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Sammanfattning
Det är idag omöjligt för en mänsklig hjärna att överblicka alla
system som är sammankopplade i våra IT-miljöer, och
förstå hur de påverkar varandra. En komplex IT-miljö skapar
osäkerhet och risk. IT-avdelningens tekniker behöver
ständigt vara beredda att rycka ut när något går fel.
Samtidigt har artificiell intelligens blivit mer tillgängligt i en
lång rad branscher. Molnbaserade tjänster låter företag av
alla storlekar dra nytta av AI och maskininlärningsteknik.
Och nu har turen kommit till IT-avdelningen.
AIOps är ett intelligent verktyg för att övervaka och förebygga problem i IT-miljön. AIOps
gör IT-avdelningens arbete mer effektivt – så att du får mer tid över till värdeskapande
arbete.

Introduktion
Antalet applikationer har ökat kraftigt de senaste decennierna, inte minst på grund av våra
smarta mobiltelefoner. Samtidigt har det blivit allt viktigare att våra IT-lösningar fungerar.
Dels för företagen, eftersom IT är affärskritiskt. Men också för kunderna, som är beroende
av appar och webbtjänster för att klara sin vardag.
Ju fler system som hänger ihop och påverkar varandra, desto svårare blir det att få kontroll
över IT-miljön som helhet. När något går fel blir det en stor utmaning att ta reda på var
problemet ligger. Vi släpper också nya releaser allt oftare, ibland flera gånger i veckan.
Varje gång uppstår risken att ett nytt fel uppstår någonstans i den komplexa IT-miljön.
Genom att automatisera felsökningen och förebygga problem gör AIOps IT-miljön mer
stabil. Ökad effektivitet ger också IT-avdelningen mer tid för värdeskapande arbete. Men
vad är egentligen AIOps och hur funkar det? Det går vi igenom här.

AIOps i korthet
AIOPs står för Artificial Intelligence for IT Operations – alltså AI för IT. Genom att använda
AI för att övervaka nätverken, infrastrukturen, applikationerna och säkerheten kan
felsökning automatiseras. När du även adderar maskininlärning kan många problem
förutspås och förebyggas redan innan de inträffar.
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Så fungerar AIOps
AIOps är en intelligent plattform som lär sig hur
systemen arbetar och var avvikelser brukar
uppstå. En bra AIOps är en oberoende plattform
som övervakar hela din IT-miljö. Det är omöjligt
för en mänsklig hjärna att överblicka dagens ITmiljöer. Men en artificiell intelligens klarar jobbet
galant.
En bra AIOps erbjuder också ett användarvänligt
gränssnitt som snabbt ger IT-avdelningen information om läget i IT-miljön. Uppstår ett fel
vet du direkt var det ligger och kan sätta in rätt åtgärd. Och ju mer du arbetar med AIOps,
desto bättre lär sig AI:n att avvärja problem redan innan de inträffar.

Då har du nytta av AIOps
Har du en applikation som är viktig för affären och som du behöver överblick över? Då kan
AIOps hjälpa dig att bli mer effektiv. Ju mer komplex din IT-miljö är, desto större nytta
kommer du att ha av AIOps.
En vanlig missuppfattning är att AIOps bara är relevant för stora företag. Det stämmer inte
– i dag har företag av alla storlekar en komplex IT-miljö som de kan dra nytta av att få
inblick i. Dessutom blir den digitala intäktsströmmen allt viktigare för många företag. Då
ökar också värdet av att få insyn i systemen och att optimera deras funktion.
AIOps kan också användas som ett affärsredskap, för att förstå kundens användarresa
genom systemen och optimera transaktionerna. För utvecklare blir AIOps ett verktyg för att
förstå hur ny kod påverkar andra system.

