det som att det kan 

vara var slutar kedjan man håller reda på i ett flöde. Det är ju när det inte skickas 

vidare. Alltså vi kommer ju föda data i ett system, sen skickar vi till MDM nämligen. 

Sen sätter man upp en prenumerant som säger att vi vill ha den här datan när det här 

ändras, så skickar man dit. Det flödet får man ju hålla koll på från EPLM till MDM att 

det har gått rätt och sen så vidare att från MDM till mottagande system att det har gått 

rätt. Men vad händer om det mottagande systemet vidareförädlar datan och skickar 

tillbaka till MDM i ett annat format? Är det samma monitorering då, är det fortfarande 

samma flöde eller är det en ny monitorering som man får hålla reda på? Det vet jag 
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inte. Har inte tänkte på det förens nu. Den här paraplyapplikationen ska ju täcka hela 

flödet men vart dom har gränsen för vad hela flödet är och beror på vad man gör med 

datan. Det blir rätt mycket. Det funkar säkert när du ska skicka data i ett format så ska 

du lägga i MDM och sen skicka det vidare i samma format och så tar mottagaren emot 

det som konsument av datan. Men ska det förädlas på vägen på något vis tror jag det 

blir betydligt mer krångligt. Och det är ju lite så PDF 1.0 ser ut som Jan-Erik nämnde. 

Där skickas det ju från EPLM till Zenith och i Zenith där gör du ju grejer med datan 

innan du skickar vidare, du utför logik och säkert gör annat i andra system som är 

konsument av datan eller också som en vidareförädlar datan. 

Sen kan det ju vara att system B ändrar på datat, sen ändrar system C på datat. 

Ja, teoretiskt skulle det kunna vara så. Det förekommer säkert här. 

Då är vi tillbaka där vi var. 

Ja hehe. Nej men i 1.0 så var det tidigare så att du hade ett attribut på produkten som 

du satte initialt inne i EPLM och sen skickade du över till ett annat system, och där 

kunde du ändra det. Men det reflekterades inte alltid tillbaka till EPLM, den 

ändringen, så du hade två master på något vis men man visste inte vilket som var rätt. 

Det är då MDM kommer in och rensar som uppgift? 

Ja, men framförallt känns det som att man måste man ta tag i dem frågeställningarna 

innan man implementerar allt. Har vi mastern här ska man inte få uppdatera det där. 

Det här är mastern, du får bara konsumera den datan. Eller så måste du alltid reflektera 

din uppdatering men det känns ju inte så bra tycker jag. 

 

Sammanfattning: 

 

9. Hur ser ni på metadata och hur kan det användas i en felhanteringslösning. 

Redan besvarad. 

 

10. Hur ser ni MDM som en lösning? 

Ja absolut det tror jag. Man ska dock vara försiktig, jag tror inte MDM som 

komponent är lösningen utan tänket kring datan som är det viktiga. MDM är bara ett 

system, den blir så bra som vi gör den till. Inte mer med det. Det är vissa funktioner 

som är out-of-the-box. 

Kan du se MDM lösa något konkret problem? 
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Det är väl sådant, hålla reda på vem det är som har mastern för viss data. Ska MDM 

även uppdatera det systemet som först födde det värdet med det nya värdet? 

Vi får fråga Jörgen. 

Jag antar att det är så det kommer fungera. Men det är ju en sådan grej som EPLM 

hjälper till med. Men jag vet inte om det är för att vi har komponenten MDM eller för 

att vi tänker så. Att vi skulle kunna ta en Accessdatabas i mitten och kalla det för ett 

masterdatasystem också och gjort massa logik som gör samma sak som MDM gör. 

Det är ju mer att vi tänker på det sättet att det alltid ska gå till det centrala och att vi 

måste alltid ha koll på i den så ser vår informationsmodell ut så här och den här 

definitionen, det här är vår mastermodell. 

Det känns ju lite skört om det blir fel i systemet om det kraschar. 

Ja så är det ju. MDM blir ju väldigt kritiskt. Så är det ju definitivt. Men dels använder 

vi ju en lösning från SAP så det är inget vi behöver koda själva. Jag tror fördelarna är 

större än riskerna. Men sen vet man ju inte, det kan ju vara en fluga också hehe. Det 

kanske är rätt i ett par år till sen så tycker man något annat är bättre så tar man det. 

Men den har hjälpt oss redan nu i EPLM 2.0-projektet i och med att vi har kunnat sätta 

upp modellerna där innan vi har underhållsgränssnittena färdiga i ERP-systemen. Så 

har vi kunnat ta datan från dem gamla systemen, konvertera dom till nya formatet och 

skicka ut de till nya konsumenter innan det här underhållsgränssnittet är färdigt. På så 

viss är det här jättebra sen så tror jag att det är ganska bra förutsättningar att hantera 

data om data i det systemet. Men det använder vi inte till nu. Vi underhåller inte data i 

MDM överhuvudtaget utan bara en hub i mitten. 

