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Abstrakt

En applikationsserver agerar i regel som en förmedlande server i ett tre-skikt-system 
med en webbserver på ena sidan och en databasserver på andra sidan. De används 
för att komma åt funktioner i en databas med hjälp av program skrivna för just den 
applikationsserver  som används.  På Lantmäteriets  huvudkontor  i  Gävle  använder 
man  sig  i  dagsläget  av  5  stycken  olika  applikationsservrar,  vilket  medför  stora 
kostnader i  bland annat  licenser,  support och kompetensutveckling. I  detta arbete 
undersöks  skillnader  i  pris  och  funktionalitet  mellan  de  aktuella  applikations-
servrarna  samt  hur  man  på  bästa  sätt  kan  minska  kostnaderna  för  Lantmäteriet 
genom att sätta upp ett mål där applikationsservrarna används på ett effektivare sätt. 
För att ta reda på detta har jag intervjuat personer inom Lantmäteriet angående det 
nuvarande  problemet  och  tagit  reda  på  hur  man kan  göra  för  att  möjliggöra  en 
utfasning av en eller flera applikationsservrar. Det framtagna resultatet visar att det 
är bäst att använda så få applikationsservrar som möjligt, gärna endast en enda ur 
kostnadssynpunkt. För att göra det möjligt bör man i fortsättningen endast utveckla 
program  för  Red  Hats  applikationsserver  JBoss  samt  försöka  migrera  befintliga 
applikationer till den plattformen.
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1  Inledning

Lantmäteriet är ett statligt företag med huvudfäste i Gävle där upp mot 900 personer 
jobbar av företagets totalt ca 2000 anställda i hela Sverige [1]. Det är allmänt känt att 
Lantmäteriet  ägnar  sig  åt  att  göra  kartor  och  exempelvis  tillhandahålla  geografisk 
information, till exempel så man enkelt kan ta reda på exakt var Sveriges gränser går.

Faktum  är  dock  att  de  gör  mycket  mer  än  så,  de  ansvarar  bland  annat  för 
fastighetsindelningen i  Sverige samt det geodetiska referenssystemet,  dessutom blir 
ortsnamn fastställda av just Lantmäteriet.

All denna, plus mycket mer, information kräver en plats att lagras på och det idag 
mest  effektiva  sättet  att  lagra  den  på  är  i  en  databas.  Databasen  måste  sedan 
konfigureras och underhållas med ny information samtidigt som det på ett enkelt sätt 
ska gå att  hämta den information man är intresserad av i  just det tillfället.  För att 
åstadkomma detta använder man sig lämpligen av en applikationsserver.

Ordet applikationsserver kan ha flera betydelser, en av dem menas  en mjukvaru-
produkt utvecklad av ett företag och som sedan tillhandahålls (ofta för en kostnad) till, 
i första hand, andra företag. En annan mening med ordet applikationsserver är helt 
enkelt  den  dator  eller  server  som produkten  (mjukvaran)  är  installerad  på,  själva 
applikationsservern  som mjukvaruprodukt,  och  datorn  den  är  installerad på,  bildar 
tillsammans  en  applikationsserver.  När  det  i  den  här  rapporten  talas  om  just  en 
applikationsserver,  menas  den mjukvara  som finns  tillgänglig  hos företaget  bakom 
produkten, och inte en enskild installation av den. När flera applikationsservrar nämns, 
menas olika produkter, ej olika installationer av samma produkt, om inte annat anges.

1.1  Problem

På  Lantmäteriet  finns  det  idag  inte  bara  en  eller  två  applikationsservrar  som  de 
använder sig av utan hela fem stycken olika. Dessa måste hanteras till och från i olika 
utsträckning beroende det system användaren sitter vid och vilken uppgift denne vill 
ha utförd. Applikationsservrarna som idag används hos Lantmäteriet och som därför är 
aktuella för det här rapporten är följande: BEA WebLogic Server, Oracle iAS, Red 
Hat JBoss, Microsoft IIS och Apache Tomcat.

Att det finns så många olika är naturligtvis inte bra och resulterar i att det blir 
svårt för dem som vill utveckla nya applikationer till databaserna att göra detta på ett 
bra sätt. När många alternativ finns blir man även tvungen att ha kunnig personal inom 
alla områden, och desto fler områden desto mindre fördjupningskunskaper kan man få 
inom varje område. 

En enkel lösning skulle exempelvis kunna vara att det endast fanns ett alternativ 
av applikationsserver på Lantmäteriet, vilket skulle medföra att alla blir tvungna att 
använda just det. Kunskaperna inom det området skulle allt eftersom öka och troligen 
bli  mer  och  mer  fördjupade,  varefter  de  applikationer  som utvecklas  kan  bli  mer 
avancerade och dessutom bättre och mer pålitliga för slutanvändaren. Det är just där 
problemet ligger, vad som låter enkelt är i den riktiga världen inte alls särskilt lätt.

Lantmäteriet har under åren använt sig av olika applikationsservrar för att en viss 
sort har passat bättre när projektet ifråga startats. Tillfälliga bestämmelser angående 
applikationsservrar har gjort att olika lösningar har tillämpats för olika projekt. Att nu 
bara slopa de program som körs på en viss applikationsserver till förmån för en annan 
är otänkbart eftersom en hel del funktionalitet då försvinner, således ligger flera olika 
applikationsservrar kvar och kräver både pengar och andra resurser.
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1.2  Syfte

Syftet  med  den  här  rapporten  är  att  hjälpa  Lantmäteriet  med  att  påbörja  en 
omstrukturering av sina applikationsservrar för att i framtiden möjligen lyckas få ner 
kostnaderna för underhållet och användandet av dessa.

1.3  Frågeställningar

Varför har det blivit på det sättet att det faktiskt finns fem olika applikationsservrar?

Vad finns det för alternativ till den befintliga situationen angående applikationsservrar 
som råder på Lantmäteriet?

Kan det vara lönt att försöka fasa bort en eller flera applikationsservrar? Om så är 
fallet: vilken, vilka?

Vad används de befintliga applikationsservrarna till idag?

Vad har de anställda för ställning till att så många applikationsservrar används?

Hur  många  anställda  är  det  som  använder  programmen  framtagna  med 
applikationsservrarna?

Hur många anställda är det som kan använda applikationsservrarna och utveckla saker 
till dom?

1.4  Förväntat resultat

Med så många olika applikationsservrar krävs det personal som kan underhålla och 
ställa in servrarna på rätt sätt, och personal kräver pengar. Dock är skillnaden mellan 
de olika applikationsservrarna inte så stor, vilket medför att  han eller hon som har 
tillräckliga kunskaper för att konfigurera den ena sortens applikationsserver troligen 
också kan konfigurera en annan sorts applikationsserver utan större svårigheter. Om 
svårigheter ändock skulle uppstå, kan man om man redan har ett visst hum om hur 
systemen fungerar, inhämta sig ny information om skillnader dem emellan.

Trots att skillnaderna må vara små, leder detta fortfarande till ökade kostnader 
när  flertalet  olika  applikationsservrar  används.  Detta  eftersom det  dessutom krävs 
utgifter i form av licenser, support och driftstyrning för varje server i sig.