Hur påverkar AIOps IT-avdelningens arbete?
För IT-avdelningen är den stora förändringen att plötsligt veta vad som händer i IT-miljön.
Det är slut på nattliga utryckningar för att fixa ett system som kraschat. Du slipper oron
inför vad som ska hända vid nästa release. Och istället för att ägna tid åt att felsöka kan ITpersonalen lägga tid på värdeskapande arbete. AIOps förbättrar också samarbetet. I en
större organisation är det vanligt att skylla på varandra när något går fel. Databasteamet
skyller på nätverksteknikerna, som i sin tur menar att felet ligger i säkerhetslösningen.
Känner du igen det? Med AIOps får du inte bara direkt svar på var felet ligger. Du får också
en djupgående förståelse för hur allt är sammankopplat. För att skapa en bra upplevelse för
användarna behöver ni samarbeta med varandra.

Conscia Sverige (Sverige International AB • 556378-9568)
Stockholm • Göteborg • Malmö • www.conscia.com/se

4

Hur snabbt får vi nytta av AIOps?
De flesta företag kan dra fördelar av AIOps mycket
snabbt. Så fort lösningen är uppe kan du se hur
applikationerna fungerar och vad de består av.
Ofta är det första gången som IT-avdelningar får
en sådan visibilitet. Efter några dagar kommer ni
att ha hunnit förstå hur allt är sammankopplat. Då
vet ni också var ni ska felsöka när något händer.
Ett exempel på hur snabbt det kan gå att få nytta
av AIOps är en bank som hade problem med användarupplevelsen. De testade AIOpslösningen AppDynamics APM kostnadsfritt i en månad. Efter bara några timmar hittade det
fel som orsakade att kunder kopplades bort.

Vilka investeringar krävs?
Med en molnbaserad AIOps-plattform kommer du snabbt igång utan stora investeringar.
För att få ut mesta möjliga av plattformen kan det vara klokt att skaffa en kunnig partner
som stöttar er i arbetet. Se till att er partner har gedigen erfarenhet av plattformen så att ni
får ut maximal nytta av AIOps.
Även om AIOps i sig inte kräver stora investeringar kan användandet leda till att du väljer
att investera på andra områden. Med AIOps får du få syn på svagheter i IT-miljön, till
exempel flaskhalsar som du behöver uppgradera infrastrukturen för att lösa.

Är det svårt att komma igång?
En bra plattform för AIOps är inte svår att använda. Givetvis finns en inlärningskurva som
för alla nya verktyg. Men en bra plattform har ett tydligt och enkelt gränssnitt som gör det
lätt att komma igång. Se till att jobba med en leverantör som är med dig hela vägen under
implementationen och kan svara på frågor, så sparar du tid och kan komma igång snabbt.
Ju djupare du vill gå i din förståelse av er IT-miljö, desto mer kommer du att behöva lära dig
under resans gång. Det är därför en fördel om leverantören har djupgående kunskaper och
kan lotsa dig vidare när du är redo för nästa steg.
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Behöver vi nyanställa?
En vanlig frågeställning kring AIOps är om de nya verktygen
kräver att IT-avdelningen plockar specialister. Så är inte
fallet. Om du redan har tekniker på IT-avdelningen kommer
de att kunna arbeta med AIOps.
Däremot kan ni på sikt vilja införa nya roller i
organisationer. Många större organisationer inför idag ett
Center of Excellence inom AI. En sådan avdelning utvecklar
en expertis inom AI och stöttar den övriga organisationen
med att föra ut AI i verksamheten.

Silos – avskaffa eller behåll?
Den stora vinsten med AIOps uppstår när du samlar allt på ett ställe. På det sättet kan du
förstå hur er IT-miljö hänger ihop och dra nytta av den kunskapen för att få applikationerna
att fungera optimalt. Det går dock även bra att jobba med AIOps på en enskild del av din ITmiljö.
Börjar du arbeta med AIOps kommer du snart inse att ni behöver samarbeta över gränserna
för att lösa problem snabbare och för att er IT-miljö ska fungera bättre. För många företag
har att AIOps blivit en katalysator för interna diskussioner. Det kan tvinga fram en kulturell
förändring med ökat samarbete.