 

Sammanfattning: 

 

11. Vad tycker ni om ert aktuella felhanteringssystem? 

Nej jag vet faktiskt inte. 

Tycker du att felhanteringssystemet löser felen på ett bra sätt, ert verktyg? 

Jag har inte jobbat med det själv. Jag har tittat i det ett par gånger. För mig säger det 

mig inte ett skvatt, jag fattar ingenting av vad som står där i. Så jag kan förstå att 

någonting inte gick fram och i bästa fall att det var en produkt där inte datan har 

kommit fram. Jag vet ju inte varför för att det inte har gått fram. Då måste man ju få 

den här interna utbildningen för att förstå vad det betyder, vad som gick fel. Det är 

säkert bra för dem som har lärt sig hur det funkar men jag tror att det skulle kunna 
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göra det betydligt mer effektivt med att du ska ha en person som ska förstå vad det här 

felmeddelandet säger och sen luska reda på och fråga tio personer vad det är som har 

gått fel. Men det är ju alltid, att koda sådan logik i felhanteringssystem vet jag inte hur 

lätt det är. Det känns som att man behöver en människa som kan tolka saker. Vad jag 

har förstått så är det ingen som är riktigt med felhanteringen idag, på EPLM-området 

så är nog ingen riktigt nöjd. Bättre än ingenting. 

 

Sammanfattning: 

 

12. Har ni några förslag på nya felhanteringslösningar? Drömscenario? 

Det absolut optimala vore ju att när jag som användare fyller i data i ett system och 

sen så är det något som går fel. Så får jag ett mail som säger att det här värdet fyllde 

du i fel. 

Eller kanske direkt? 

Ja det kan det också vara. Oftast får du ju det. Vi bygger ju in valideringar i till 

exempel vad som är obligatorisk information, det kan vara affärsregler att det här i 

kombination med det så kan vi inte slutföra det. Sådana saker har vi ju men vi har ju 

inte allt täckt. Men att man ska få det direkt det tycker jag att du ska ha i systemet. Det 

optimala vore om du inte ens kunde fylla i fel från början. Att det bara är tekniska fel 

som kan uppstå när du har skickat datan. Då skulle man inte behöva någon logisk 

felhantering. Men annars, det som är svårt är att då måste ju ett system ha valideringen 

för alla system i sig själv. Alla konsumenter av datan måste ha exakt samma validering 

och förstå exakt vad varenda mottagande system gör med datan. 

 

Sammanfattning: 

 

13. Vems är ansvaret när det går fel i IT systemen? Fel som kostar företaget. 

Vi försöker att få folk att äga sin data. Så det är ju den som matar in data som bär 

ansvaret om det går fel. 

Om man lägger in en order på 10 miljoner istället för 100 000? 

Ja då skulle jag gå tillbaka till projektet som tog fram det här stödet och fråga varför 

den kollen inte är gjord. IT gör ju det som verksamheten säger i bästa fall. Dom ska ge 

kraven. 
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Om du får ett mail, vi har problem med lagersaldo, fel lagersaldo på 10 % av 

ordrarna. Alla får ett likadant mail. Vem tar hand om det mailet? Finns det 

någon definiering om vart ansvaret hamnar? 

Nej det tror jag inte, inte klart. Det går nog på erfarenhet att folk vet vem dom ska 

fråga. Det finns ju folk som är väldigt kunniga på systemen och hur affärsprocesserna 

är uppbyggda. Och av dem kan man fråga initialt, jag har fått ett fel, det ser ut så här, 

vem kan jag kontakta, vet du vem som har gjort fel. Då kan det ju vara att den som har 

fyllt i datan har fyllt i fel värde. 

Så det kan ta väldigt lång tid tills man först och främst vet vem som ska lösa det? 

Ja, har man inte rätt kontaktnät så är det ju så. 

Det finns ingen process hur det går till? 

Det finns det säkert. 

Det är nog ingen som följer? 

Nuvarande system innehåller ju extremt mycket logik och den styr hur vi jobbar mer 

eller mindre. Men dem gamla rävarna som har varit med och tagit fram det här, dem 

kan ju allt det här ut och in, det är oftast dom man frågar. Felen rapporteras ju som 

sagt, det finns ju en supportavdelning, men dom i sin tur måste ju också fråga. Dåligt 

definierat vem man ska fråga förutom IT-support. 

Men IT-supporten är väl tekniska fel? 

Ja precis, med logiska fel kan dem inte svara så här utan måste fråga vidare. Men 

tanken med EPLM är att det ska finnas en del som ska besvara dem här frågorna. 

 

Sammanfattning: 

 

14. Spårar ni transaktioner idag? Om inte, hur ser ni på en sådan lösning? 

Fingerprinting, se var felet inträffade? 

Jag ser det nästan som en förutsättning var felet inträffade. Nu ska vi ju övervaka varje 

steg på vägen. 

Så om du har ett id på en transaktion så ska du kunna se vart den befinner sig 

och vilket syfte den har. 