Open  Source-produkterna  borde  vara  mer  lämpade  än  de  kommersiella 
produkterna eftersom de i första hand är helt gratis. Supporten kan bli ett problem och 
kör  man  fast  kan  det  istället  bli  riktigt  dyrt  att  hyra  in  någon  som kan  lösa  ens 
problem. Det finns dock långt fler diskussionsforum1 om Open-Sourceprodukter än 
vad det  gör för  de kommersiella  motsvarigheterna.  På dessa  kan den insatta,  eller 
lekmannen,  ställa  frågor  eller  läsa  om någon annan har  haft  ett  liknande problem 
tidigare och kanske fått svar på hur det ska lösas. 

Jag tror att så länge man minskar sin kvantitet av applikations-servrar så kan nog 
kostnaderna i regel minskas, detta med tanke dels på licens- och driftskostnader men 
också  det  faktum  att  mängden  support  utifrån  kan  minskas,  och  därmed  även 
kostnaderna.

1 Exempel på forum: http://www.jboss.org/index.html?module=bb, 
http://sourceforge.net/mail/?group_id=22866, http://www.nabble.com/Tomcat-f303.html, 
http://www.jguru.com/forums/Tomcat
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1.5  Metod

För att lösa uppgiften att se vad som skulle bli den bästa lösningen för Lantmäteriet 
letade jag till att börja med information från olika parter på internet. Utifrån dessa tog 
jag reda på vad en applikationsserver är för något och i vilka sammanhang den kan 
användas.

Den allmänna efterforskningen om applikationsservrar låg sedan till  grund för 
det  fortsatta arbetet  på Lantmäteriet  där  jag tog del av deras egna undersökningar. 
Dessa var bra för att få en överblick över hur situationen såg ut på företaget och ta 
ställning till vad de själva tyckte var bra respektive inte bra med den lösningen de kom 
fram till då och eventuella ändringar de hade planerade.

Att prata med folk som jobbar på Lantmäteriet var också en viktig del i arbetet. 
Jag kunde utifrån deras åsikter ta hänsyn till vad som är relevant för de användare som 
använder applikationsservrarna idag, samt vid kommande användning av applikations-
servrarna,  vilket  känns som en mycket  viktig del  i  det  hela.  Om en anställd  hade 
synpunkter  på vad som är bra och inte bra med en viss lösning som de har i  dag 
kanske fanns det tillfällen då denne även hade förslag på hur man kan ändra det till det 
bättre.

2  Teoretisk bakgrund

I det här kapitlet avhandlas vad en applikationsserver är för något, vad det finns för 
tidigare  forskning  inom  området,  samt  några  applikationsservrars  styrkor  och 
svagheter. Det första som tas upp är dock en kort bit om hur Lantmäteriet är uppbyggt.

2.1  Lantmäteriet

Lantmäteriets huvudkontor i Gävle har ca 900 anställda och företaget är uppbyggt i 
olika  avdelningar  med  sina  respektive  ansvarsområden.  Man  använder  mycket 
databaser och har upp mot 500 servrar igång. Varje avdelning har stått för egna it-
lösningar, man försöker ändra på det så att det i en ”ledningscentral” finns beslut som 
gäller hela företaget. På det här viset kan man minska kostnader bland annat genom att 
erhålla rabatter för vissa produkter som kanske kan användas till fler användare istället 
för att ha två produkter och betala fullpris för båda.

2.2  Applikationsserver

En  applikationsserver  är  en  server  dedikerad  för  att  köra  specifika  program 
(applikationer) på, i  exempelvis ett  företagsnätverk  [21]. Om ett  visst  program ska 
användas av många användare samtidigt måste man se till att de kan göra det utan att 
påverka varandras arbeten. En applikationsserver ligger då som ett mellanlager och 
distribuerar  trafiken  rätt  samtidigt  som den  kör  de  nödvändiga  programmen  som 
företaget  vill  använda  sig  av  [9].  Man  kan  jämföra  en  applikationsserver  med 
exempelvis  en  filserver,  filservern  tillhandahåller  filer  till  användarna,  och  en 
applikationsserver tillhandahåller applikationer till användarna.

Många av de första applikationsservrarna, såsom WebLogic Server och Oracle 
iAS, använder Java EE-arkitekturen för att köra programmen. På grund av detta har 
det blivit så att när man säger applikationsserver oftast menar en Java EE-server, fast 
en applikationsserver kan lika gärna använda sig av något annat språk, exempelvis 
.NET som fallet är med Microsofts applikationsserver IIS [10].

Eftersom Java EE är ett så vanligt förekommande språk för en applikationsserver 
visas  i  Figur  1  hur  ett  system  med  en  applikationsserver  kan  vara  uppbyggt 
tillsammans med javabönor, webbapplikationer och en databas.
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Figur 1 – Hur en applikationsserver (Middle Tier) kan användas tillsammans Javabönor och 
en klient. (bild från http://www.service-architecture.com/)

Ett  vanligt  användningsområde  för  en applikationsserver  är  att  man  låter  den 
ligga som en mellanhand mellan en webbserver och en databasserver, se Figur 2. Det 
är  då  dess  uppgift  att  förmedla  vidare  informationen  från  webbservern  till 
databasservern och leverera tillbaka rätt resultat till användaren. 

Klienter Webbserver          Applikationsserver            Databasserver

Figur 2 – Exempel på i vilket sammanhang en applikationsserver kan användas (bilder från 
http://www.freeiconsdownload.com/)
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2.3  Tidigare forskning inom Lantmäteriet

Lantmäteriet gjorde 2006 en guide för hur man ska välja sina framtida teknikrelaterade 
produkter [12]. I den avhandlas bland annat vilken applikationsserver man ansåg vara 
det bästa valet för tillfället. Mycket har ändrats sedan dess, produktleverantörerna har 
blivit mer etablerade inom området och teknologin har finslipats mer och mer. Även 
inom Lantmäteriet  har det hänt  en del,  det val som då ansågs mest  värdefullt  och 
nästan ett  självklart  val är långt ifrån det numera.  Även om slutsatsprodukten som 
framtogs fortfarande används till en viss del i dag är det valet man tog då inte alls 
satisfierande mot den väg man vill fortsätta att gå nu. När det gäller att spara in pengar 
och samtidigt  få det  man vill  ha gjort  utfört  måste  man se till  att  alla aspekter  är 
korrekt kontrollerade.

Av de aspekter man ansåg vara viktigast när det dokumentet [12] skrevs såg man 
i  första  hand  till  priset.  Att  ha  en  applikationsserver,  eller  någon  annan  del  i  en 
infrastruktur för den delen, som kan utföra samma saker som en annan för halva priset 
eller mindre är ju naturligtvis att föredra. Det gäller dessutom att inte enbart se till 
exempelvis inköpspriset, utan även löpande kostnader som drift, kompetensutveckling 
och support måste evalueras.

