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Abstract

Information system development projecs are often considered a 

costly  and  uncertain  process  were  projects  often  exceed  the  

scheduled time and budget. By continuously integrating source  

code and do regular builds problems can be discovered almost  

directly  and  thus  minimizing  the  cost  to  fix  them.  In  this  

qualitative study we have focused on which challenges a large  

public organization who cooperate with an external provider can 

face  when  adopting  continuous  integration  and  continuous  

delivery. We  have  interviewed  six  employees  within  the 

organisation and two employees from the external provider, who  

are  all  in  some  way  connected  to  the  software  development  

process.

The results showed that our interviewees are interested in agile 

software  development  and  to  be  able  to  deliver  high  quality  

software  continuously.  We  also  found  that  the  software 

development process is complex and has a lot  of barriers and  

handovers that slows the process down.

Our conclusion is  that  the organization needs to change their  

approach  to  software  development.  To  achieve  this  the 

organisation needs to adopt  Devops,  which means erasing the  

barriers between development and operations.

Förord
Vi  vill  rikta  ett  varmt  tack  till  vår  handledare  Göran  Landgren  för  de 

kommentarer och diskussioner han har bidragit med under studien. Vi vill även 

rikta ett  varmt tack till  vår  handledare på den organisation där vi  har  gjort 

denna fallstudie,  de intervjupersoner som ställt  upp för oss och alla  som via 

möten och diskussioner hjälpt oss att få en inblick i verksamheten. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Mjukvaruutveckling anses ofta som en kostsam och osäker process där man ofta 

dras med projekt som går över tid och budget. Denna process ska ofta resultera 

i någon applikation som ska vara ett hjälpmedel i processen för verksamheten 

eller kunder, denna applikation ska även vara av hög kvalitet. Ju senare ett fel 

upptäcks i en applikation desto svårare och dyrare är det att rätta till felet och 

det är därför viktigt att upptäcka fel så tidigt som möjligt. 

Swartout (2012) menar att i mindre IT- företag arbetar ofta få personer vilket 

innebär  att  varje  person  har  många  roller,  i  ett  större  företag  arbetar  fler 

personer som har mer specifika roller och då delar man ofta på utveckling och 

drift av system. Uppdelningen av dessa moment gör det svårt att upptäcka fel 

tidigt, de upptäcks istället när det är dags att installera systemet. 

Eftersom det är svårt att hålla sig inom budget, tid och att kunna leverera 

kvalitetssäkrad  kod  använder  sig  företag  ofta  av  metoder  som  innehåller 

barriärer  i  form  av  beslutspunkter  och  överlämnanden,  vilket  saktar  ned 

arbetsflödet. Detta gör de för att kunna hålla kontroll under utvecklingen så att 

det finns tid över för tester och för att kvalitetssäkra mjukvaran.

Det är svårt att kunna lita på att alla får sitt arbete gjort när det är stora 

organisationer som har många anställda, då de i ledningen inte känner alla eller 

vet deras tidigare erfarenheter är det lättare att ha metoder för att försöka styra 

dessa individer än att försöka lita på att de är motiverade individer som kommer 

få arbetet gjort utan att de styrs.

I  en  organisation  där  IT-  avdelningen  är  en  stödjande  funktion  för  den 

egentliga verksamheten kan infrastruktur som servar och arbetsdatorer anses 

dyrt att äga och administrera, då kan man ingå ett avtal och köpa dessa tjänster 

av en extern driftsleverantör som kommer att arbeta för att denna infrastruktur 

fungerar  som den  skall  och  inte  ligger  nere.  För  att  skapa  en  säkerhet  att 

driftsleverantören håller sin del av avtalet kan de åläggas ett vite om kraven inte 

kan  hållas.  Eftersom  den  externa  driftsleverantören  inte  vill  installera 

applikationer som inte är kvalitetssäkrade på sin infrastruktur med risk för att få 

betala vite, gör det att leverans och installation drar ut på tiden.

Enligt  Swartout  (2012)  är  det  ett  problem  som  ofta  uppstår  i  stora 

organisationer som arbetar med mjukvaruutveckling, det kan vara för att olika 

delar av organisationen inte arbetar mot samma mål utan driftoperatörernas 

mål kan vara att deras servrar ska vara stabila medan utvecklarnas mål är att få 

ut mjukvara till kunden.

För att  utvecklarna ska kunna leverera mjukvara kontinuerligt  och för att 

driftoperatörerna ska känna tillit till mjukvaran som installeras på deras servrar 

kan man behöva förändra miljön och arbetsprocessen på arbetsplatsen på ett 

sätt  där  utvecklare  och  driftoperatörer  sitter  i  samma  rum  och  arbetar 
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tillsammans. Detta kallas ofta för DevOps och går ut på att driftoperatörer och 

utvecklare samarbetar genom hela leveransprocessen, det är en utmaning att 

hantera när organisationen äger infrastrukturen och driftar den själv och en helt 

annan och mer komplex utmaning när man har en extern driftsleverantör som 

äger infrastrukturen och driftar den.

Vi har utfört en fallstudie i en stor offentlig organisation som i denna uppsats 

kommer att kallas SOO (Stor Offentlig Organisation),  denna organisation har 

genom en offentlig upphandling ett avtal med en extern driftsleverantör som har 

hand om driften av deras applikationer.

Eftersom det  är  den externa driftsleverantörens ansvar att  infrastrukturen 

fungerar är det de som sköter installation av mjukvara. Detta sätter höga krav 

på installationsbeskrivningar vilket upplevs svårt av organisationen, därför har 

man  övergått  till  att  använda  ett  leveranssystem  där  utvecklarna  på 

organisationen  konfigurerar  installationsförloppet  och  den  externa 

driftsleverantören får godkänna via en knapptryckning.  Detta gör att de inte 

riktigt vet vad som förändras vid en installation. 

SOO har utveckling av både stordator och Windows-applikationer, vi har valt 

att  undersöka  hur  man  skulle  kunna  leverera  kvalitetssäkrade  Windows-

applikationer kontinuerligt.

1.2 Syfte
Syftet med denna fallstudie är att tillföra mer kunskap kring hur organisationer 

arbetar med kvalitetsfrågor rörande leverans av och drift av IT-system där drift 

utförs av externa driftsleverantörer

1.3 Problemformulering
Vilka  utmaningar  kan  uppkomma  när  en  stor  offentlig  organisation  som 

samarbetar med externa driftsleverantörer vill  kunna leverera kvalitetssäkrad 

mjukvara  kontinuerligt  genom  att  tillämpa  verktyg  och  arbetssätt  som 

continuous integration, continuous delivery och DevOps?

1.4 Avgränsning
SOO arbetar både med Windowsapplikationer  och utveckling i  stordatormiljö 

samt har olika externa driftsleverantörer som har hand om driften av dessa. Vi 

har valt att avgränsa vår undersökning till endast Windowsapplikationer då det 

känns mest relevant om man ser till våra tidigare erfarenheter från utbildningen 

och att vi inte har någon som helst erfarenhet av stordatorutveckling eller Cobol 

som programspråk. 

Ännu en  anledning  till  att  vi  gör  denna  avgränsning  är  på  grund av  den 

tidsbegränsning som finns, hade vi haft mer tid kanske vi skulle kunnat ta med 

även stordatordelarna. 
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2. Metod och genomförande
I detta kapitel redogör vi för vårt val av metod. Vi har valt att göra en kvalitativ 

fallstudie,  nedan  kommer  vi  att  redogöra  varför  vi  valt  denna  metod  samt 

redogöra hur studien genomförts, hur data har samlats in och bearbetats samt 

vilken litteratur vi har använt. Avslutningsvis granskas metodvalet kritiskt. 