Det vore kanon, så känns det ju. Då skulle det gå lätt att besvara om det är något som 

har gått fel så kanske du lär dig fort att kan hitta var den är. Det skulle underlätta om 

man kunde följa flödet på ett enkelt sätt och se hela vägen. Felen upptäcks försent 
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oftast, det upptäcks inte när du gör det utan upptäcks när du ska använda det. Det är 

väl därför valideringar i dem system där man verkligen gör någonting är viktiga. 

Om det till exempel står att det saknas pris på den här produkten och då kanske 

man kan genom den här fingerprinten så för man en logg att system B tog bort 

priset. 

Ja så skulle man kunna göra, det blir som en change tracker. 

Men det kanske blir lite för mycket information, och sandvik kanske inte har råd 

att logga varje transaktion. Det beror på hur många transaktioner man har. 

Det känns som att det skulle bli en ganska tung change tracker. Alltså det har ju MDM 

inbyggt i sig, en change tracker vad jag har förstått i alla fall. Som man kan logga. Den 

borde egentligen kunna göra det om alltid MDM är i mitten. Om all integration går via 

MDM så ska den ju i princip kunna göra det då. Sen vet jag inte om man vill change 

tracka på precis vartenda attribut. Jag tror det blir för mycket, jag tror man kanske 

väljer ut att det här är de vanligaste eller de här vill jag ha koll på. De här är viktiga. 

Man kanske vill tillåta fel eftersom det är så många olika regler. 

Ja så kan det ju vara. Man vill ju inte att IT ska vara ett stopp för att kunna göra 

affärer. Det kan det ju vara om man är så hård. För att göra affärer kan man tillåta att 

göra fel. Många fel uppstår för att man fixar i systemen för att stötta verksamheten. 

Dom har haft något som inte funkar med dagens lösning så har man kodat in en 

lösning för att stötta det. Då är det en ny källa till fel som man inte har koll på. 

 

Sammanfattning: 

 

15. Vi har hört talas om ett tidigare projekt som heter PDF. Vad var det för projekt 

och hur gick det? 

Man började skapa det här EPLM där man sa att man skulle ha produktdatamaster. 

Men sen så viss data behövs i andra system för att dom ska kunna utföra sina logiker 

och allt sådant. För att Sandvik ska fungera, när kunden beställer en produkt, för att 

han ska få produkten så måste datan gå via ett visst system för det är där vår order-to-

delivery-processen modelleras. Du får in en order i ett system så skickas det till ett 

centralt system som kollar lagersaldo och allt möjligt och sen går det en massa fram 

och tillbaka. Men då ska man skicka produktdatan från EPLM till Zenith, det centrala 

då, för att den ska kunna validera det. Sen är det också så att viss data föder man i 

EPLM, och så skickar man upp det till Zenith. För sen är Zenith master för den datan 
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och uppdaterar EPLM mer, så man låser det fältet i EPLM. Så den har två håll liksom. 

Alla fält är inte mastrade ur EPLM. Så det var det man skulle göra, då använder man 

dem här XML som baseras på OAGI-standard som man skickar från EPLM via 

Biztalk till Zenith och även lite andra system. Så det var så vi gjorde för att ha data 

tillgänglig utanför SAP, som det gick ut på. 

Det gick bra? 

Ja, det funkade någorlunda, för det är ju där vi får en massa felrapporter. Det fungerar 

ju så det gick bra men det var mycket liv om det. Det ansågs nog inte som att det gick 

bra, det var en stor orsak till oss att det var försenat. Vi är bättre på det i EPLM 2.0 

men integrationen, så länge det vi är innanför ett system då är det ganska enkelt men 

så fort du ska utanför systemet och prata med andra system blir det genast väldigt 

komplext. Det är vi rätt dåliga på att hantera. Men jag tror, det är ju också hur vi 

jobbar främst. I 1.0 var inte det här tänket med informationsmodell lika långt kommet, 

att du måste ha en definition på varje objekt, du måste mappa ihop det och det måste 

vara dokumenterat vad definitionen är. Det påbörjades då, basen som vi nu bygger 

vidare på så att det verkligen är superviktigt, att man förstår relationen mellan objekt 

och attribut. Jag tror det inte anses vara så lyckat, jag vet faktiskt inte. 

 

Sammanfattning: 

 

16. Ni planerar att ersätta 48 gamla Sopic system med ett SAP. Vad kommer detta 

ha för effekt? 