Nästa  steg  som beaktades  var  att  programvarorna  som väljs  ska  fungera  bra 
tillsammans. Ett program som gör en sak jättebra men inte följer någon standard är 
någonting  som  visserligen  säkert  fungerar  bra  ett  tag,  men  som  antagligen  inte 
kommer kunna hållas i fas med övriga delar den kommunicerar med. I vissa fall har 
tillverkaren eller leverantören sett till att programmet fungerar bra med andra delar (se 
exempelvis  Microsoft  som  en  helhet)  men  i  andra  fall  gäller  det  att  noggrant 
kontrollera  detta  själv.  Även  små  saker,  till  exempel  tillgängliga   tangentbords-
kombinationer och -förkortningar, måste ses över och inverka på beslutet.

Den tredje  och sista  aspekten  för  val  av  framtida  programvaror  var,  vid  den 
guidens  [12] framkomst,  hur  pass  enkelt  det  ska  vara  att  hitta  personal  som kan 
hantera mjukvaran ifråga. I regel har produkterna med större marknadsandelar än de 
andra en fördel i det här området eftersom det med stor marknad får fler anhängare 
och därmed lär sig fler att arbeta med dessa produkter.

Rapportens [12] slutpunkter för just den delen om applikationsservrar var att det 
främsta valet skulle vara BEA WebLogic Server eftersom det är en ”komplett Java EE 
applikationsserver”.  Oracle  iAS  skulle  köras  endast  med  Oracle  webforms 
applikationer  och  webbapplikationer  med  psp-sidor2.  För  JBoss  räkning  skulle  en 
utredning  göras  för  att  se  om  den  skulle  komma  vara  något  att  satsa  på  i 
fortsättningen.  Andra  som  skulle  användas  var  Apache  Tomcat  (som  en 
webbcontainer, tillsammans med en Java EE-server) till enkla webbapplikationer, och 
Microsoft IIS för underlättande av applikationsserveranvändande i  redan etablerade 
Microsoft-miljöer.

2 PL/SQL Server Pages
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2.4  För Lantmäteriet aktuella applikationsservrar

Här beskrivs allmänt  om de applikationsservrar som används på Lantmäteriet idag. 
Det  är  också uppradat  deras  respektive  för-  och nackdelar,  vilka  till  största  del  är 
hämtade från Gartners rapport  Magic Quadrant for Enterprise Application Servers,  
2Q08 [18].  Detta gäller dock ej Apache Tomcat då den inte analyserades på samma 
sätt i Gartners rapport.

2.4.1  Oracle iAS3

Oracles egna applikationsserver. Var stor på marknaden för ett par år sedan men idag 
verkar  man  från  Oracles  sida  inte  marknadsföra  den  särskilt  mycket  [19],  vilket 
troligen har sin grund i  att  man har valt  att  satsa mer  på WebLogic Server sedan 
uppköpet av BEA Systems [20]. Fortfarande finns produkten kvar på marknaden och 
kommer trots förvärvet av BEA säkerligen att existera i flera år till.

2.4.1.1 Styrkor [18]

• Stor och ökande redan etablerad bas jämfört med andra stora aktörer.

• Har  lyckats  med  en  indirekt  marknadsföring.  Säljer  mer  applikations-
serverteknologi genom sina partners än konkurrenterna.

• Bra  grund  till  nästkommande  generations  lösning  för  utveckling  av 
företags-applikationer i och med deras EAS-teknik4 som är kärnan i Oracle 
Fusion Middleware.

• På god väg att vinna styrka inom high-end-enterprise-projekt och ledande 
inom Java EE (WebLogic  Server)  och Java  Platform,  Standard  Edition 
(JRockit) genom förvärv av BEA Systems.

2.4.1.2 Svagheter [18]

• De växer, men industristödet och marknadsmedvetandet för Oracles EAS-
teknologi är mindre än dess främsta konkurrenter.

• Oracles EAS-teknik har inte samma mängd stora, affärskritiska projekt i 
produktion som dess främsta konkurrenter.

• Sena med att erbjuda support för Java EE 5 till introduktion för Oracles 
applikationsserver 11g R.1 (efter 3Q08).

• Förvärvet  av  BEA  Systems  medför  dualism mellan  deras  egna  system 
Oracle Application Server och (före detta) BEAs WebLogic Server.

• Oracles vision för SaaS5 är fortfarande bara i början av evolutionen på den 
fronten.

3 http://www.oracle.com/ 
4 EAS – Enterprise Application Server (applikationsserver)
5 SaaS – Software as a Service (mjukvara som körs på distans)
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2.4.2  BEA WebLogic Server6

Den  första  applikationsservern  som  skapades  var  av  det  dåvarande  företaget 
WebLogic. Efter några år köptes företaget upp av BEA Systems, de fortsatte utveckla 
applikationsservern  och  lyckades  bli  stora  på  marknaden,  mycket  på  grund  av 
användarvänligheten hos produkten [4]. I dag är det Oracle som står för distributionen 
av BEA WebLogic Server då Oracle har köpt upp BEA sedan cirka ett år tillbaka [20].

BEA WebLogic Server har blivit ett betydande namn på marknaden och andra 
företag har gått i deras fotspår eftersom de var först med att utveckla en fungerande 
och användarvänlig applikationsserver [3].

2.4.2.1 Styrkor [18]

• Stor  användarbas,  vilken  inkluderar  en  stark  närvaro  i  kritiska  och 
uppdrags-orienterade affärssystem. Är också en omfattande partner i hela 
ekosystemet kring applikationsservrar och ledare på den snabbväxande IT-
marknaden i Kina. 

• Branschledande  implementation  av  Java  EE  specifikationen  för 
affärsvillkor och tekniska villkor. Var först bland ledande leverantörer att 
tillhandahålla full produktion av Java EE 5.

• Omfattande uppsättning av teknik kring middleware, samtidigt som man 
bibehåller  en  neutralitet  angående  tillämpning  och  plattform,  och 
därigenom upprättas BEA som ledande oberoende aktör i infrastrukturs-
marknaden.

• Marknadsledande teknologisk vision, inklusive försteg  inom exempelvis 
cloud  computing,  virtualisering,  händelseprocessering,  mikrokärns-
arkitektur, standardsupport och användningen av öppna källkodsresurser.

2.4.2.2 Svagheter [18]

• Vissa  BEA-tekniker  kommer  uppenbarligen  att  bli  en  del  av  Oracles 
strategiska erbjudanden på marknaden. Det faktum att Oracle köpt BEA 
medför  dock  ett  tvivel  på  den  långsiktiga  lönsamheten  för  BEA’s 
produkter.  Kanske  väntar  en  period  av  mycket  anpassning  och 
förändringar  i  strategi,  investeringar  och  personal,  vilket  kan  skapa 
orosmoment hos aktuella och potentiella kunder.

• Gradvis, men ihållande, decentralisering på Java EE marknaden utmanar 
BEA till att stärka sin position på nya marknader eller förlora sin ledande 
ställning inom affärssystemsinfrastrukturen.

• Har  en  begränsad  differentiering  av  utvecklingsverktyg  och  dessutom 
dålig anpassning till programmeringsproduktiva, känsliga projekt.