2.1 Metodval 
Med uppsatsens frågeställning och syfte som utgångspunkt kändes det naturligt 

att välja en metod som möjliggör för oss att se hur saker och ting upplevdes av 

olika  personer  inom organisationen och  vi  har  därför  valt  att  genomföra  en 

kvalitativ fallstudie i kombination med semi- strukturerade intervjuer. 

“Kvalitativa undersökningar har som objekt den livsvärld människor  

har, och därmed den mening de knyter till sig själva och sin situation”  

(Hartman 2004, 273) 

Enligt Yin (2014) skiljer sig olika metodologiska angreppsätt  åt och man kan 

dela upp dessa i kvalitativa och kvantitativa metoder med utgångspunkt i vad 

det är man skall undersöka. En kvalitativ metod används främst för att skapa 

förståelse  för  det  som  skall  studeras  samt  för  att  beskriva  helheten  miljön 

runtomkring det som skall studeras. 

Enligt Bryman (2008) beskrivs kvalitativa studier som en strategi där tyngden 

ligger på kvalitativa snarare än kvantitativa egenskaper vid insamling av data 

till skillnad från kvantitativa metoder där fokus ligger precis tvärtom. 

Målet  med  denna  studie  var  att  samla  in  data  som kan  användas  för  att 

besvara vår frågeställning och för att praktiskt kunna genomföra detta har vi 

valt att genomföra en enfallsstudie vilket enligt Yin (2014) är passande då man 

vill besvara frågor som hur eller varför.

Då  målet  med  vår  studie  var  att  undersöka  hur  en  organisation  som 

samarbetar med en extern driftsleverantör kan i högre grad tillämpa och dra 

nytta  av continuous integration  och continuous delivery  och undersöka vilka 

svårigheter det kan innebära att införa detta kändes det naturligt att tillämpa 

denna metod för att få förståelse för situationen, och genom intervjuer kunna se 

det hela från flera vinklar. 

2.2 Intervjuer
Enligt  Yin (2014) är intervjuer en av de bästa informationskällorna man kan 

använda sig av då man genomför en fallstudie, detta för att man då fokuserar på 

den relevanta frågeställningen och har som mål att samla in underlag för att 

besvara denna. Trost (2010) menar att det finns olika former av intervjuer och 

att de brukar delas in i strukturerade, semi- strukturerade och ostrukturerade 
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intervjuer. Strukturerade intervjuer används främst inom kvantitativ forskning 

medan  de  övriga  oftast  används  inom kvalitativ  forskning.  En  ostrukturerad 

intervju är ofta lik ett vanligt samtal till  formen kräver inget direkt underlag 

enligt Bryman (2008). Det kan räcka med en fråga som intervjupersonen får 

svara  fritt  på  och  sedan  tar  intervjuaren  det  vidare  därifrån  genom  ställa 

relevanta uppföljningsfrågor beroende på svaret. Semi- strukturerade intervjuer 

kräver mer underlag i form av en intervjuguide där intervjuaren har förberett 

ett antal frågor eller frågeämnen. Dessa frågor behöver inte tas i ordning och 

intervjuaren ska vara redo att ställa relevanta uppföljningsfrågor beroende på 

svaret.  Trost  (2010)  menar  att  intervjuguiden mest  är  till  som stöd  att  föra 

samtalet vidare snarare än som fasta frågor, han menar att man som intervjuare 

bör kunna dessa frågor utantill för att på ett bra sätt kunna ställa dem på rätt 

ställe i intervjun.

Med detta  som underlag  valde  vi  att  använda oss  av  semi-  strukturerade 

intervjuer och skapade en intervjuguide med ett antal frågeämnen. Trost (2010) 

menar att man som ovan intervjuare har en tendens till att vilja få med precis 

allt, men han menar att det ofta är bättre att ta med det som senare kan visa sig 

vara lite för lite hellre än lite för mycket. Att bearbeta den data man samlat in 

kan vara knepigt nog och man skall inte heller besvära intervjupersonerna med 

fler frågor än nödvändigt.

Vi valde att ställa samtliga frågor, med undantag för en fråga som endast var 

riktad till  representanterna för den externa driftsleverantören. Vi uppmanade 

intervjupersonerna att svara utifrån deras eget perspektiv och inte svara med 

vad de tror eller  har hört,  detta gjorde att  de svarade utifrån sin  roll  vilket 

innebar att inte alla intervjupersoner kunde svara på alla frågor.

Mindre  justeringar  av  frågornas  formulering gjordes  beroende  på  i  vilken 

ordning frågorna kom och om frågan blivit delvis besvarad vid en tidigare fråga. 

Fullständig intervjuguide finns att se som bilaga 1. 

2.3 Urval 
Hartman (2004) beskriver problematiken med att göra ett bra urval som gör att 

man får relevanta svar för att på ett bra sätt kunna få material för att kunna 

besvara sin forskningsfråga. Han beskriver olika sätt att göra urval och vi har 

där  gått  efter  principen  om  maximal  spridning  där  tanken  är  att  bredda 

förståelsen för situationen från olika synvinklar.

“Tanken är att detta skall ge oss en bättre uppfattning av hur olika  

människor  ser  på  en  viss  situation,  vilket  kan  ge  oss  en  bättre  

uppfattning om själva situationen” (Hartman 2004, 286)

Enligt Hartman (2004) handlar intervjuer om att söka specifik kunskap och han 

menar att man bör vara noga med urvalet så att det innefattar personer som 

faktiskt har den kunskap man vill åt. 
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Vi ville få med personer från olika delar av organisationen för att få en bild av 

om exempelvis olika yrkeskategorier hade olika synsätt på den process vi ville 

studera. Att få denna bredd på intervjupersonerna och på så sätt få möjligheten 

att se situationen ur flera olika synvinklar för att få en korrekt helhetsbild är 

viktigt för att kunna besvara vår frågeställning. 

Vi har gjort urvalet i samråd med den handledare vi har haft på SOO och det 

innefattar personer i systemutvecklingsprocessen, från början till slut, men från 

olika delar av organisationen. 

Eftersom  SOO  samarbetar  med  en  extern  driftsleverantör  som  äger  all 

hårdvara och som även sköter alla installationer har vi även valt att ta med två 

intervjupersoner från detta externa bolag, en med en ledarroll och en tekniker. 

Intervjupersonernas identitet  skyddas genom att  vi  tilldelar dem en kod som 

består av en bokstav och en förenkling av personens roll i sammanhanget, se 

tabell 1 nedan. 

Intervjuperson Titel
A Leveransansvarig
B Konfigurationsansvarig
C Utvecklare
D Arkitekt
E Ledarroll
F Utvecklingsstöd
G Tekniker
H Ledarroll extern partner

Tabell 1: Urvalet av intervjupersoner samt befattning och tilldelad förkortning.

2.4 Litteratururval
I  vårt  avsnitt  av relaterad forskning arbetade vi  mycket med att  läsa på om 

continuous integration (CI) och märkte att det sättet att arbeta härstammar från 

arbetsmetoden Extreme Programming (XP) vilket är en arbetsmetod som har 

sina rötter i det agila tankesättet. Vi började då läsa om det agila manifestet för 

att få kunskap om vilka värderingar som finns för detta tankesätt. Efter det läste 

vi  om XP och valde  litteratur  som var  skriven av Kent  Beck vilket  är  enligt 

Wikipedia (2016)  personen som skrev om arbetsmetoden XP redan år 1999 och 

även  var  en  av  de  sjutton  personerna  som  var  med  och  skrev  det  agila 

manifestet. 