Det kommer nog bli en uppstädning av data, det kommer vara en klar effekt för 

säljarna ute på fältet. Sopic, systemet idag, dem kan väl skapa produkter i Sopic idag 

om jag inte minns fel. Och det är ju ganska fel, dem ska ju inte få hitta på produkter 

själva som inte finns. Jag tror det kommer bli bättre kvalitet på data. Men det kommer 

vara svårt. Varenda dem här 48 Sopicsystem har några features som är unika för just 

sitt system, som är anpassat för lokala behov. Då är frågan man hur man ska göra med 

det med ett system. Ska man göra anpassningar till lokala behov inom det systemet 

eller ska man säga att det här är det här sättet ni ska jobba på. Så det är nog mycket 

förändringsarbete främst. Jag tror det här EPLM-projektet, att bara flytta 

produktmastern till ett system istället för 48 Sopicsystem som kan modifiera data. Tro 

att man ska kunna få in allt i ett system på en gång det tar sin tid, och det är sjukt 

mycket förändringsarbete, största delen. Folk är vana vid att ha sitt gränssnitt och sina 
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saker dem kan göra i sitt system och sen ska dom in i ett annat system som ska vara 

anpassat för alla, då får man göra kompromisser. 

 

Sammanfattning: 

 

17. Vi vet att många av felen orsakas av anställda själva genom inkorrekt data matas 

in. Vilka är era insatser för att anställda ska få kunskap om vad som gäller? 

Det är väl lite för lite utbildning. Men utbildning tror jag är a och o. Då försöker dem 

bygga upp nåt sorts nätverk där du har key users och super users som man kan vända 

sig till för det är en ganska stor organisation så det går ju inte att tro att en person ska 

kunna supporta alla. I EPLM validerar vi betydligt mer än vad dom gör i sina gamla 

system. Dom gamla system är ganska öppna, du kan fylla i lite vad du vill på dom 

flesta grejerna. I EPLM definierar vi upp objektet och säger att det här objektet får 

bara innehålla den här informationen. Den är relaterad till andra grejer så att har du 

fyllt något på ett ställe kan du inte fylla i något annat än det här på det här stället. Det 

här med valideringar tror jag man ska vara försiktig med också. Ju mer du bygger in i 

systemen desto mer styr du verksamheten. 

Svårt att förändra? 

Ja, precis. Har du ett mer öppet system så är det ju väldigt flexibelt också. Men det 

bygger på att du har ännu mer utbildning. Det tror jag är svårt att åstadkomma det 

också eftersom att data inte är folks dagliga jobb, det gör man då och då. Då vill man 

ha så mycket hjälp man kan få från systemet. Men som sagt ju mer affärsregler och 

logik vi bygger in desto mer oflexibelt blir förändringar i verksamheten. Och det är 

risk att det bara är dem som har varit med i systemutvecklingsprojektet som har koll 

på allt, det sitter i huvudet på personer. 

 

Sammanfattning: 

 

18. Hur ser ert användargränssnitt ut? Kan man redan där påverka och förhindra 

att fel inträffar? 

Eftersom vi använder SAP så ser användargränssnittet inte så bra ut. Det är rätt tråkigt. 

Om man försöker få ut funktionalitet på webben, SharePoint? 

Ja, det tror jag ur ett användarperspektiv så är det ju bättre. Men det man ska komma 

ihåg är att Sandvik går från ett mainframesystem till SAP och om man jämför det är 
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SAP drömmen. Svartvit skärm som man ska knappa in i och ska komma ihåg att ha 

mellanslag och allting är med koder. På det viset är SAP bättre. Sen även om det är ett 

fult gränssnitt så är det väldigt funktionellt och effektivt. Men det är ju hur man ser på 

det. För sällananvändare så är inte SAP bra. Det är okej men inte intuitivt på det viset. 

Det beror på vad man är ute efter. Det kanske vore bra att ha webbgränssnitt för vissa 

saker som folk gör så har du ett fint gränssnitt, inte för coreanvändarna. Dem flesta jag 

stöter på tycker i alla fall att Excel är det bästa som finns. Det är tabellformat, det är 

effektivt. Har man lärt sig någorlunda så är det extremt effektivt. Kan man få Excel 

som ett gränssnitt med den funktionaliteten så tror jag det hade varit bra. SAP 

påminner lite, inte exakt men det finns ju liknande grejer i SAP som i Excel även då 

också. Kunna jobba med mycket data väldigt effektivt. Men ska du bara fylla i lite 

data då är det bra med ett flashigt gränssnitt. SAP känns ju inte modernt när man 

kommer in i det men det funkar, tyskt och effektivt. 

 

Sammanfattning: 
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13.2.3 Intervju med IT manager inom B2B 
 

___________________________ 

Namn: Anders Wessling 

Befattning och roll: IT Manager B2B 

___________________________ 

Frågor: 

 

1. Hur ofta stöter du på fel i ditt arbete? 

Dagligen. 

 

2. Vilka är de vanligaste felen som ni stöter på? 

Att kunden inte skickar data enligt specifikationen. 

 

Sammanfattning: Fel indata. 

 

3. Vad tror du är den största grundorsaken att fel uppstår? 

Anders - Det är väldigt lätt att skylla på kunden men gör ju implementeringen genom 

en specifikation och kunden ska jobba enligt den. Specifikationerna är testade och 

följer man inte dem så uppstår fel. 

 

Kunden har ni utbildat och informerat om detta? 