6 http://www.oracle.com/ 
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2.4.3  Microsoft IIS7

IIS  står  för  Internet  Information  Services  och  är  Microsofts  version  av  en  egen 
applikationsserver.  Den körs  på  en  installation  av  exempelvis  Microsoft  Windows 
Server  där  den  tillsammans  med  bland  annat  .NET  Framework  bildar  en 
helhetslösning för att tillhandahålla applikationer till användarna [10].

2.4.3.1 Styrkor [18]

• En redan stor installerad bas och många utvecklare gör Microsofts EAS-
lösning, som inte direkt följer standarden, en de facto standard.

• Visionsplaner  för  SaaS-teknologin  och  moduleringsbaserad  mjukvaru-
utveckling (”Oslo”) använder mycket av företagets enorma resurser för att 
ligga i täten med sina konkurrenter.

• Djup integration med operativsystemet Windows optimerar prestandan och 
gör det enklare att installera och använda samt i vissa fall reducerar priset.

• Lång erfarenhet av vad utvecklare och användare vill ha gör att Microsofts 
EAS-lösning  har  fått  en  dominerande  position  i  små  och  medelstora 
mjukvaruprojekt.

2.4.3.2 Svagheter [18]

• Exklusivt  beroende  av  Microsoft  Windows  OS  begränsar  användarnas 
distributionsalternativ till ett enda OS och en enda leverantör. 

• Microsoft  identifierar  inte  sin  EAS-kapacitet  som  en  separat  produkt. 
Teknik som motsvarar  funktionaliteten hos en EAS är spridd över flera 
produkter,  vilket  kan  förvirra  vissa  användare  och  komplicera 
konkurrenskraftig positionering mot Java-EAS-leverantörer. 

• Sent  inträde  på  SOA-marknaden  (trots  deras  tidiga  ledande  med  Web 
services) och begränsade professionella tjänster håller tillbaka Microsofts 
andel av företagsbaserade projekt med SOA-inriktning. 

• Strategisk inriktning på massmarknaden är kärnan i Microsofts framgång, 
men  leder  till  förseningar  i  antagandet  av  nya  viktiga,  avancerade 
företagsinitiativ.

2.4.4  Apache Tomcat8

Tomcat är inte en egen applikationsserver i sig. Istället erbjuder den en container för 
en kärna från nästan vilken annan applikationsserver som helst. Den kan till exempel 
användas  tillsammans  med  JBoss  för  att  uppnå  de  tjänster  och  lösningar  man 
eftersträvar. Tomcat hanterar Servlets skrivna i Java så att de kan kommunicera med 
en databas på rätt sätt.

7 http://www.iis.net/ 
8 http://tomcat.apache.org/ 
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2.4.5  Red Hat JBoss9

JBoss var ett  sjävlständigt  företag med intresse för  middleware och de utvecklade 
programvaran med samma namn. År 2006 var JBoss ett intressant köp som flera stora 
aktörer ville få under sina vingar, företaget köptes upp av Red Hat, vilka även har 
gjort distributioner av Linux.

JBoss  har  inte  något  speciellt  användargränssnitt  på  samma  sätt  som  andra 
applikationsservrar  utan konfigurationen måste  ske manuellt  via  konfigurationsfiler 
[3]. Detta leder till att det krävs en aning mer kunskap om hur allt fungerar för att 
kunna  sätta  upp  server-delar  på  det  vis  man  vill  ha  dem.  Det  krävs  kompetens 
angående både hur en server fungerar samtidigt som man måste veta exakt hur servern 
ska sättas upp från början. Det blir svårare att använda en trial-and-error-teknik då det 
tar längre tid att ändra det man vill för att få det rätt. Samtidigt kan det gå snabbare att 
få upp servern på det sätt man vill om man vet exakt vad man gör och ställer in allting 
på rätt sätt från början, vilket ofta är fallet för Lantmäteriet.

För  ca  5-6  år  sedan  var  JBoss  inte  alls  ansett  som  en  bra  väg  att  välja  i 
applikationsserverområdet, det var relativt nystartat och hade inte hunnit etablera sig 
på marknaden. Tills i dag har JBoss vuxit  fram mer och mer,  framförallt  under de 
senaste  åren,  och  har  lyckats  blivit  någon  form  av  de  facto-standard  inom 
applikationsservrar eftersom den används flitigt på många olika ställen [3].

2.4.5.1 Styrkor [18]

• Tydligt ledarskap inom EAS för den öppna källkodsmarknaden. 

• Bra tekniskt rykte om EAS-tekniken bakom kärnan i JBoss.

• Effektiv  affärsstrategi  separerar  JBoss.org  ("sandlådan"  med  ren  öppen 
källkod) och JBoss.com (enterprise-orienterad,  med stöd för  certifierade 
tekniklösningar). Detta gör att tekniken blir tillgänglig och tilltalande för 
både  öppen  källkod-entusiaster  samt  företag  med  intresse  för  en 
mervärdesprodukt.

2.4.5.2 Svagheter [18]

• Det finns potentiellt motstridiga prioriteringar mellan företagets (Red Hat) 
Linuxföretag och operativsystemsoberoende mellanprogramvara JBoss.

• Ökande närvaro av konkurrerande erbjudanden om lösningar som bygger 
på öppen källkod från Apache och Sun Microsystems,  vilka båda ligger 
framför  JBoss  inom  standardstöd  för  Java  EE.  Detta  gör  att  många 
användare  säkerligen  ser  de  andra  erbjudandena  mer  lockande,  just 
eftersom företaget bakom fortfarande är mer etablerade inom området.

• Ryktet  och  användarnas  förväntningar  på  låga  kostnader  begränsar 
möjligheterna  för  Red  Hat  att  öka  intäkterna.  Detta  skulle  annars 
åstadkommas  genom  prishöjningar  och  tvingar  nu  istället  företaget  till 
andra,  närliggande  företag,  för  att  införskaffa  vissa  tjänster,  inklusive 
professionella tjänster med låg marginal.

• Nytt  affärsledarskap,  i  och  med  uppköpet  från  Red  Hats  sida, 
omstrukturerar hela bolagets affärsstrategi och kommer troligen att utmana 
den  etablerade  JBosskulturen.  Experiment  och  innovationer  av 
programvaran till förmån för företagets prioriteringar är vad som kan leda 
till detta.

9 http://www.jboss.com/ 
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• Utmaningen att omvandla JBoss uppsving från den etablerade, men smala, 
programservermarknaden till den bredare, men nödvändiga, infrastruktur-
marknaden kräver ny marknadsföring, försäljning och butiker.

2.5  Övriga produkter

Förutom de applikationsservrar  som har tagits  upp i  kapitel  2.4,  finns det  flertalet 
andra  produkter  på  marknaden.  Dessa  inkluderar  bland  andra  Adobe  ColdFusion, 
Fujitsu Interstage, ASF Geronimo, IBM WebSphere, NEC WebOTX och så vidare. 
Dessa kommer inte behandlas i den här rapporten eftersom de inte är intressanta för 
Lantmäteriet för tillfället.

3  Applikationsservrar på Lantmäteriet

Här beskrivs hur Lantmäteriet använder sina applikationsservrar idag.