Vi märkte ganska snart att sättet att arbeta inom CI är en del av XP. Sedan 

läste vi om continuous delivery (CD) vilket är ett mer komplext område än CI 

eftersom  detta  område  inkluderar  även  leveransprocessen  och  inte  endast 

arbetar  med kontinuerlig  interaktion med andras  kod och automatiskt  tester 

som körs på denna kod. Vi läste ytterligare om CD och fick sedan tips av vår 

handledare att även förstå begreppet DevOps, det här begreppet är något som 

har försvårat för oss under hela arbetet eftersom den tidigaste källan vi hittade i 

litteraturen som behandlade begreppet var Swartout (2012) som skrev om det 
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tillsammans med CD, Fowler (2013) nämnde också att man ofta har en DevOps-

kultur när man arbetar med CD. 

Eftersom det är så nytt område har det varit svårt att hitta källor, det har 

mest varit texter som förklarar lite snabbt hur ett företag har infört detta men 

det har inte funnits något djupare forskning gjord inom området från deras sida. 

Genom hela arbetet har vi försökt hålla oss till källor och litteratur som i sig har 

mycket källor och hänvisar till andra författare.

2.5 Datainsamling
Intervjuerna genomfördes i SOOs lokaler, där alla gjordes på plats förutom de 

två  intervjuerna med de  från den externa  driftsleverantören som skedde  via 

telefon då det inte var rent praktiskt möjligt att åka och träffa dem på plats. 

Trost  (2010)  menar  att  det  sällan  är  någon  större  skillnad  mellan  en 

telefonintervju jämfört med en traditionell intervju, och därför bedömde vi det 

lämpligt att göra på detta sätt. 

Genom att utföra intervjuerna i en miljö som intervjupersonerna känner sig 

bekväma i medför att det blir lite mer avslappnat istället för att det ska kännas 

som ett  förhör.  Innan intervjuerna skickade vi ut information via mail där vi 

berättade lite om vilka vi var, vad vi gjorde där och varför vi ville intervjua just 

den  personen.  Vidare  informerade  vi  om  att  intervjuerna  skulle  komma  att 

spelas  in  för  att  sedan transkriberas och analyseras för  vår  uppsats  och att 

datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Vi avsatte ca 45 minuter för 

varje intervju men upptäckte efter vi hade genomfört några intervjuer att det 

varierade ganska mycket mellan de olika personerna och medelvärdet på tiden 

blev  till  slut  23,5  minuter.  Variationen  på  intervjuernas  längd  kan  delvis 

förklaras av att vi har haft möten med vissa av intervjupersonerna innan för att 

få  mer förståelse  för  situationen och då redan täckt  delar  av intervjuguiden 

redan där, och dels kan det förklaras i att vissa helt enkelt är mer kortfattade i 

sina svar än andra. 

2.5 Forskningsetik
De intervjupersoner som bidragit till vår studie kommer att vara anonyma och 

inga av de uppgifter som samlats in kommer att användas till något annat syfte 

eller  ända  mål  än  för  denna  studie.  Innan  intervjuerna  informerade  vi  om 

studiens syfte, att  deltagande är frivilligt  samt att de skulle ha möjlighet att 

avbryta intervju eller avstå från att svara på enskilda frågor de inte känner sig 

bekväm  med  att  ge  svar  på.  Dessa  forskningsetiska  principer  är  tagna  ur 

Vetenskapsrådet (2002). 
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2.6 Analys av data
De intervjuer vi genomfört har spelats in via en applikation i en mobiltelefon för 

att  sedan  transkriberas  för  att  användas  som  datamaterial  till  vår  studie. 

Transkriberingarna resulterade i många sidor text att analysera. 

Hartman (2004) beskriver en metod för analys av data som han kallar för 

“kodning”  som  går  ut  på  att  man  reducerar,  organiserar  och  kategoriserar 

datamaterialet. Detta är en metod för analytisk induktion. Vi började med att 

plocka ut relevanta begrepp som kommit upp under intervjuerna och skapade 

sedan kategorier utifrån dessa. Kategorierna bygger på de intervjufrågor vi har 

använt och samband vi har sett under dataanalysen. Från dessa begrepp och 

sammanhang kom vi fram till fyra större kategorier där vi kan presentera vårt 

data på ett strukturerat sätt. 

Steget efter kodningen av datamaterialet är att analysera det vilket Hartman 

(2004) kallar tolkning. Han menar att tanken är att denna tolkning skall leda 

fram till  ett  resultat  eller  en teori,  och genom att  sätta  våra kategoriserade 

resultat i relation till varandra har vi fått en inblick i hur situationen ser ut och 

kan med det som utgångspunkt komma fram till en slutsats. 

2.7 Metodkritik
Urvalet  av  intervjupersoner  gjordes  som tidigare  nämnts  i  samråd  med den 

handledare vi har haft på SOO och 75 % av dessa personer är anställda på SOO, 

detta  urval  gjordes  för  att  vi  ska  kunna  skapa  oss  en  uppfattning  om  hur 

situationen  upplevs  från  olika  synvinklar  beroende  på  olika  roller  inom 

systemutvecklingsprocessen  och  det  är  möjligt  att  vi  skulle  ha  fått  ett 

annorlunda  resultat  om  vi  hade  valt  att  intervjua  andra  personer.  De  två 

personer  som intervjuats  från  den  externa  driftsleverantören  valdes  via  den 

person på SOO som har ansvar för leveransen och dessa var de personer hos 

den  externa  driftsleverantören  som  denne  hade  mest  kontakt  med  gällande 

leveranser i dagsläget och som har hand om SOO som kund, därför kändes de 

som ett  naturligt  val.  Intervjuerna med dessa  två personer  från den externa 

driftsleverantören skedde i grupp, vilket inte var vårt förstahandsval men blev 

det mest praktiska sättet att få möjlighet att intervjua fler än en person. Det vi 

har haft funderingar kring här är om svaren hade varit annorlunda om vi hade 

haft möjlighet att göra dessa intervjuer enskilt. 

Intervjuer  är  svåra  att  genomföra  och  då  speciellt  eftersom  vi  är  ovana 

intervjuare, vi har försökt att anpassa oss efter det vi läst i litteraturen för att på 

bästa möjliga sätt vara objektiva, inte ställa ledande frågor och för att inte skapa 

en obekväm situation för intervjupersonerna. 

Att  vi  innan  vi  inledde  intervjuerna  har  haft  möten  med  vissa  av 

intervjupersonerna för att bättre få en bild av situationen och få en inblick i hur 

saker och ting fungerar skulle kunna innebära att vissa delar av informationen 

inte  togs  upp  under  intervjun.  Det  finns  en  risk  att  delar  av  informationen 
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tappas  bort  i  en  anteckning  eller  liknande  istället  för  att  finnas  med på  en 

inspelad intervju. 