 

Anders - Njae, det är oftast kunden som skickar oss specifikationerna. Hur nu deras 

enskilda användare skickar en order kan ju ske på olika sätt. Automatiserade ordrar, 

t.ex. en order som skickas då en viss lagernivågräns uppfylls går ju aldrig fel. När det 

är en person som gör det istället är sannolikheten stor att man knappar in fel. Trots 

automatiserade flöden knappar personal in manuell och då kan det smälla hos oss ifall 

ordern inte är korrekt ifyllt. 

 

Sammanfattning: Kund, nya kunder tenderar att göra fel. 

 

4. Vilka system är det mest problem med? 
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Anders - Nej, ska jag vara ärlig så vet inte jag vad kunden har för system. Vi har vissa 

saker vi vill kunna utföra vad de har för system spelar ingen roll. Det handlar mer om 

IT-mognad när det gäller kunderna. Kunder som inte är vana med det vi erbjuder 

tenderar att göra fel medan kunder med erfarenhet, som har gjort detta förut är näst 

intill problemfria. Sedan kan det vara interna problem inom det företaget som leder till 

fel och hur automatiserade deras processer är. Har man mycket manuella processer blir 

det fel. Har du automatiserade processer så sker inte fel, då är det antingen rätt eller fel 

och logiska fel uppstår inte. 

 

5. Hur hanterar ni fel som stöts på i ert arbete, från upptäckt till lösning? 

Anders - Vi har ju övervakning 6/24. I Event viewern i Biztalk dyker det upp ett event 

när det smäller t.ex. vid mappning eller med logiken. De eventen har vi kopplat till en 

applikation som notifierar via sms och e-post. 

 

Så det är alltid rätt person som notifieras? 

 

Anders- Ja precis, inom B2B. Smäller det däremot i back end systemen så hamnar det 

i en fellogg och då är det någon annan som löser felet. Är det t.ex. felaktig produktkod 

får de ringa kunden och informera om felaktiga produktkoden och skicka om den rätta. 

 

Sammanfattning: Notifierar rätt personer, manuell process. Biztalk event viewer >> 

monitoreringsverktyget. 

 

6. Vad tror ni att man bör göra för att förebygga fel? 

Anders - Jag tycker alltid att man ska göra en riktig förstudie när man gör ett sådant 

här flöde. Man måste komma överens med kunden om vad som kommer skickas, vad 

de olika affärsparametrarna betyder osv. Ett klassiskt problem som vi har t.ex. 

leveransdatum för en order som är 17 juni 2011 men 17 juni innebär att kunden har 

leveransen på deras lastkaj men för oss innebär det att vi skickar från vårt 

distributionscenter. Det är ju ganska stor skillnad, en dags försening. När det gäller 

produktkod så måste man se till att ha processer kring uppdatering av informationen. 

Man måste göra en riktig förstudie, eliminera de tänkbara felen och göra en ordentlig 

testning. Tekniskt så funkar allt men om man gör en hastig implementation kan det bli 

att man skickar över ej överenskommen affärsdata. 
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Konkret sagt går ni igenom varje attribut och mappar dessa med varandras och 

slutligen ett godkännande av båda parterna. 

 

Anders - Det är ju drömscenariot men så är det inte alltid. Businessen kan trycka på att 

en hastig implementation måste ske utan förstudie och utan testning. Sedan när man 

går in för produktion dyker problemen upp. Dessa problem kan man behöva leva 

ganska länge med innan man rättar upp det. Det är svårare att rätta till problem när det 

råder produktion än att ta stöten vid testningen. 

 

Sammanfattning: Vi gör en riktig förstudie med kund om vad man ska skicka. 

Gemensam godkännande av ”parametrar” (vad dessa betyder) 

 

7. Vad tror ni man bör förbättra för att effektivisera felhanteringen? 

Anders – Egentligen borde någon annan komma in med öppna ögon och analysera och 

föreslå. Vi har ju jobbat som vi gjort i 7 år och tycker att vi har förädlat vår bit rätt bra. 

Vi har ju inga som helst klagomål på prestanda eller hanteringen. Jag tycker vi har en 

väldigt driftsäker miljö faktiskt. 

 

Av din introduktion och de modeller du visat verkar det som om ni använder 

relativt nya teknologier. I andra delar av företaget finns 30-40 år gamla system. 

 

Ander - Vi har integrationer med gamla ”home cocked”-system som Sopic och andra 

äldre system. Men ja, vi använder moderna servrar, internetteknologi, C-sharp osv. Så 

vi ligger i framkant. 

 

Sammanfattning: Inga klagomål, driftsäkra. 

 

8. Vad tror ni om er egna Proof of function? 

Anders - Tror det är bra, att kunna använda något mer generellt för att lösa felen. 

Bra i teorin och värt att utforska men det är en riktig lång resa dit. Vi jobbar ju mycket 

i silos och uppfinner ofta hjulet på nytt så detta kan vara en approach till en faktisk 

lösning. 
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9. Hur ser ni på metadata och hur kan det användas i en felhanteringslösning. 