3.1  Viktiga egenskaper

Lantmäteriet är ett stort företag och för att alla uppgifter som utförs på företaget görs 
på rätt sätt krävs det att allting fungerar som det ska. En applikationsserver har för 
uppgift att serva andra applikationer och se till att användarna  kan komma åt dem när 
det behövs.

När en applikationsserver väljs till att användas på Lantmäteriet är det viktigt att 
den uppfyller  de krav man har på den. Själva applikationsservrarna i sig har vissa 
funktioner som man kommer använda men det är också minst lika viktigt att företaget 
bakom  produkten  kan  leverera  inte  bara  själva  produkten  utan  också  saker 
runtomkring såsom bra support eller ett billigt pris.

Det  Lantmäteriet  själva  kom fram till  under  utredningen  [12] från 2006 som 
innefattade att  produkten måste  passa ihop med annan mjukvara gäller  naturligtvis 
fortfarande. Dock är dessa faktorer inte de viktigaste för läget idag. Detta därför att så 
länge man håller sig inom ramarna för vilken sorts produkt man vill ha kommer den 
att  fungera  med  andra  mjukvaruprogram  tillräckligt  för  att  det  ska  vara 
tillfredsställande.  Om man  håller  sig  till  de  applikationsservrar  man  har  idag,  och 
alltså inte köper in någon ny produkt, kvarhålls det faktum att produkterna fungerar 
tillräckligt  bra  på  Lantmäteriet  ur  funktionalitetssynpunkt.  Fortfarande  finns  dock 
problem i, till exempel, pris och kunskap kvar.

Den sista av Lantmäteriets framtagna punkter menar att det är viktigt att det går 
att  hitta  kunnig  personal  för  produkten.  Det  här  är  minst  lika  viktigt  idag  för 
Lantmäteriet. Läget idag mot för ett par år sedan har däremot ändrats, exempelvis för 
JBoss så finns det idag långt fler som använder produkten och därigenom har också 
kunskapsbasen ökat. Det är också enkelt att använda JBoss så om fallet skulle vara så 
att personalen inte är särskilt kunnig inom området går det att lära sig grunderna på 
endast två dagar [5].

Vad gäller priset så är det mycket svårt att få ett grepp om hur stor den totala 
kostnaden över en viss tidsperiod kommer att bli. När man köper in en applikations-
server ser man inte bara till inköpspriset av produkten utan även till vad den sedan 
kommer att kosta per år i form av licenser och exempelvis drift. Man måste även, i 
detta fall, beakta vad eventuellt underhåll och utveckling kan komma att kosta under 
åren, sedan gäller det även att  se över vilken kompetens  man har för den aktuella 
produkten. Detta gäller först och främst inom företaget, men det kan också vara en god 
idé att se efter om det kanske är en hög inkörningströskel för att utöka sin kompetens 
och lära sig om hur saker fungerar hos den nya produkten. Dessutom kanske konsulter 
som kan en viss applikationsserver vara billigare och mer lättillgängliga än de som 
klarar att arbeta med en annan, kanske mindre, produkt.
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Det är även viktigt att applikationsservern klarar den senaste specifikationen av 
exempelvis  Java  EE,  om det  är  vad  applikationsservern  jobbar  med.  Att  köpa  en 
applikationsserver  som  inte  är  uppdaterad  till  det  senaste  inom  den  globala 
teknikutvecklingen  känns  väldigt  dumt.  Man  vet  dessutom  aldrig  om  själva 
uppdateringen, den som gör att produkten kommer i fas, kommer att släppas ens det 
närmaste  året,  eller  någonsin.  En nyligen  uppdaterad produkt  är  därför  ett  mycket 
säkrare val inför framtiden [3].

3.1.1 Sammanfattning
De  viktigaste  aspekterna  nämns  här  igen,  detta  för  att  enklare  kunna  få  en 

överblick över hur situationen ser ut.
Viktiga aspekter:

• Kostnad  –  det  ska  vara  billigt  att  köpa  in,  använda  och  utveckla  till 
applikationsservern ifråga.

• Kompatibilitet  –  Produkten  man  köper  in  ska  fungera  väl  med  annan 
programvara och i största möjliga mån följa den standard som finns.

• Framtida personalkompetens – Det ska vara enkelt att hitta personal med 
rätt  kunskaper  och  dessutom  finnas  stora  möjligheter  till  att  utbilda 
befintlig personal med nya kunskaper om applikationsservrarna, det vill 
säga det ska vara lätt att lära sig jobba med dem.

• Kontinuerliga uppdateringar – Applikationsservern som köps in ska klara 
av senaste specifikationen av den plattform den bygger på.

3.2  Aktuella applikationsservrar

Här beaktas de för Lantmäteriet viktiga applikationsservrarna med avseende på deras 
behov, framtidsplaner och nuvarande ställning.

3.2.1  Oracle iAS
Används framförallt till att serva en stor applikation för taxeringhantering som kallas 
”TROSSEN” och körs samspelt mellan två kraftfulla servrar. I princip alla som jobbar 
på Lantmäteriet i Gävle använder den här applikationen, vilket medför att den är viktig 
att ha kvar [2].

På Lantmäteriet kör man även i regel en Oracle-baserad databas, och tillsammans 
med  iAS  bildas  en  bra  serverinstallation  som  troligen  kan  användas  i  högre 
utsträckning än vad som görs i dag [2].

3.2.2  BEA WebLogic Server
BEA WebLogic Server var Lantmäteriets enhetliga val av applikationsserver 2004 [1]. 
Alla nya projekt som startade under den här perioden använde sig av BEA’s lösning. 
Detta har gjort att många program har utvecklats till det för en tid sedan [4]. Många av 
dessa program ligger nu kvar och kräver utgifter i form av licenser,  support,  drift, 
kunskap och  så  vidare.  För  nya  program som utvecklas  i  dag  använder  man  inte 
WebLogic Server, men det ligger som sagt kvar i enstaka mindre applikationer som 
fortfarande används. 

2004 startades ett projekt inom Lantmäteriet som kallades IRIS vilket använde 
just WebLogic Server, projektet blev dock för utdraget och kom att läggas ner efter en 
tid [1]. Ungefär samtidigt som detta pågick startades ett annat projekt upp vid namn 
U2, som var tänkt att samarbeta med IRIS. U2 lades också det ned men man har för 
något år sedan tagit upp det igen. U2-projektet går ut på att skapa ett system som kan 
ta in information och skicka ut fakturor, lagfarter och dylikt, man planerar att slutföra 
det tills i september det här året. BEA WebLogic Server är det som används för detta 
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projekt  och det  beror  just  på  det  faktum att  det  var  Lantmäteriets  standardval  för 
applikationsservrar när projektet startades första gången [3].

I  dag undviker man att  starta nya  projekt  med WebLogic Server som val  av 
applikationsserver och de program som finns kvar och använder den bör snarare bytas 
ut och skrivas om till andra program som kan använda exempelvis JBoss eller iAS 
istället.

3.2.3  Microsoft IIS
IIS är  en applikationsserver  som i  dag endast  används till  ett  fåtal  program inom 
Lantmäteriet. Den ligger kvar och betalas med rabatter från Microsoft som erhållits i 
och med att man också har andra produkter från just Microsoft [4].