Transkriberingen  av  våra  intervjuer  är  även  det  något  som  bör  granskas 

kritiskt  då det  är  ofrånkomligt  att  den som transkriberar  tillför  en subjektiv 

tolkning  av  intervjun.  En  översättning  från  tal  till  skrift  är  aldrig  en  direkt 

översättning utan snarare en tolkning, detta har vi haft i åtanke och försökt ta 

med i processen. 
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3. Relaterad forskning
Inför studien har vi gjort en litteraturstudie för att få en bättre insikt i vårt valda 

område  baserat  på  tidigare  forskning.  Under  denna  litteraturstudie  har  vi 

granskat en del tidigare kandidatuppsatsers referenslistor för att hitta relevant 

forskning.  Primärt  har  vi  letat  litteratur  baserat  på  specifika  sökord,  som 

exempelvis “continuous integration”, “continuous delivery”, “DevOps” och “agila 

manifestet” och sedan gått vidare från den litteratur vi hittat via dessa. Genom 

att blanda litteratur som vi hittat via andra uppsatser med den vi har sökt fram 

via  sökorden  vill  vi  skapa  en  grund  för  att  sedan  kunna  besvara  vår 

problemformulering

3.1 Agil utveckling
Agil utveckling handlar enligt Beck et al. (2001) om att värdesätta vissa saker i 

utvecklingsprocessen högre än andra och med detta menar författarna att de 

värdesätter  individer  och  interaktioner,  fungerande  programvara, 

kundsamarbete och anpassning till  förändring framför processer och verktyg, 

omfattande dokumentation, kontaktförhandling och att strikt följa en plan. De är 

dock noga med att förklara att de sätter värde i alla dessa punkter men att de 

som kommer först har högre värde. De menar att den högsta prioriteten ligger 

på att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull 

programvara, med det välkomnar man kunden att kunna göra förändringar på 

den  programvaran  som  de  fått  levererat,  även  om  det  är  sent  i 

utvecklingsprocessen och det är för att agila metoder utnyttjar förändring till 

kundens konkurrensfördel. De menar att agila metoder går ut på att leverera 

fungerande  program  så  ofta  som  möjligt  för  att  kunden  ska  kunna  göra 

förändringar.

Beck et al (2001) menar att man ska försöka skapa projekt med motiverade 

individer  av  både  verksamhetskunniga  och  mjukvaruutvecklare  som  sedan 

dagligen arbetar tillsammans och det är även viktigt att projektledningen har 

tillit till sina projektmedlemmar. Beck et al. (2001) menar att kommunikation är 

viktigt och speciellt ansikte mot ansikte där de menar att det är den bästa och 

effektivaste  sättet  att  förmedla  information  både  till  och  inom 

utvecklingsteamet.  De  menar  även  att  det  främsta  måttet  på  framgång  är 

fungerande programvara och för att detta ska uppfyllas så försöker man hålla 

det så enkelt som möjligt, alltså man kodar inte för att uppfylla krav som kan 

komma i framtiden utan man kodar bara för den kravspecifikationen som är just 

nu.  De  menar  även  att  man sätter  värde  i  att  kontinuerligt  uppmärksamma 

förstklassig teknik och bra design då det stärker anpassningsförmågan samt att 

bästa arkitektur, krav och design växer fram genom själv-organiserade team.

Agila  arbetsmetoder  verkar  för  uthållighet  där  det  ska  vara  möjligt  för 

sponsorer,  utvecklare  och  användare  ska  kunna  hålla  jämn  utvecklingstakt 
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under  en  obegränsad  tid.  Med jämna  mellanrum sätter  sig  teamet  ned  och 

reflekterar över hur det kan bli mer effektivt och justerar sitt beteende därefter. 

3.1.1 Extreme Programming 
Extreme Programming (XP) är en agil arbetsmetod som enligt Beck och Andres 

(2005) handlar om att ha goda relationer mellan utvecklare och kund och bra 

tekniker för att kunna vara framgångsrik. XP är ett sätt att utveckla mjukvara 

genom att fokusera på att använda sig av programmeringstekniker på ett bra 

sätt,  tydlig  kommunikation  mellan  mjukvaruutvecklare  och  kund  och  bra 

samarbete mellan utvecklare och kund. När XP studeras närmare blir det tydligt 

att  att  Beck  (1999)  och  Beck  och  Andres  (2005)  har  en  syn  på 

mjukvaruutveckling  baserat  på  värdet  av  kommunikation,  återkoppling, 

enkelhet, mod och respekt. 

XP kan beskrivas som en arbetsmetod som går ut på att endast göra det som 

skapar värde för kunden och genom att endast göra det som skapar värde för 

kunden håller  man mjukvaruutvecklingen till  ett  minimum och inte utvecklar 

inför framtiden förrän man behöver det. Beck och Andres (2005) menar att det 

fortfarande  behövs  mycket  kunskap  för  att  fortsätta  förbättras  och  denna 

kunskap måste underhållas och förnyas allt eftersom IT-världen förändras. XP är 

endast  en  arbetsmetod  för  att  utveckla  mjukvara  och  behandlar  inte  drift, 

marknadsföring  eller  andra  liknande  processer.  Författarna  menar  att  XP 

fungerar i team oavsett storlek. Principerna bakom XP är applicerbara oavsett 

skala. Övningar kan behöva förändras för att anpassa dem när många personer 

är inblandade. XP kan med fördel användas när kraven är svåra att tyda och 

kunden ofta gör förändringar i dem. Det är normalt att kraven förändras under 

utvecklingens gång eftersom IT-världen förändras så fort som den gör.

Enligt Beck (1999) är det kunden som bestämmer när nästa leverans skall ske 

och vad den skall innehålla, han jämför det med att kunden går till en affär med 

sina  pengar,  kollar  på  vad  de  olika  sakerna  kostar  och  väger  det  med  sina 

prioriteringar och sedan köper det den vill ha, kostnaden är uträknad beroende 

på den tidsenheten som det beräknas ta att utveckla detta. I många agila projekt 

används  inte  tid  i  sig  som  måttenhet  för  tid  utan  istället  används  andra 

tidsenheter, en utvecklare räknar sedan om denna tidsenhet för att kunna få 

fram ett pris och ett leveransdatum. Efter att kunden har bestämt sig för vad 

den vill  ha  till  nästa  leverans och vilka  funktioner  denne vill  ha  så  kommer 

kunden utveckla tester för dessa, innan man börjar på det som ska levereras 

nästa  gång  bör  alla  dessa  test  gått  igenom.  När  det  är  dags  att  utveckla 

applikationen kommer utvecklarna skriva upp sig  på den eller  de funktioner 

utvecklaren  vill  göra,  detta  för  att  man  ska  kunna  arbeta  med  motiverade 

individer och kunna lita på att individerna får arbetet gjort.

Beck (1999) menar att  det  är  en del  av en utvecklares dagliga arbete att 

utföra  tester  och  att  tester  är  en  central  teknik  i  XP.  Utvecklarna  kommer 

baserat på vilka funktioner som ska finnas utformat tester för dessa funktioner 

innan de börjar med utvecklingen, det görs för att kunna få snabb återkoppling 
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under tiden de utvecklar sina funktioner samt för att testerna ska kunna vara 

repeterbara och man kan testa mjukvaran vilken dag som helst utan att behöva 

skicka det till någon specifik testare eller testavdelning.

3.2 Continuous Integration och Continuous delivery
Fowler (2006) menar att continuous integration (CI) härstammar från Extreme 

Programming och det sättet att arbeta, vilket leder oss in på detta kapitel.

CI handlar om att man har ett källkodshanteringssystem vilket är ett system 

som innehåller den senaste versionen av ett system och de förändringar som 

gjorts och vilken utvecklare som gjort förändringarna.