 

Anders - Vi har ju lite av det i vår arkitektur. Vi taggar ju upp runt varenda transaktion 

så när det blir fel så ser vi ju direkt vilken kund det är. Vi taggar upp alla ordrar som 

kommer in och vet vilken kund det handlar om osv. Det är runt 20 parametrar vi 

taggar kring varje order för att kunna hantera detta på bästa sätt. Dessa dyker sedan 

upp i våra felhanteringsapplikationer. Annars är det som att leta efter en nål i en 

höstack. 

 

Sammanfattning: Vi använder det i vårat, vi vet vilken kund transaktionen handlar om. 

 

10. Hur ser ni MDM som en lösning? 

Anders - Ska jag vara ärlig vet jag ej mycket om detta då jag ej varit inblandad. Det 

har ju egentligen ungefär likadan funktion som Biztalkservern fast det är SAP produkt 

som hanterar en del andra flöden men givetvis måste man ha en sådan motor med 

subscribe och publish funktionalitet för att få ihop all masterdatan, en knytpunkt där 

olika applikationer prenumererar på masterdata istället för att gå till källan. Även här 

har vi en resa innan vi får detta att fungera men jag tror på denna lösning. MDM är ett 

måste för ett så stort företag som Sandvik. Ska varje applikation eller system integrera 

direkt mot varje källa blir det jätte mycket integration så en central punkt är mycket 

bättre. 

 

Kommer ni påverkas av detta? 

 

Anders - Nej, vi kommer inte att påverkas av detta. Däremot kommer jag bli 

systemägare av ett kataloghanteringsystem där vi sitter och hämtar katalogdata från 

Sopic och produktmaster. Där skapar vi en katalog om produkten med pris och andra 

attribut och sedan klassificerar vi dessa i olika klassificering system som kunden 

frågar om. I det här fallet kommer MDM i framtiden att spela en roll men inte i vår 

B2B lösning. Kanske ifall vi börjar hantera mer A2A flöden. 

 

Sammanfattning: Likadan funktion som Biztalkservern. Tror på den. Bättre med 

central punkt, annars blir det mycket integration. 
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11. Vad tycker ni om ert aktuella felhanteringssystem? 

Anders - Här har vi skruvat på lösningen i 7 år så här tycker jag att det fungerar bra. 

 

Sammanfattning: Fungerar. 

 

12. Har ni några förslag på nya felhanteringslösningar? 

Anders - Nej, haha. Det är komplext med felhantering. I så fall Jörgens lösning och 

hans futuristiska sätt att lösa detta. Det är en mycket god tanke med tanke på den flora 

av system vi har. 

 

Sammanfattning: Proof of function. 

 

13. Vems är ansvaret när det går fel i IT systemen? Fel som kostar företaget. 

Anders- Det är ju kunden i det här fallet men kunden är ju också ”king” för oss. Ibland 

har vi kunder vi inte kan göra någonting åt. Även om de skickar fel så säger de åt oss 

att ta hand om det. Vissa kunder är helt ointresserade att de skickar fel så det är ingen 

idé att höra av dig angående de här felen. 

 

Vi har ju tidigare haft en robot som skickar falska ordrar för att se till att allt fungerar 

och är oljat. Detta har vi inte längre så vi tittar på en ny lösning. När en kund göra 

manuella ordrar är det viktigt att förseningar inte sker. När något går fel med dessa 

ordrar så har vi olika klassificeringar på felet, är det en 1:a, 2:a, 3:a osv. 1 är brinner 

det, 2:a är allvarligt, 3:a mindre. Är det en 2a så kan det t.ex. påverka vår 

orderläggning. Då skickas ett meddelande i form av ett sms och mail för att informera 

personal och så får man titta på vart problemet ligger. 

 

Stort problem är väl vem exakt som ska lösa problemet. Kan vara tidskrävande 

att hitta rätt person? 

 

Anders – Jo, det kan ju vara svårt att synka eftersom det är en lång kedja av teknik så 

vi har en samordnare till detta. Både affärsfolk och IT-personal blandas in för att lösa 

problemet. 
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Sammanfattning: Finns klassificering och prioritering av fel, som går till personer 

som har hand om respektive prioriteringar. 

 

14. Spårar ni transaktioner idag? Om inte, hur ser ni på en sådan lösning? 

Anders - Det där har vi pratat om, iBridge har nog stöd för detta. Det vore jätte 

angeläget kunna spåra i hela kedjan. Kan vara användbart att hitta logiska fel långt ned 

i kedjan men även performance problem. Man skulle kunna upptäcka flaskhalsar och 

spara tid vid felhanteringen.  

 

Det kanske är för tung lösning? Man måste ju logga en hel del. 

 

Anders - Man måste ju göra det men du kan ju logga på olika nivåer. Du behöver inte 

logga hela payloaden, du kan ju som man gjort i iBridge att man skapar ett unikt ID 

och via XPath eller XSLT plocka ut vissa parametrar i transaktionen. Om du har ett 

unikt ID när transaktionen kommer in och t.ex. ett unikt ID i själva affärstransaktionen 

som du vill titta på. Alltså behöver man inte plocka ut hela payloaden och logga utan 

du kan plocka ut vissa parametrar och logga. Men fortfarande, det är tusentals, 

miljontals transaktioner. Så är det ju. Behov av ett sådant system finns. 