Microsofts applikationsserver IIS är dock inte aktuell att byta ut, detta på grund 
av att  man har  så  mycket  annat  som är  från Microsoft.  Till  detta  område  hör  till 
exempel  operativsystem och andra program som används på de enskilda klienterna 
inom företaget. IIS passar bra in i denna miljö och kan användas enkelt eftersom den 
kommer från samma tillverkare som övriga programvaror som används [2].

3.2.4  Apache Tomcat
Används idag tillsammans  med Spring till  att  tillhandahålla webbapplikationer  [4]. 
Eftersom det är gratis att använda och fungerar bra tillsammans med andra lösningar 
man vill använda inom Lantmäteriet (exempelvis Spring) ligger den bra till för fortsatt 
användning i företaget.

Tomcat är också ”lätt”, det vill säga den kräver inte särskilt mycket av hårdvaran 
den är installerad på, vilket gör att  den kan hantera många användare utan att  den 
upplevs som seg att använda [5].

Inom Lantmäteriet  använder  man  ibland  Tomcat  tillsammans  med  JBoss  vid 
utveckling av nya applikationer till projekt som framkommer i dagens läge [4].

3.2.5  Red Hat JBoss
Används  genomgående  idag  och  är  det  förstahandsvalet  vid  framtagning  och 
utveckling  av  nya  projekt  inom  Lantmäteriet  [1].  Har  varit  på  god  väg  att  bli 
etablerade  under  flera  år  och  man  har  på  Lantmäteriet  undersökt  dess  upp-  och 
framgång gentemot andra applikationsservrar varigenom man har tagit reda på  om det 
vore lovande att använda JBoss även på Lantmäteriet.

En  undersökning  gjordes  2006  om vilka  program som skulle  vara  valen  för 
framtida projekt inom Lantmäteriet. I den kom man fram till att JBoss skulle utredas 
ytterligare inom en snar framtid och ses över som ett stort alternativ till nuvarande 
system såsom Oracle iAS och BEA WebLogic Server [12]. Under den utredning som 
senare gjordes kom man fram till att användandet av JBoss till utvecklandet av nya 
applikationer var absolut att föredra. JBoss hade vid det här laget tagit ett stort steg 
framåt  och  såg  mycket  kompetent  ut  för  att  vara  ett  gratis-alternativ  med  öppen 
källkod. Det blev därmed Lantmäteriets primära val av applikationsserver.

4  Resultat

Här presenteras det framtagna resultatet.

4.1  Dagens läge

För Lantmäteriet  i  dag blir det dyrt  att  betala licenser och supportkostnader för  så 
många applikationsservrar. Den smidigaste lösningen vore ju helt enkelt att inte ha 
kvar alla applikationsservrar och istället enbart satsa på en enda och använda den till 
alla de användningsområden man vill ha förfogande över. Så gott som alla kostnader 
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kunde då minskas, supporten skulle för det första inte behövas lika ofta, då man inom 
företaget troligen skulle få en ökad kunskap om hur problem kunde lösas i och med att 
det endast skulle finnas i princip en väg att gå. Driftskostnaderna skulle kunna hållas 
på samma nivå som i dag genom att istället  för att upprätthålla varje applikations-
server för sig så kan samma sorts server finnas på flera ställen.

I dagens läge för just Lantmäteriet, och den situation man befinner sig i, är den 
lösningen inte möjlig. Många projekt är igång i dag och nya tillkommer så gott som 
hela tiden. Vissa projekt är beroende av andra, tidigare, sådana och då kanske ett hopp 
från ett system till ett annat inte är möjligt i den mån man gärna hade hoppats på.

Det man istället måste göra för att få ner kostnaderna är att begränsa användandet 
till endast ett par stycken applikationsservrar. Möjligen att en tredje produkt kan vara 
accepterad  att  användas  om det  görs  på  rätt  sätt  och  inte  tär  allt  för  mycket  på 
budgeten och används i mindre utsträckning.

4.2  Förslag

Det jag föreslår att Lantmäteriet ska göra för att få ner kostnaderna är att för det första 
begränsa  användandet  av  de  applikationsservrar  som inte  används  så  mycket.  Det 
finns många små program som används på servrar av exempelvis WebLogic Server, 
dessa borde ses över närmare för att se vilka som verkligen behövs och är viktiga att 
ha kvar. Om det däremot upptäcks att några applikationer kanske inte används särskilt 
mycket kan de kanske tas bort helt. Den funktionalitet som möjligen går förlorad i det 
fallet kan möjligtvis redan finnas på något annat ställe inom företaget, om inte skulle 
man kunna utveckla den funktionaliteten till en annan applikationsserver istället. Det 
viktiga  är  att  begränsa  användandet  av  flera  olika  applikationsservrar  så  att 
kostnaderna beskärs.

När  det  gäller  vilken  applikationsserver  som  ska  väljas  inför  framtida 
användningsområden faller valet på JBoss. Open-source-produkten från Red Hat är 
först och främst gratis att använda och det finns dessutom billig support att tillgå för 
produkten [5]. JBoss lämpar sig också väl tillsammans med andra produkter, mycket 
eftersom  den  ligger  i  framkant  av  utvecklingen  för  Java  EE  och  är  någorlunda 
anpassningsbar vad gäller funktionalitet. Personer som kan använda JBoss blir enklare 
och enklare att hitta allteftersom produkten vinner ny mark. Det går också fort att lära 
sig använda och utveckla till JBoss. Vad gäller uppdateringar ligger JBoss i fas med 
Javas utveckling och det finns till exempel förhandsvisningar på funktionalitet som 
kommer komma i Java EE 6 [15].

Den  andra  biten  som  är  viktig  för  Lantmäteriet  är  att  försöka  migrera  de 
viktigaste  applikationerna  till  JBoss.  När  användandet  av  en  (annan) 
applikationsserver  går  ned  kommer  den  förhoppningsvis  inte  finnas  kvar  så  länge 
inom Lantmäteriet och därmed kan kostnaderna för den komma att försvinna. Troligen 
finns det någon applikation som fortfarande används genom just den servern, och det 
är då en migrering borde ske till Red Hats JBoss. De som i dag används med BEA 
WebLogic eller Oracle iAS skulle möjligen kunna skrivas om till att användas med 
JBoss. Kanske till och med att vissa applikationer följer standardspecifikationerna i så 
pass hög grad att de bara är att flytta över. Detta vore att föredra eftersom man då 
minskar  antalet  applikationer  som  körs  via  BEA  WebLogic  Server  och/eller 
OracleiAS. När tillräckligt många applikationer sedan har bytt server så kanske en kan 
fasas ut helt och hållet vilket skulle medföra stora besparingar.