Koden som ligger i källkodshanteringssystemet väljer Fowler (2006) att kalla 

för mainline. När en utvecklare börjar arbeta för dagen kommer denna person 

att hämta den senaste versionen av systemet från mainline, vilket Fowler (2006) 

kallar att checka ut. Utvecklaren kommer sedan arbeta med koden under dagen 

och så fort han eller hon är klar med en funktion eller en fil kommer denne att 

skicka  tillbaka  koden  till  mainline  och  detta  gör  man  för  att  få  snabb 

återkoppling i fall den nyskrivna koden skriver över någonting eller förändrar 

någon funktion som någon annan arbetat med. Den version som utvecklaren har 

på  sin  dator  som han  eller  hon  checkar  ut  och  in  kallar  Fowler  (2006)  för 

arbetskopia. 

Utöver ett källkodshanteringssystem har man en byggserver som tar koden 

som ligger i mainline och bygger den, vilket innebär att byggservern rensar bort 

gammal kompilering av koden och kompilerar den på nytt sedan körs ett antal 

automatiska tester på denna kod. Dessa automatiska tester brukar kontrollera 

funktionaliteten i koden och kallas enhetstester.

Enhetstesterna finns där för att man ska kunna ha en högre garanti för att 

programvaran fungerar samt att utvecklarna ska få snabb återkoppling. Det kan 

även ses som en bonus att det är billigare och snabbare att skriva dessa tester 

en gång och sedan finns dem i programmet och kommer köras varje gång någon 

checkar  in  sin  kod till  mainline,  det  gör  att  dessa  repeterbara  teststeg  inte 

behöver  göras  manuellt.  Denna  byggserver  kommer  skicka  mail  till 

nyckelpersoner om testerna inte går igenom eller om andra problem med koden 

uppstår, tanken med det är att få snabb återkoppling på att ett fel har uppstått 

och  högsta  prioritet  bör  ligga  på  att  fixa  felet  då  continuous  delivery  (CD) 

handlar  om  att  man  ska  i  så  lång  utsträckning  som  möjligt  ha  fungerande 

byggen och när byggen inte fungerar ska det fixas så snabbt som möjligt.

Continuous delivery (CD) är en utbyggnad av CI som är mer komplex på så 

sätt  att  man  i  detta  steg  måste  förändra  sättet  att  arbeta  på  och  ta  in 

driftsoperatörer  i  mjukvaruutvecklingsprocessen  samt  att  man  i  detta  steg 

behöver skapa ytterligare automatiska tester som kontrollerar funktionaliteten 

på mjukvaran ur ett användarperspektiv. Dessa tester kan ofta vara avancerade 

och  kontrollerar  användargränssnitt,  dessa  brukar  kallas  högnivåtester. 

Swartout (2012) menar att det handlar om att man kontinuerligt uppdaterar sin 
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mjukvara som ligger i produktion, det uppnår man genom mindre uppdateringar 

där man inte behöver ta system offline för att uppdatera och testa.

Swartout (2012) menar även att ofta när det är stora leveranser där det kan 

handla om att man levererar sex gånger per år så är leveranserna så stora att 

delar eller hela system måste tas offline för att kunna uppdateras, vilket inte är 

optimalt för varken tillgänglighet eller för att kunna testa systemen i miljön den 

installerat i.

Denna installation görs ofta av ett system som är utvecklat för att installera 

leveranspaket, detta för att det ska bli så automatiskt som möjligt och att den 

mänskliga faktorn ska bli så liten som möjligt då datorer och system klarar av 

repetitiva  steg  bättre  än  människor  som  ofta  kan  missa  något  steg  i 

installationen.

Fowler (2013)  menar att CD uppnås genom att man skapar möjligheter för 

det,  här  nämner  han  att  man  ska  automatisera  så  mycket  som  möjligt  i 

leveransprocessen där man ofta använder en “deploymentpipeline” vilket är ett 

sätt att bryta ner bygget i olika delar, det för att kunna vara säker på att efter 

testerna har man skapat en bra grundkvalitet för systemet. Dessa steg utförs 

efter varandra där de tidiga stegen har snabb återkoppling och hittar vanligtvis 

flest  fel  och  de  senare  stegen  tar  längre  tid  och  hittar  färre  fel, 

“Deploymentpipeline” menar Fowler (2013) är en mycket central del av CD. 

Han menar  även att  man måste  förändra  miljön  bland alla  som arbetar  i 

leveransprocessen vilket innebär att man ska ha en nära relation mellan alla 

som arbetar med leveranser.

Fördelar han nämner med continuous delivery (CD) är:

• Minskade risker, eftersom man levererar små förändringar så är det 

mindre som kan gå fel och det är lättare att fixa problem som skulle 

uppstå.

• Trovärdigt förlopp, många personer kollar förlopp genom att kolla på 

vilka arbeten som är utförda. Det är lättare att lita på att systemet 

ligger  i  produktionsmiljön  än  att  en  utvecklare  säger  att  det  är 

färdigt.

• Kontinuerlig återkoppling från användarna. Den största risken med 

att utveckla mjukvara är att den inte kommer användas. För att det 

inte ska hända är det bra att få ut fungerande mjukvara till kunden 

så tidigt som möjligt för att de ska kunna göra återkopplingar på 

vad som är bra och dåligt så tidigt som möjligt.

Fowler(2013)  menar  även  att  man  skall  skilja  på  continuous  delivery  och 

continuous deployment där han menar att continuous delivery är ett arbetssätt 

som resulterar i att 
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levererans är möjlig när som helst medan continuous deployment innebär att det 

levereras varje gång det görs ändringar. Swartout (2012) däremot menar att 

genom att använda sig av continuous delivery och göra en förändring av miljön 

till att man involverar alla som arbetar med leveranser så resulterar det i många 

leveranser per dag.

Fowler (2013) menar att om du använder dig av continuous delivery har du 

samma system som när du arbetar med continuous deployment och kan därför 

göra många leveranser per dag men väljer att inte göra det. Det betyder att du 

måste  använda  continuous  integration  för  att  kunna  använda  continuous 

delivery och för att använda dig av continuous deployment måste du använda 

dig av continuous delivery.

Figur 1: En beskrivning av continuous delivery. 

Här har vi skapat en bild över CD, genom denna visar vi att innan utvecklarna 

börjar arbeta checkar de ut sin arbetskopia från källkodshanteringssystemet de 

arbetar sedan med koden och när de känner att de är klar med en funktion eller 

en fil så uppdaterar de och ser så det inte kommit in andra förändringar på 

koden  från  andra  utvecklare  och  checkar  därefter  in  deras  arbetskopia  till 

källkodshanteringssystemet.  Byggservern  tar  då  automatiskt  koden  från 

källkodshanteringssystemet och bygger samt testar denna.

Om någonting går fel här kommer ledningen och utvecklarna få återkoppling 

från byggservern att någonting har gått fel, om det däremot inte är något fel och 

alla tester går igenom kommer leveranssystemet i  sin tur ta koden och köra 

ytterligare tester på denna kod för att sedan bygga ett leveranspaket.

I  det  sista  steget  menar  Fowler  (2013)  att  man ska  hålla  isär  begreppen 

continuous  delivery  och  continuous  deployment,  han  menar  alltså  att  om 

leveranssystemet installerar leveranspaketet automatiskt ska man se det som 

continuous deployment men om leveranssystemet bara skapar ett leveranspaket 
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men inte installerar det får man således göra det manuellt och detta ska ses som 

continuous delivery.

3.3 DevOps
Det leder oss in på DevOps vilket är enligt Swartout (2012) ett sätt att kunna 

uppnå CD och att kunna leverera kontinuerligt.  DevOps handlar om att  man 

sätter utvecklarna och de som driftar systemen i samma rum och tar bort hinder 

för  kommunikationen,  tanken med detta  är  de  ska  få  en  inblick  i  varandras 

arbetsuppgifter och även eventuellt lära sig delar av det men inte på sådan nivå 

att  någon  av  yrkesgrupperna  blir  överflödiga  utan  snarare  för  att  skapa 

förståelse mellan dem.