  

Prestandamässiga skäl att implementera ett sådant system finns gott om men för 

logiska fel då? 

 

Anders – Det är väldigt komplex, just logiska fel är knutet till affärsdata. Det är lättare 

att jobba med tekniska fel än att jobba med logiska fel. Vad som är rätt i ett system 

kan vara fel i ett annat. Affärslogiken, vad som är rätt och fel är ju väldigt komplext. 

Skulle man lägga detta på en centraliserad lösning så vet jag inte vem som skulle ha 

hand om förvaltningen av en sådan komplex lösning. Därför har vi i Sandvik logiken i 

respektive system. 
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Sammanfattning: Monitorera, så man ser flaskhalsar osv. Kan vara bra lösning. 

Behov finns. 

 

 

15. Vi har hört talas om ett tidigare projekt som heter PDF. Vad var det för projekt 

och hur gick det? 

Anders - Det ligger ju i Biztalken och är det enda A2A flödet vi har. Där kan man nog 

jobba en del med felhantering.  

 

Var ni nöjda med projektet? 

Anders – Vi hade det ganska lätt då vi inte gör någonting med transaktionerna. Vi 

skickar endast vidare. Vi funkar likt en tvättmaskin vid det här fallet. 

 

Sammanfattning: Jobba mer med felhantering inom den biten. 

 

16. Ni planerar att ersätta 48 gamla Sopic system med ett SAP. Vad kommer detta 

ha för effekt? 

Anders - Det borde vara enklare eftersom allt är i en och samma burk. Sedan finns det 

utmaningar att gå från ett handsytt system till ett standard system. Många kommer tro 

att SAP kommer vara bättre men det behöver inte vara så eftersom Sopic är ju 

skräddarsytt. Utmaningen är governance runt SAP, försöka få gemensamma processer 

som vi vet att vi inte har. Mycket change management, få alla att förstå och få alla på 

tåget. 

 

Sammanfattning: En burk, färre fel, (standardisering). 

 

17. Vi vet att många av felen orsakas av anställda själva genom inkorrekt data matas 

in. Vilka är era insatser för att anställda ska få kunskap om vad som gäller? 

 

Anders – Vi får ligga på kunden, pressa att dem ska lösa detta eftersom datat kommer 

från dem. Ibland förstår de och löser detta men efter 2 veckor har vi samma problem 

igen. Man kan ju inte hålla på att tjata, det finns en gräns och till slut får man försöka 

hitta någon teknisk lösning. Det har vi gjort med vissa kunder som vi vet alltid skickar 

fel. Detta har vi då gjort programmatiskt. Vi försöker undvika detta eftersom alla 
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manipuleringar av affärsdata leder till att man i slutändan hamnar i en 

förvaltningssituation.  

 

Sammanfattning: Ligga på kunden (informera). 

 

 

18. Hur ser ert användargränssnitt ut? Kan man redan där påverka och förhindra 

att fel inträffar? 

 

Anders - Vi har ju inga användargränssnitt men hos kunden kan man göra en del. 

Mycket är ju automatisk t.ex. ifall ett lagervärde på skär är under 1000 så görs en 

automatisk order till Coromant och man fyller på lagret. Den biten fungerar 10/10 

gånger. Har man istället en inköpare som knappar in en order i sitt eget system som 

har möjlighet att knappa in fel istället för att välja produkter ur en katalog eller knappa 

in datum istället för att välja ur ett bestämt format. Där finns det 

förbättringsmöjligheter. 

 

Så kunden måste investera i sin IT? 

 

Anders- Ja, men det är inte alltid de är villiga att göra det men vi informerar om 

nyttan.  Det är en win-win situation. Försenade ordrar kostar både kunderna och oss. 

Det är otroliga skillnader på IT-mognad. Vi har vissa kunder som har fritext ordrar 

som inte känner till produktkoden och så skriver man beskrivning på produkten istället 

och tro att det ska fungera. Det är klart att det inte fungerar och då blir det inga 

automatiserade affärsflöden och sådant här får man förklara. 

 

Sammanfattning: 

- Automatiska processer är felfria, 

- Kunna välja katalog. Beror på vad kunden knappar in, 

- Kund måste investera i detta (IT – Mognad). 
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13.3 Presentation 

Powerpointpresentation: 

 Presentation Examensarbete Drilon Blakaj Jonas Viklund Sandvik AB.ppt 
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Sandvik Tooling
Felhantering vid informationsutbyte 
mellan IT-system 

Drilon Blakaj
Jonas Viklund

Översikt
 Del 1 - Bakgrund, Problembeskrivning och Syfte

 Del 2 – Integration, Distribuerade system och SOA

 Del 3 – Ramverk och förslag på förbättrad 
felhantering

 Del 4 – Analys och Diskussion

 Del 5 – Slutsatser

 Slutligen : Frågor!

