
Arbetsförmedlingens
framgångsrika flytt till
Data Center
Skalbarhet och ökad tillgänglighet av viktiga verktyg var
vinster när myndigheten flyttade till en modernare miljö.



Arbetsförmedlingens IT-avdelning har fått en modern plattform som är redundant och skalbar.

Atlassian Data Center ökar tillgängligheten av verktygen Jira och Confluence som myndighetens

1000 användare inom utveckling nyttjar i sitt samarbete. Nu finns förutsättningarna att bygga ut

med mer funktionalitet och även låta användare utanför IT börja använda verktygen. 

“Eftersom vi inte hade kunskap om Atlassian
Data Center, tog vi in Riada för att slippa gå 
på minor och riskera att tappa värdefull tid.“

Mats Erksén, ansvarig för genomförande och migrering 
till Data Center i en ny målmiljö, Arbetsförmedlingen 

När den gamla serverlösningen inte längre kunde möta IT-avdelningens behov, behövde
Arbetsförmedlingen se sig om efter en ny lösning. Myndigheter har speciella krav på sig
avseende datalagring och därför var molnet inte ett alternativ. I stället valde man att bygga
upp ett helt nytt datacenter för att få mer prestanda och högre tillförlitlighet. 

Förutom att sätta upp ett eget datacenter, behövde Arbetsförmedlingen flytta in Atlassian
Suite i en helt ny målmiljö. Det logiska valet var att gå över från serverversioner av Jira,
Bitbucket och Confluence till en datacenterlösning. Arbetsförmedlingen saknade djupare
insikt i Atlassian Data Center och tog därför hjälp av Riada. 

Utmaningen: Ny miljö och många användare



De cirka 1000 användarna och ett 50-tal utvecklingsteam är beroende av samarbets-
verktygen för att kunna arbeta effektivt. Det beroendet har förstärkts ytterligare när
distansarbete har blivit normen. Det nya datacentret måste klara kraven på tillgänglighet
och även hantera fler användare.

Började samarbeta med Riada: 2019

Atlassianprodukter: Jira, Confluence och Bitbucket 

Antal appar: 12

Aktuellt: Har skapat en egen datacenterlösning, migrerat data och installerat Atlassian Suite

Nästa utmaning: Effektivisera och utöka funktionaliteten, involvera fler användare samt få fler 

team att arbeta agilt

Lösningen: Planering och tester
Arbetet inleddes med en lång planeringsfas som inkluderade en inventering av det gamla
systemet och en utredning av hur den nya miljön skulle se ut. Testmiljöer byggdes upp och
flera testmigreringar genomfördes med skarp data. Det tillvägagångssättet har använts för
Jira, Bitbucket och Confluence för att säkerställa att allt fungerar och att all data kommer
med. Efter noggranna tester och planering gick själva migreringarna relativt snabbt: Jira
gjordes under en helg medan Bitbucket och Confluence tog en förmiddag vardera. 

“Precis när vi hade gjort den första migreringen, tillkännagjorde
Atlassian att de skulle avveckla serverlösningen. Vårt beslut att
gå över till Data Center var med andra ord helt rätt.”

Den remotevänliga arbetsytan 
där kunskap och samarbete möts.

Verktyget för att planera,  spåra,
rapportera och släppa programvara.

Bitbucket är ett Git-baserat verktyg
för kodhantering och samarbete



Arbetsförmedlingen har fått en modern, redundant och skalbar miljö. Datacenterlösningen
innebär två eller flera servrar i stället för en, vilket betyder att tjänsten fortfarande fungerar
om en server går ner. Dessutom går det att till exempel konfigurera något eller göra
underhåll i Jira, Confluence eller Bitbucket medan användarna kan jobba på som vanligt.
Tidigare krävdes ett produktionsstopp. 

Skalbarheten är viktig när fler inom myndigheten börjar upptäcka fördelarna med Jira och
Confluence. Arbetsförmedlingen har cirka 10 000 anställda och det går att släppa på
många nya användare om behov finns.

Kort om TV4 Media
Arbetsförmedlingen valde att installera samma versioner av verktygen i den nya
miljön och koncentrera sig på flytten av data. Genom att inte lägga på någon ny
funktionalitet i det första steget, kunde man jämföra utan att fundera över om
skillnader berodde på den nya versionen. 

Resultatet: En stabil och skalbar miljö 

“Vi har fått en modern, redundant och skalbar miljö.
Nu är nästa steg att utöka funktionaliteten i
verktygen och utnyttja dem ännu bättre."

Robust, snabb och redundant miljö

Hög säkerhet och tillgänglighet

En miljö som kan byggas ut med funktionalitet

Avbrottsfri drift tack vare proaktivt arbetssätt

Användare är mer positiva till verktyg som är tillgängliga

Skalbar miljö öppnar upp för fler användare



En nyckel till framgång har varit lyhördhet och förmåga att kommunicera. Ett projekt av
denna storlek och komplexitet involverar många olika kompetenser inom myndigheten.
Den lilla arbetsgruppen bestående av nyckelpersoner från Arbetsförmedlingen och
expertis från Riada har tillsammans skapat ett kontaktnät och framgångsrikt drivit
projektet framåt. Även samarbetet med Atlassian har fungerat väl. 

Förtroendet för Riadas kunskap har varit stort genom hela projektet. Konsulter från
Riada kan stötta Arbetsförmedlingen när ytterligare funktionalitet ska tillföras,
verktygen ska utnyttjas bättre, smidigare användarinloggning ska implementeras
och team utanför IT ska lära sig arbeta agilt. 

Samarbete med flera aktörer

“Atlassian har svarat snabbt på frågor. När vi hade
funderingar över migreringen av Confluence, satte
de upp en miljö för att verifiera att allt fungerade."

Nu finns en bra grund som öppnar upp stora möjligheter. Nästa steg är att tillföra mer
funktionalitet, exempelvis Advanced Roadmaps, som är användbart i större projekt där
flera olika team samarbetar.



Ta reda på hur vi kan utvecklas tillsammans. Hör av dig till oss!

THERESE LINDEPIL
Head of Consultants
+46 734 11 92 85
therese.lindepil@riada.se

LARS MELKER
Atlassian Consultant
+46 709 23 97 60
lars.melker@riada.se

Kontakta oss på Riada
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