Swartout (2012) gör inte skillnad på CD och DevOps utan menar att  man 

använder CD och DevOps för att kunna leverera fungerade programvara flera 

gånger per dag. Utifrån det har vi förstått att DevOps mest handlar om en nära 

kommunikation  mellan  utvecklarna  och  driftoperatörerna,  Fowler  (2013) 

nämner DevOps- kulturer som ett sätt att uppnå CD vilket gör att vi tolkar det 

som att DevOps handlar om miljön på arbetsplatsen och hur  kommunikationen 

sker mellan arbetskollegor. CD i sin tur är ett arbetssätt för hur man ska arbeta 

för att kunna leverera dagligen och DevOps är hur man når dit.

Swartout (2012) förklarar sedan hur han anser att CD och DevOps fungerar 

på olika storlekar av företag där kultur och infrastruktur varierar.

3.3.1 Mjukvaruutveckling i ett litet företag
Swartout (2012) menar att i ett litet företag fungerar CD och DevOps ganska 

bra eftersom en och samma person ofta har ett brett ansvarsområde eller att 

man helt enkelt kan vara den enda som arbetar på företaget. Det kan alltså vara 

en  och  samma  person  som  sköter  både  utvecklingen  och  driften.  När 

utvecklarna har rättigheter att vara i produktionsmiljön finns även möjligheten 

för dem att kunna övervaka sin kod där istället för att ha svåra komplicerade 

tester för att försäkra prestanda. I små företag arbetar man ofta mycket agilt 

och  strävar  mot  samma  mål  vilket  kan  bero  på  att  det  inte  finns  olika 

avdelningar eller liknande som gör att delar av företaget kämpar efter andra 

mål. Ett mål som ett litet företag strävar emot kan vara att kunna få ut sin kod i 

leverans så  fort  som möjligt.  Det  leder  ofta  till  att  om någonting går  fel  så 

samlas alla runt problemet och försöker lösa det.

För att ett litet företag ska överleva kommer de behöva locka och bevara sina 

kunder i så stor utsträckning som möjlig,  det innebär att under utvecklingen 

kommer kanske företaget att gå genvägar för att hinna leverera i tid för att inte 

göra kunden missnöjd. Han menar även att i ett litet företag så används sällan 

käll- och versionskontroll fullt ut, man använder sig sällan heller av testdriven 

utveckling då test i sig sällan prioriteras lika högt som utveckling.
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3.3.2 Mjukvaruutveckling i ett stort företag
Swartout (2012) menar att i ett större företag är det sällan så att utvecklarna 

arbetar med annat än utveckling och driftoperatörerna arbetar sällan med annat 

än drift, denna situation skapar ofta ett vi och dem förhållande och att de olika 

avdelningarna inte strävar mot samma mål, det är inte nödvändigtvis mål som 

avdelningarna satt upp själv utan det kan vara mål som är uppsatta av de olika 

individernas tidigare erfarenheter. Han menar att målen för en driftoperatör kan 

vara att drifta stabila maskiner medan en utvecklares mål kan vara att leverera 

applikationer för kunder att använda. Eftersom vi har dessa olika uppdelningar 

blir leveransprocessen mer komplex än den behöver vara. Utvecklare har sällan 

rättigheter att befinna sig i produktionsmiljön och kan därför inte övervaka sin 

kod där vilket gör att de måste försöka ha bevis på hur hög kvalitet deras kod 

har  och  hur  bra  den  presterar  innan  den  ens  får  komma  i  närheten  av 

produktionsmiljön.  Trots  det  menar  han  att  mjukvarukvaliteten  ofta  sänks 

eftersom sista-minuten-förändringar och buggfixar görs precis innan leverans 

för att hinna med deadlines, vilket medför att kod som inte används kan ligga i 

produktionsmiljön vilket gör det svårare att drifta. När leveranser görs såhär 

sällan är de ofta mycket stora vilket gör att hela eller delar av hårdvara måste 

tas  offline  för  att  kunna  installeras,  dessa  kan  vara  både  planerade  och 

oplanerade nedkopplingar, detta gör att det är svårt för driftoperatörerna att 

hålla sig till deras mål. 

I stora företag finns det ofta mycket ansvar, regler, byråkrati och processer 

att  ta  ställning  till,  deras  utvecklingsmetoder  innefattar  ofta  mycket 

beslutspunkter  och  överlämnanden  vilket  kan  upplevas  som  barriärer  som 

stoppar arbetsflödet,  men fördelen som finns med ett stort företag är att det 

finns ofta bra utrustning i form av infrastruktur och de tekniska verktygen som 

finns på dessa företag.

3.3.3 Mjukvaruutveckling i ett stort företag med CD och DevOps
När ett företag vill förändra sin organisation med hjälp av CD och DevOps måste 

företaget  i  första  hand  kolla  på  hur  man  vill  arbeta,  man  kommer  behöva 

använda sig av agila arbetsmetoder för att kunna använda sig av fördelarna med 

CD och DevOps. Swartout (2012) menar att CI måste appliceras för att sedan 

kunna använda sig av CD och DevOps. Utifrån det menar han att man måste 

kolla på infrastrukturen och verktygen som finns för att kunna använda sig av 

CI- processen. Dessa verktyg är att man har ett versionshanteringssystem, en 

byggserver  som  bygger  systemet  dagligen  samt  att  man  har  tagit  fram 

automatiska tester som körs varje gång systemet byggs.

För att sedan kunna använda sig av CD använder man sig av det bygget som 

görs  i  CI  processen  och  gör  ytterligare  tester  för  att  försäkra  mjukvarans 

kvalitet och efter det gör det till ett leveranspaket. Ett leveranssystem tar sedan 

leveranspaketet  och  installerar  det  automatiskt  på  en  testserver,  som är  en 

kopia av produktionsmiljön. När allt är på plats så är infrastrukturen komplett 

för att kunna arbeta med CD och DevOps. DevOps i sig handlar om att kunna slå 
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ihop utvecklarna och driftoperatörerna på ett sätt som gör att det inte skapas 

väggar eller barriärer i deras sätt att arbeta och på så vis förändrar arbetsmiljön 

på  ett  optimalt  sätt  för  att  kunna  använda  sig  av  CD.  När  utvecklare  och 

driftoperatörer kan arbeta tillsammans finns det möjlighet för utvecklarna att 

installera  sin  mjukvara  och  övervaka  den  på  nära  håll  när  den  ligger  på 

testservern  för  att  kunna  se  om  den  presterar  som  det  är  tänkt,  eftersom 

utvecklarna nu kan övervaka koden i sin rätta miljö försvinner behovet av att 

arbeta med komplexa tester för att försäkra kvalitet och prestanda. Inom CD och 

DevOps är det största måttet av framgång fungerande mjukvara.

3.4 Metoder i praktiken
I mjukvaruutvecklingsprojekt finns det ofta metoder, men det finns alltid olika 

anledningar till att man inför en systemutvecklingsmetod och dessa anledningar 

kan vara att ledningen vill kunna styra arbetet genom att ha bra inblick i vad 

som skapas och sedan kunna göra förändringar på det genom att  ha många 

beslutspunkter.  Det  finns  även  aspekter  som  styr  hur  just  en 

systemutvecklingsmodell  används  och  en  av  dessa  aspekter  kan  vara  att 

enskilda individer med goda erfarenheter av andra sätt att arbeta börjar arbeta i 

ett projekt som projektledare och börjar förändra hur de arbetar efter sina egna 

värderingar och principer.