Bakgrund till Sandviks problem
 Höga informationsutbyten mellan systemen

 Många gamla och nya system, egenutvecklade
och köpta system.

 Sandviks proof of function.

 Finns stöd för monitorering, MEN!

Del 1

Problembeskrivning
 Felhanteringen är inte tids- och kostnadseffektiv.

 Asynkron kommunikation

 Svårt att programmera för att förhindra dessa fel

 Simpelt scenario:
 System A skickar en order till system B.

 System B saknar kundinformation vilket är inkluderat i transaktion från System 
A och ett fel uppstår.

 Utvecklare beslutar hur man manuellt löser felet och kan då sända tillbaka det 
till system A, ta till korrekta åtgärder eller bara logga felet.

Del 1

Syfte
 Undersöka om det går att förbättra felhanteringen.

 Företag med liknande problem ska dra nytta av
vårt arbete.

 Kartlägga orsaken till fel och brister i
felhanteringen.

Del 1

Integration mellan
Informationssystem
 A2A och EAI

 Ihopkoppling av system och applikationer

 Ökning av data och informationsbyten

 Middlewares
 Datamappning

 Omvandling och styrning av data

 Verksamhet- och IT-personal blandas ihop och 
har olika syn.

Del 2
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Distribuerade system
 Det “logiska” felet.

 Fel i distribuerade system och tjänsteorienterad
arkitektur kategoriseras I tre klasser:
 Fel på systemnivå.

 Fel på applikationsnivå.

 Fel på affärshändelsenivå.

Del 2

Distribuerade system
 Då: Programmerbara lösningar

 Nu: Komplexitet, heterogen och föränderlig IT-miljö 
med många system förhindrar programmerbara 
lösningar.

 Behov av ett felhanteringssystem
 Upptäcka/fånga upp alla slags fel.

 Identifiera vilket som system som behandlar transaktionen.

 Visa transaktionsfel från början till slut.

 Notifiera berörd personal om situationen

 Samverka med existerande IT-system.
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Konsekvenser av distribuerade 
och heterogena system.

Del 2

 Nya fel föds vid expandering av IT arkitektur.
 Ett system kommunicerar med 20% av andra system.

 i = s * (s – 1) / 2 * 0,2, där i = antal 
systemintegrationer och s = antal system.

Ramverk för felhantering
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Vitria: Exception Management and Resolution in SOA-enabled Business Processes *sid 6-7, March 2007
Author : Peter Abrahams

Vitria: Exception Management and Resolution in SOA-enabled Business Processess, 
March 2007, Author : Peter Abrahams

Vid utveckling av felhantering bör
man ta hänsyn till följande.
 Förstå och erkänna att fel uppstår.

 Införa ett överskådligt synsätt för felhanteringen. 

 Fånga felen direkt då de inträffar.

 Förstå och eliminera grundorsakerna till felet.

 Separera alltid kod och innehåll i felhanteringsverktyget.

 Skapa möjligheter att kunna återanvända 
felhanteringslösningar.

 Se till att möjligheten för förändring av regler finns.

 Implementera felhantering inom ett begränsat område. 

Del 3

Metadata
 Data om data.

 Metadata kan effektiviserar felhanteringen.

 3 typer av metadata:
 Descriptive metadata

 Structural metadata

 Administrative metadata

Del 3



2011-11-24

3

Masterdata och MDM
 Masterdata är själva källan.

 MDM system håller masterdata i schack.

 4 övergripande funktioner.

Trusted
master data

Govern

Share

Cleanse

Consolidate

Del 3

Master Data Management, An Oracle White Paper - June 
2009

MDM 
 Gyllene data
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Analys och Diskussion
 Grundar sig på informationsinsamling och 3 intervjuer.

 Största orsaken är indatafel

 Manuell inknappning av data.

 Acceptera fel.

 Grundarbetet är viktigt.

 Informations och systemägare.

 Ersätta system - förändringsarbete.

 Gränssnitt.

Del 4

Analys och Diskussion
 Mycket manuellt arbete.

 Utbildning och kunskapsspridning.

 Kunderna är viktiga aktörer.

 IT-Mognad.

 Spåra transaktioner, bra i teorin svårt i praktiken.

Del 4

Slutsatser
 Måste luta sig åt standardprocesser.

 Många problem är organisatoriska, ej tekniska.

 Kartläggning av dominoeffekt-scenarion.

 Acceptans av fel / noll tolerans av fel.

 Grundarbete, Grundarbete och Grundarbete!

 Central samlingspunkt av fel.

 Kunden är kung, kungen kan vara bov.

 Håll nere på antal system

Del 5

Tack för att ni lyssnade!
 Frågor?

Kontakt: 

Drilon Blakaj – Drilon.Blakaj@enfo.se

Jonas Viklund – Jonas.Viklund@climber.se
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