Kostnader för AIOps
AIOps är inte kostsamt, särskilt inte om man ser till den effektivitetshöjning som
investeringen ger. IT-avdelningen sparar mycket tid när felsökningen automatiseras. ITsupporten får färre ärenden att lösa när systemen är mer robusta. Och du riskerar inte
längre att förlora affärer för att systemet ligger nere, eller för att kundupplevelsen är så
dålig att kunderna överger sitt köp.
Den exakta kostnaden varierar förstås utifrån verksamhetens förutsättningar. En erfaren
leverantör kan hjälpa dig med att ta fram ett business case och bedöma investeringens
lönsamhet. Ofta finns också möjlighet att prova på AIOps innan ni bestämmer er för att
satsa fullt ut.
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Tappar vi kontrollen med AIOps?
Många är oroliga över att tappa kontrollen över sin ITmiljö när en artificiell intelligens tar över – men det är
precis tvärtom. AIOps ökar kontrollen eftersom du får
full visibilitet över hela din IT-miljö. När något går fel vet
du precis var felet ligger och kan vidta rätt åtgärd direkt.
Vill du gå långsamt fram är det möjligt att implementera
AIOps stegvis i den takt du är bekväm med. Du kan
exempelvis börja med att använda det för att öka
förståelse för vad som händer på era servrar. Eller för att
övervaka era applikationer och se till att rätt personer
får kunskap om problem.

Risker med AIOps
Precis som med allt annat finns det givetvis risker när du implementerar AIOps. En risk är
att personalen inte vill förändra sitt arbetssätt. För den som är van vid att jobba i silos
innebär AIOps en stor förändring. Det utmanar revirtänket i organisationen: när alla får full
visibilitet i alla delar av IT-miljön blir det inte längre möjligt för medarbetare att skydda sitt
eget revir. Det kan därför finnas ett motstånd i organisationen, även om det nya
arbetssättet innebär fördelar.
Här har du som ledare en viktig uppgift i att förmedla för personalen hur de kan dra nytta av
AIOps. För i slutänden är det kanske just de som vinner mest, när det blir en mer
förutsägbar arbetstillvaro med färre brandkårsutryckningar. Den största risken med AIOps
är att du väntar för länge med att utnyttja tekniken – och halkar efter konkurrenterna.
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Om författaren
Joacim Wicander är senior datacenterkonsult med fokus på
lösningar. Med sin långa erfarenhet av design, uppbyggnad
och hands-on implementering av högt effektiva nätverk,
sedan 2000, samt datacenterlösningar baserade på Cisco,
sedan 2010, erbjuder Joacim en expertkunskap inom
datacenterlösningar och design.
Som person har Joacim ett kreativt sinne för utveckla
innovativa lösningar för att förbättra pålitlighet och utnyttja
maximal produktivitet. Han är lyhörd, serviceinriktad,
engagerad och utmärkande med sin CCIE-certifiering (Cisco
Certified Internetwork Expert) sedan 2015.

Om Conscia
Systemintegratören Conscia Sverige erbjuder kvalificerade lösningar och konsulttjänster
med spetskompetens inom Datakommunikation, Datacenter, IT-säkerhet, Molntjänster och
Operatörsnät, stödd av Nordic Capital. Vår egenutvecklade programvara CNS säkerställer
tillgänglighet, prestanda och Compliance för våra kunder. Vi är Guldpartner till Cisco, för
andra året i rad Cisco Customer Experience Partner i Sverige.
Conscia är ett kunskapsnätverk och en IKT-tjänsteleverantör som specialiserar sig på
cybersäkerhet, IT-infrastrukturlösningar och managerade tjänster. Som en expertrådgivare
strävar Conscia efter att stödja kundernas affärskritiska IT-infrastruktur över hela
värdekedjan från design, implementering och drift tilloptimering. Ambitionen stöds av
djupgående teknisk kompetens och insikter som visas genom den unika kundportalen,
detta utgör också grunden för de bästa kundupplevelserna och den högsta kundnöjdheten i
branschen. Ett annat strategiskt mål för Conscia är att vara den mest attraktiva
arbetsplatsen för begåvade IT-infrastrukturspecialister i Europa. För närvarande har
Conscia Group mer än 750 anställda i sex länder (Danmark, Sverige, Norge, Tyskland,
Nederländerna och Slovenien), med en årlig omsättning på cirka 2,5 miljarder DKK (335
miljoner EUR). För mer information, besök Conscia.com/se
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