Fitzgerald  et  al  (2002)  menar  att  formaliserade  metoder  uppkom  efter 

mjukvarukrisen i slutet på sextiotalet där företag ofta inte hade någon specifik 

uttalad  metod  att  gå  efter  utan  istället  använde  lite  olika  metoder  för  att 

utveckla  sin  mjukvara,  detta  ledde  till  mjukvarukrisen  som  innebar  att 

utveckling av ny mjukvara kostade för mycket, tog för lång tid och kvaliteten 

inte var särskilt hög. Under denna tid blev även mjukvaran som skulle utvecklas 

mer och mer komplex så man var tvungen att skaffa sig mer disciplin när det 

gällde  utveckling  av  ny  mjukvara  och  det  ledde  då  till  uppkomsten  av  de 

formaliserade metoderna. Fitzgerald et al(2002) menar även att det finns olika 

saker som påverkar varför och hur vissa formaliserade metoder används. Det 

kan vara saker som att vissa personer vill kunna besluta och kunna klättra i 

karriärstegen  på  företaget  och  det  kan  vara  för  att  personalen  ska  känna 

trygghet i att arbeta på ett och samma sätt. De menar att det kan vara rationella 

eller politiska aspekter som styr hur och varför en metod används som den gör. 

De rationella och politiska aspekterna talar även emot varandra. De rationella 

aspekterna  står  för  det  öppna  intellektuella  aspekterna  som  är  de 

bakomliggande  för  varför  de  formaliserade  metoderna  uppkom  från  början. 

några exempel på det kan vara:

• Att minska komplexiteten med systemutvecklingsprocessen.

• Att underlätta projektstyrning och kontrollen.

• Att fördela arbetet.

• Att kunna systematisera utvecklingskunskapen.
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• Att kunna standardisera utvecklingsprocessen.

Detta är de aspekter från själva metoden som sedan har inflytande på vilka de 

olika reglerna ska ha för att  metoden ska fungera på ett  optimalt  sätt.  Men 

sedan  finns  även  de  politiska  aspekterna  som  kan  få  dessa  regler  att  se 

annorlunda ut, det leder oss in på de politiska aspekterna som kan förändra en 

formaliserad metods regler.

De politiska aspekterna är gömda och hemliga till  sin natur och kan vara 

aspekter som enskilda personer influerar reglerna med och hur metoder ska 

användas, det gör att det ska gynna enskilda personer eller grupper. Sådana 

aspekter kan vara:

• Att professionalisera systemutvecklings arbeten.

• Att  hjälpa  system  avdelningen  att  bli  mer  proaktiv  i 

strategiformuleringar.

• Att  ge  komfort  och  förtroende  för  att  utvecklingsbeslut  har  gått 

igenom ett systematiskt grundval.

• Att det ska finnas en redovisningskedja av utvecklingsprocessen för att 

skapa skydd ifall designbeslut visar sig vara felaktiga i framtiden.

• Att kunna legitimera att man använder en viss metod för att kunna 

vinna kontrakt med statliga organisationer, eller för att hjälpa till att 

vinna ISO- certifikationer.

• Att  ha  tillhandahålla  en  stark  grund för  metodmästare  som kanske 

använder det för att höja sin profil inom organisationen.

Dessa punkter kommer förändra hur metoden kommer användas utan att det 

blir dokumenterat, alltså de rationella aspekterna är de som ligger som underlag 

för  att  en  metod  ska  tillsättas.  Medan  de  politiska  aspekterna  kommer  upp 

under tiden och förändrar och influerar den metoden som används. Det kan vara 

enskilda  personer  som  influerar  metoden  med  sina  synsätt  och  tidigare 

erfarenheter.

3.5 Sammanfattning av relaterad forskning
Det  blir  allt  viktigare  för  organisationer  att  kunna  leverera  mjukvara 

kontinuerligt,  utvecklingen  går  framåt  både  på  infrastruktursidan  och  på 

verktygssidan, det har i sin tur lett till att nya arbetsmetoder har dykt upp för 

att kunna vara snabbare i sin utveckling. Vissa organisationer har några enstaka 

leveranser  per  år  vilket  gör  att  både  infrastruktur  och  verktyg  kan  hinna 

förändras under denna tid vilket gör det svårt för dessa företag att bygga om 

efter dessa. 

Idag finns det arbetsmetoder som bygger på att fungerande mjukvara skall 

kunna levereras till kunden så fort som möjligt för att denne ska kunna tycka till 

och ha en påverkan vad som ska förändras, det har visat sig höja kundnöjdheten 
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då kunden får fungerande mjukvara fort som möjligt samtidigt som det finns 

möjlighet  att  förändra  under  utvecklingens  gång.  Det  är  lättare  att  bygga 

mjukvara efter en kravspecifikation som inte förändras under arbetets gång men 

det medför att delar av mjukvaran inte är vad kunden förväntade sig eller visade 

sig behöva. Med detta tankesätt har sedan personer skapat olika metoder som 

till exempel Extreme Programming (XP) som är en arbetsmetod som går ut på 

att  leverera  fungerande  mjukvara  till  kunden  så  fort  som  möjligt.  Denna 

mjukvara vill man även inte testa manuellt så utvecklarna skapar tester till sina 

funktioner för att man ska kunna testa mjukvaran snabbt och kontinuerligt utan 

manuell inblandning, även kunden har skapat tester utefter vilka funktioner som 

kunden efterfrågade inför leveransen och dessa ska gå igenom innan man börjar 

på det som ska levereras inför nästa leverans.

Utifrån det tankesättet har sedan continuous integration (CI) och continuous 

delivery (CD) växt,  det eftersom man börjat arbeta mer och mer agilt  under 

mjukvaruutvecklingen så har det uppstått en flaskhals när denna mjukvara ska 

installeras.

CI är ett sätt att ha all kod på samma ställe och varje gång någon checkar in 

sin kod kommer denna kod att testas för att se om den gör det som är tänkt eller 

om den gör att någonting i koden inte fungerar längre. Tanken med det är att 

kunna få snabb återkoppling på vad som gick fel och även det som gick bra för 

att  kunna lösa  fel  så  fort  som möjligt.  Med CD kan man sedan testa  denna 

mjukvara ytterligare för att försäkra sig om mjukvarukvaliteten, när sedan alla 

tester gått igenom kan ett annat system ta denna kod och installera den på en 

kopia  av  produktionsmiljön.  Genom  att  man  installerar  på  en  kopia  av 

produktionsmiljön kommer utvecklarna kunna övervaka koden i sin rätta miljö, 

det gör att det inte är nödvändigt att göra svåra och komplicerade tester för att 

försäkra sig om att mjukvaran presterar som den ska.

CI är något som utvecklarna kan göra för sig själva, alltså att de har sina 

system  där  de  håller  koll  på  sina  versioner  av  systemet  och  vad  som  har 

förändras samt vilka tester som går igenom och vilka som inte gör det.

CD kan vara svårare när man blandar in leveranser och de som arbetar med 

installationer  och  drift  av  systemen,  det  gör  att  det  kan  vara  svårt  att 

kommunicera med varandra därför att man kanske sitter på olika avdelningar 

och kan ha olika mål.

Eftersom CD har visat sig vara svårt att införa så brukar man införa det med 

hjälp av DevOps vilket innebär att man på samma gång som man inför CD även 

förändrar arbetsmiljön, man gör team av både utvecklare och driftoperatörer för 

att de ska kunna ha en nära kommunikation under hela utvecklingsprocessen. 

