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Driften i 2018
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● 130+ utviklere
● 20+ utviklingsteam (kryssfunksjonelle)
● Ingen QA-mennesker, høy grad av automasjon
● Optimaliserer for fart (fjerner venting)
● Dev ops-kultur - “You build it, you run it”
● Vi sluttet med ordinære releaser i 2014
● Continous deployment - hundrevis per uke
● 500+ applikasjoner (microservices)
● En av Norges mest besøkte nettsteder
● Vaktordning kveld og helg
● Ansvarsbevisste, engasjerte og dyktige utviklere
● Service Manager





2010 - Adm dir i FINN: 
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“Det har vært mye 
nedetid i det siste…?”



To viktige spørsmål 
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● Hva forventer 
organisasjonen av 
oppetid?

● Hvordan er status 
på oppetid 
egentlig?



Organisasjonens forventning til oppetid 

6

Spørsmål til Produktledergruppa, januar 2011: 
 
“Hva koster en time nedetid i ditt marked?”

Estimatene er gjort i uke 

3-4 / 2011

Marked

Direkte-

tap Levert av

Torget 47000 Elina

Jobb 90000 Pedro

Eiendom 36758 Baard / Eirik

Motor 35026 Baard / Eirik

Oppdrag 50000 Kaija

Reise 50000 Kristin

FINN.no (markedsavd) Janne
Svar: ~300.000 / mnd



Organisasjonens forventning til oppetid  
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“Velg ambisjonsnivå”



Betydningen av vår ambisjon
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● Vi aksepterte nedetid på 0,1% = ~45 min/mnd

● Vi hadde beregnet kostnaden ved nedetid. Det 
ga et kraftfullt argument overfor vår 
driftsleverandør



Forankring internt
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● Kommuniserte status og mål for oppetid 
regelmessig

● IT Operasjon hadde oppetid som bonusmål i 2 år



Videreutvikling av målingene 2012-2013
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ITO nyhetsbrev mai, 2012: Verdivektet nedetid utviklet som prinsipp i 
2012 og brukt for fullt fra 2013



2014
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Vi ansetter Service Manager

● Oppetid
● Leverandøroppfølging
● Rutine for krisehåndtering
● Overvåking
● Følge opp incidents og problems



Frem til 2014 er definisjon av nedetid fortsatt ganske ‘diskutabelt’ 
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Core Business Services

13

Definere viktigste tjenester for brukere og FINN



Delmål: Automatisk måling av første kjernetjeneste

Hovedmål: OPPETID 

Eier:  Halvor
Frist:  15.09.2014

Ferdig-kriterier:
• Definere oppetidskriterier for målet
• Definere ambisjonsnivå for måling (granularitet)
• Utvikle teknisk løsning
• Visualisere resultatet
• Varsling ved definert terskelverdi



Core Business Services
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● Krevde innsats fra 6 
utviklingsteam

● Fungerer også som 
overvåkning



Verdibasert måling 2015
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● Antall minutter
● Tid på døgnet
● Antall CBS påvirket
● Hvilke kanaler (mobil, www)



Fast måneds- og årsrapport 
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...og vi velger å være åpen om resultatene eksternt



Systematisk oppfølging av incidents
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● Service Manager er ansvarlig for prosessen
● Utviklingsteam er selv ansvarlig for å skrive 

incident-rapport

Eksempel på fersk incident-rapport

https://confluence.schibsted.io/display/FIPR/2018-02-19+Incident+Report+-+Publishing+ads
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Hva har vi oppnådd?
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● Bedre innsikt
● Bevissthet i hele organisasjonen

○ LG: “Oppetid som viktigste KPI”  
○ Teknologi: motivasjon for å bidra til 

stabile systemer 
● Transparens overfor viktige kunder 
● Vi stiller bedre krav til eksterne 

leverandører
● Vi har bedre oppetid enn noen gang!



Spørsmål?
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Bli gjerne igjen for å diskutere.
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