När nedskärningar har gjorts kan man förlita sig på att använda endast Red Hats 
JBoss även i fortsättningen, vilket är en gratis applikationsserver med öppen källkod. 
Microsoft IIS, vilken enbart används tillsammans med Microsofts andra produkter och 
dessutom inte så mycket,  har så mycket andra produkter i ryggen och Lantmäteriet 
köper mycket av dem från just Microsoft. Detta gör att de särskilda kostnaderna för 
just IIS inte är speciellt stora när det gäller hela paketet från Microsoft, varvid läget 
kan fortsätta vara på det sättet det är idag, så länge man inte utvecklar nya system eller 
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applikationer till det. Till en början medför det nog inga problem, men allteftersom 
kan det eskalera och innan man vet ordet av är man tvungen att ha mer instanser av IIS 
och kostnaderna ökar. 

Utöver detta kan Apaches Tomcat köras för att serva webbapplikationer då även 
detta är ett gratis alternativ. Det man ska är att helt undvika BEAs (numera Oracles) 
WebLogic Server då den är  dyr  och inte har några speciella fördelar  gentemot  de 
andra, och dessutom ligger i en liten sorts intern konkurrens med Oracle iAS, man vet 
med andra ord inte om den ena kommer att fasas ut i  framtiden, varvid det är säkrast 
att endast fortsätta med en av dem så länge det går. I längden dock borde även Oracles 
egna  applikationsserver  (iAS)  fasas  ut  genom  migrering  till  ett  annat  system, 
förslagsvis JBoss.

4.3  Onödiga utgifter

I dag betalas det för användandet av WebLogic Server, detta bör stoppas i och med 
slutlanseringen av projektet U2 som pågår just nu. Andra applikationer som använder 
sig av WebLogic Server bör migreras till en annan applikationsserver.  Att migrera 
från Microsoft IIS är också det möjligt, dock mer omständigt eftersom man i princip 
behöver skriva om allt programmet är uppbyggt av. Det man vinner på en migrering 
från IIS väger inte upp de förluster det innebär att göra själva migreringen, eftersom 
massor av tid och pengar skulle krävas för att göra detta möjligt.

5  Diskussion

I detta avsnitt diskuteras resultatet i föregående kapitel, samt den metod som använts 
för att erhålla resultatet och huruvida det förväntade resultatet blev vad som faktiskt 
erhölls i slutändan.

5.1  Av resultatet

Användandet av fem eller fler applikationsservrar blir  både omständigt och resurs-
krävande, och eftersom så är fallet i dag måste det kännas bra för Lantmäteriet att göra 
en omarbetning under den närmsta tiden. Att använda JBoss som det enda valet för 
applikationsservrarna, för att begränsa kompetenskrav och kostnader, verkar vara ett 
bra  alternativ.  Hur  skulle  det  istället  se  ut  om man  använde  sig  av ytterligare  en 
applikationsserver?

Till att börja med måste ett val göras över vilken man ska använda, och för att 
försöka spara in så mycket som möjligt känns Microsoft IIS som ett bra val eftersom 
den redan finns på Lantmäteriet.  Vad innebär det då att  aktivt använda sig av IIS 
också? Jo, till att börja med finns den som sagt redan inom Lantmäteriet, så ett nytt 
inköp  av  en  obekant  vara  är  inte  aktuellt.  Detta  är  bra  eftersom  personal  på 
Lantmäteriet annars troligtvis hade blivit tvungna att införskaffa sig kunskaper om en 
ny produkt, vilket innebär att mycket tid och pengar försvinner. För alla applikationer 
som sedan skulle komma att skapas finns det dock en nyvunnen fördel, det går att 
anpassa systemet som ska byggas efter de aktuella kraven på ett mer tillmötesgående 
sätt eftersom det går att välja om koden ska skrivas för att användas i antingen Java 
EE eller .NET Framework. För gamla applikationer tillkommer det inte någon direkt 
fördel men för nya projekt kan man som sagt anpassa sig mer. Man kan till exempel ta 
hänsyn  till  vilka  andra  program som ska  finnas  i  projektet  eller  vilka  kunskaper 
personerna inom projektet ifråga har.

Om allt  skulle  använda  sig  av  endast  JBoss  framöver  skulle  det  behövas  en 
omskrivning av de flesta av programmen som används i dag (de som inte redan är 
skrivna för JBoss naturligtvis) och i vissa fall är detta troligen en enkel process men 
tillfällen  kommer  visa  sig  där  programmet  är  stort  och  omskrivningen  extremt 
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omfattande. Dessa tillfällen kan visa sig vara så omständiga att tiden och resurserna 
för att göra det helt enkelt inte finns tillgängliga. Den obestridliga kontentan av detta 
blir att någon mer applikationsserver kommer behöva finnas kvar, och på sikt kommer 
mer pengar  att behövas för att upprätthålla Lantmäteriets nuvarande system.

En annan potentiell lösning vore att låta läget helt sonika stå kvar på den plats det 
gör i dag, det vill säga att flertalet applikationsservrar används och vid skapandet av 
nya  projekt  kommer  man välja  att  använda kanske den man personligen har  mest 
erfarenhet av, eller helt enkelt den som man tror kommer passa bäst in i det aktuella 
sammanhanget. Vad som följer av detta val är att det kommer ta ännu längre tid innan 
man kan spara in pengar från sina applikationsservrar, så som läget ser ut i dag finns 
det  åtminstone planer på att  fasa ut  diverse applikationsservrar.  Utfasningen borde 
dock ske snabbare, så att man tidigt ser ett resultat från besparingarna.

5.2  Av metoden

Vissa  begränsningar  var  tvungna  att  tas  under  projektets  gång  eftersom  en  del 
uppgifter  helt  enkelt  inte  varit  tillgängliga,  till  exempel  de  exakta  priser  som 
Lantmäteriet betalar för att använda sina applikationsservrar, samt kostnader för drift 
och  kompetenshållande.  Detta  kan  ha  lett  till  att  resultaten  inte  speglar  den  helt 
korrekta vägen att gå, möjligen att prisskillnaderna faktiskt inte har är så pass stora 
och det helt  enkelt  vore minst  lika fördelaktigt att  köra på med fem stycken olika 
applikationsservrar.

En annan aspekt är den om huruvida det hade varit till någon nytta att skicka ut 
en enkät till en del anställda på Lantmäteriet och ta in svaren för analys. Troligen hade 
en del av svaren varit bra att ha i beaktande inför resultatet men det kan också ha blivit 
så att frågorna blivit så svåra att formulera på rätt sätt vilket medfört att de erhållna 
svaren inte varit tillfredsställande vid en sammanställning.

Att leta efter  information och se till  att  plocka fram det  relevanta ur källorna 
tillsammans med intervjusvar från vissa insatta personer på Lantmäteriet känns som en 
bra lösning. Den har lett till ett resultat och en för tillfället anpassad lösning och väg 
för Lantmäteriet att gå under den närmsta tiden.

5.3  Av erhållet gentemot förväntat resultat

I början av rapporten förmedlas vad jag trodde skulle vara det slutgiltiga valet inför 
framtiden, nämligen att i princip enbart använda sig av open-source-lösningar. Detta 
har visat sig vara en delvis korrekt bild av det fortsatta arbetet för Lantmäteriet. Att 
enbart använda sig av open-source-lösningar är inte en helt säker väg att gå eftersom 
man lämnar mycket av sin tilltro åt saker som faktiskt inte har något riktig grund. Vem 
vet, det kan komma en dag då de flesta slutar använda just den lösningen man har valt 
till förmån för en annan, varvid programmet slutar uppdateras och eventuell support 
blir extremt svårtillgänglig och dyr. Detta vägs dock rätt kraftigt upp av de fördelar 
som  finns  med  en  open-source-produkt,  inga  licenspriser,  i  JBoss  fall  billiga 
supportpriser tillsammans med en stor användarbas på internet där hjälp kan fås vid 
behov, och säkerhets- och uppdateringskontroller från flera håll gör att JBoss är en 
kraftig konkurrent mot andra produkter på marknaden. 

En omstrukturering skulle vara ett möjligt scenario i fortsättningen om det till 
exempel  skulle  visa  sig  att  JBoss  gav  vika  för  någonting  som gör  att  produktens 
slagkraftighet minskar. Samtidigt kan en omstrukturering vara väldigt omständig och 
dyr även den. För att undvika detta ska man helt enkelt inte satsa på enbart en lösning 
med  produkter  vars  källkod  är  öppen,  utan  det  förbehåller  sig  istället  att  blanda 
vanliga,  kommersiella  produkter,  med  just  open-source-produkter.  Om  faran  trots 
detta skulle vara framme, vill man gärna försöka vara beredd på en omstrukturering. 
Denna beredskap innebär att hålla sig till standarden inom applikationsservrar i så lång 
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mån  som  möjligt,  och  ha  en  backup-plan  redo,  till  exempel  att  gå  tillbaka  till 
WebLogic Server eller någon annan produkt.

6  Slutsats

Här i slutsatsen visas svar på de frågeställningar som gjordes i början av projektet.
Efter det tas möjligt fortsatt arbete upp och sedan tackas de personer som hjälpt till 
med att få det här projektet i hamn.

6.1  Frågeställningar

Varför har det blivit på det sättet att det finns fem olika applikationsservrar?

Vid  olika  tillfällen  i  Lantmäteriets  historia  har  man  försökt  använda  den  bästa 
lösningen för just det projektet. I början av 2000-talet var det WebLogic Server och 
Oracle iAS som gällde i  första hand, på senare tid har man istället  börjat använda 
JBoss  och det  fortsätter  man  med  även idag.  I  och med  Microsofts  produkt,  som 
använder  .NET  istället  för  Java,  har  man  använt  denna  för  att  tillhandahålla 
applikationsservrar för just .NET, vilket speciellt använts i Microsoftmiljöer.

Vad  finns  det  för  alternativ  till  den  befintliga  situationen  angående 
applikationsservrar som råder på Lantmäteriet?

En lösning i dagens läge är att fortsätta applikationsservrarna på det sättet man gör 
idag, och blanda användningen av kommersiella produkter och open-source-produkter. 
På det sättet  kan man spara pengar samtidigt som en kompetens upprätthålls inom 
företaget. Ett alternativ skulle vara att använda flera applikationsservrar, men detta är, 
enligt de redogörelser tidigare i rapporten, inget att sträva mot. Ett annat alternativ är 
att enbart använda en enda sorts applikationsserver, men inte heller detta blir en stabil 
framtidssatsning. Istället ska man fortsätta ungefär på samma sätt som idag men att 
begränsa användningen av applikationsservrarna.

Kan det vara lönt att försöka fasa bort en eller flera applikationsservrar? Om så 
är fallet: vilken, vilka?

Det är lönt att försöka fasa bort en eller flera applikationsservrar. Detta eftersom man 
då minskar  kostnaderna för  att  ha kvar  den.  Kostnader som kan sänkas  är  drifts-, 
utvecklings-, utbildnings-, licens- och supportkostnader. De som helst ska fasas bort 
är: BEA WebLogic Server och Oracle iAS. Microsoft IIS kan gärna få finnas kvar 
men försöka till att begränsa utvecklandet av nya applikationer till den bör tas.

Vad används de befintliga applikationsservrarna till idag?

Oracle iAS kör i huvudsak en stor applikation med flera hundra aktiva användare. 
BEA WebLogic Server finns kvar med ett tiotal mindre program där användarantalet 
inte är mer än tio för varje applikation. Microsoft IIS ligger mest inbyggd tillsammans 
med Microsofts andra produkter och inga program speciella för applikationsservrar 
finns. JBoss är den stora aktören idag och det är i det alla nya projekt startas, varför 
antalet applikationer helt klart kommer att öka i den närmsta framtiden.

Vad har de anställda för ställning till att så många applikationsservrar används?

En  del  anställda  tycker  det  känns  lite  onödigt  och  krångligt  med  många  olika 
applikationsservrar. Ett allmänt tycke är att det helt klart hade varit bättre om det inte 
hade varit lika många, då hade det varit enklare att få kompetens och därmed utveckla 
nya saker.
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Hur  många  anställda  är  det  som  använder  programmen  framtagna  med 
applikationsservrarna?

Detta varierar enormt mellan de olika applikationerna, med allt från endast en eller två 
stycken till flera hundra [4].

Hur  många  anställda  är  det  som  kan  använda  applikationsservrarna  och 
utveckla saker till dom?

Även detta varierar, dock inte i lika stor utsträckning. De som arbetar med WebLogic 
Server idag är endast ca 10 stycken [3], för iAS ligger siffran på ca 20 personer [2], 
och med JBoss kommer vi upp till ett utvecklarantal på ca 40 personer [5]. 

6.2  Fortsatt arbete

Här nämns ett par saker som kan vara kloka att titta vidare på när ett fortsatt arbete 
inom ämnet blir aktuellt.

6.2.1  För Lantmäteriet
Lantmäteriet kan använda sig av flera metoder för att genomföra det jag kommit fram 
till. I princip alla leverantörer har beskrivningar om hur man gör för att bygga om sitt 
system så att det använder deras lösning istället. Att styra kunderna och få de att göra 
en migrering är viktigt för leverantörerna eftersom det hjälper dem att få nya kunder 
att titta åt deras håll och kanske migrera just dit.

6.2.2  För den med intresse av applikationsservrar
Utöka det jag gjort med ännu fler olika applikationsservrar,  till exempel  Geronimo 
eller möjligen till och med IBM’s alternativ, om det visar sig att den faktiskt är värd 
priset,  detta  är  något  jag  inte  tagit  hänsyn  till  i  den  här  rapporten.

Troligen finns det andra företag med liknande problem, dessa kan naturligtvis 
också  de  lösas,  möjligen  inte  på  exakt  samma  sätt  som  är  beskrivet  i  den  här 
rapporten.  den information  som återgetts  i  den här  rapporten kan dock säkerligen 
användas för att komma fram till ett anpassat svar som kan appliceras hos just det 
företaget.

6.3  Tack

Till de peroner som bidragit med saker som har gjort projektet genomförbart och även 
i möjligaste mån funnits där med svar på till synes omöjliga frågor vill jag tillägna ett 
speciellt tack.

Tack till:

Owe Brinnen
Jörgen Sannagård
Fredrik Evaldsson
Ewa Eriksson
Fredrik Sjögren
Sven Lidström
Roger Carlsson
Erik Stanzé
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