Med detta arbetssätt förstår driftoperatörerna vad som kommer förändras på 

deras servrar och utvecklarna kan få hjälp om det är någonting de inte tänkt på. 

Vi  har  tolkat  det  som  att  alla  dessa  bitar  måste  samarbeta  för  att  CD  ska 

fungera, alltså så måste man ha ett agilt arbetssätt för att kunna ta tillvara på CI 
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på bästa sätt och rent tekniskt är det inte möjligt att genomföra CD utan att 

införa CI.

22



4. Fallbeskrivning
I följande kapitel kommer vi att presentera det case som vi har studerat på SOO 

och information relaterat till det. Vi kommer först att presentera en beskrivning 

av  utvecklingsprocessen  och  sedan  beskriva  hur  leveransprocessen  ser  ut  i 

dagens läge för att sedan gå in närmare på själva problemet och hur situationen 

upplevs av inblandade personer.

Fallet vi fick av SOO var ospecificerat men kravet som fanns var att vi skulle 

studera  hur  de  behandlade  frågor  kring  continuous  integration  (CI)  och 

continuous delivery (CD) och genom detta förstå hur de bättre skulle kunna dra 

nytta av fördelarna av dessa.

SOO  har  outsourcat  driften  av  sina  applikationer  till  en  extern 

driftsleverantör, vilken leverantör som får uppdraget är beroende på en offentlig 

upphandling som sker var tredje år med option på ytterligare sex år. 

Fallbeskrivningen vi fick av SOO kan ses som bilaga 2. 

4.1 Beskrivning av arbetsprocessen
Vi  förklarar  i  detta  avsnitt  hur  arbetsprocessen  ser  ut.  Arbetsprocessen 

förklaras utifrån de verktyg och system som använd under utvecklingsprocessen 

och efter det kommer vi förklara hur leveransprocessen ser ut.

4.1.1 Utvecklingsprocessen

Figur 2: Arbetsflöde under mjukvaruutvecklingsprocessen

Denna  bild  förklarar  SOOs  arbetsflöde  under  utvecklingen  där  utvecklare 

checkar  in  och  ut  sin  arbetskopia  från  deras  källkodshanteringssystem  som 

heter  Team  Foundation  Server  (TFS)  vilket  är  en  tjänst  från  Microsoft. 

Byggdefinitionen kan vara både i TFS och i Teamcity som är olika byggservrar. 

Dessa tar sedan koden och bygger den, de kör automatiska enhetstester och 

kollar vilka beroenden som finns och hämtar dessa. Byggservern gör till sist ett 
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leveranspaket. Byggena kan se olika ut och man bestämmer det individuellt för 

varje  bygge.  När  man sedan anser  att  det  är  dags  att  leverera startar  man 

leveransprocessen som visas nedan.

4.1.2 Leveransprocessen

Figur  3:  Leveransprocess  där  de  gröna  punkterna  representerar  den  externa 
driftsleverantören och de blå organisationen.

I Figur 3 visas leveransprocessen nedbrutet i delar. Leveransprocessen börjar 

med att utvecklare på SOO initierar leveransen, alltså att man bestämmer att 

man  är  redo  att  leverera,  man  skickar  då  ett  mail  till  den  externa 

driftsleverantören som förbereder servern för att mjukvaran ska installeras. Den 

externa  driftsleverantören får sedan ett  formulär där de får välja  om de ska 

godkänna de förändringar som görs. Om det godkänns kommer man se om det 

är databasförändringar som kommer utföras i denna leverans. om det inte är det 

kommer den automatiska leveransen påbörjas, leveranssystemet SOO använder 

är Octopus Deploy.  Skulle vara databasförändringar i  leveransen kommer en 

speciell databasgrupp på SOO kolla på de databasförändringar som ska göras, 

om de godkänner dessa kommer den automatiska leveransen påbörjas.

När sedan installationen är klar kollar man om programvaran fungerar om 

den gör det återställs serverstatus och om det inte fungerar kommer felet att 

hanteras manuellt.
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5. Resultat
I  detta  kapitel  presenteras  resultatet  från  den  intervjuundersökning  vi  har 

genomfört.  Kapitlet  har  fem  underkapitel  där  det  i  de  fyra  första  kommer 

presenteras  resultat  och  svar  som  hör  under  samma  kategori  och  det  sista 

kommer en sammanfattning av hela resultatet. 

5.1 Mjukvaruutveckling på SOO
Utvecklingsprocessen är uppdelad i tre olika steg, utveckling, verifikation och 

produktion och i stort sett sker produktionssättningar en gång varje månad.

Det finns på SOO en målbild av hur arkitekturen skall se ut när de utvecklar 

mjukvara. Det är viktigt att det finns en form av likformighet i hur system byggs 

för att medarbetarna skall känna igen sig oavsett vilket objekt eller projekt de 

jobbar inom.

För att uppnå detta finns en officiell systemutvecklingsmodell som tagits fram 

inom  verksamheten.  Denna  finns  tillgänglig  via  ett  intranät  och  är  mycket 

detaljerat  och  det  går  att  klicka  ner  på  detaljnivå  för  att  se  vad  som skall 

produceras under olika steg. I modellen finns även diverse stödjande dokument 

och mallar för dokumentation. Modellen finns till för att det skall finnas en viss 

likformighet  mellan  olika  objekt  och  projekt.  Eftersom  modellen  är  mycket 

omfattande passar den inte alla projekt vilket innebär att man gör avsteg.

“När  man  försöker  beskriva  en  sån  här  modell  är  det  ju  lite  

mainstream, att det här ska fungera för de flesta och sen finns det de  

som ser lite  annorlunda ut och måste man ha rätt  att  göra avsteg  

också”  - Intervjuperson F

Tidigare användes TFS som enda byggserver men det finns ett ledningsbeslut 

om att organisationen skall gå över till Team City då det är ett verktyg som är 

lättare att administrera.  

Svårigheter som uppfattas med källkodshantering är att det finns en mycket 

stor kodbas att förvalta vilket gör att de vill försöka hålla någon form av struktur 

utan att låsa medarbetarnas kreativitet. 

När utvecklingsdelen är klar installeras mjukvaran i verifikationsmiljön, vilket 

kan ses som ett genrep inför installation i produktionsmiljön. Hur installationen 

sker har gradvis förändrats då det tidigare var mycket manuell hantering men 

numer sker det allt oftare med hjälp av leveranssystemet Octopus Deploy. Det är 

ett system där SOO konfigurerar installationsförloppet och vilka förändringar 

som kommer att göras, vilket innebär att mycket av det manuella arbetet som 

tidigare  skötts  av  den  externa  driftsleverantören  så  som  filkopiering  och 

skapandet av tjänster nu sköts automatiskt.  Det finns ett genomgående tema 

bär att man vill automatisera mer vilket nämns av samtliga 6 intervjupersoner 
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på SOO. Det som nämns är tester, dokumentation och leveranser, men att detta 

inte skall ske endast för saken skull utan där det finns behov. 

“vi ska ju inte automatisera bara för sakens skull  utan man ska ju  

känna att det ger ett värde” - Intervjuperson C

Tidigare hade SOO egen infrastruktur så som servrar och arbetsdatorer men i 

dagsläget hyrs allt detta av en extern driftsleverantör. Att hyra infrastruktur är 

en del i IT-strategin, att minska eget ägande och för att infrastrukturen inte är 

en del i kärnverksamheten. Det är enkelt sagt billigare att hyra dessa saker än 

att äga själv och eftersom IT är endast stödjande till verksamheten är de lite för 

små för att ha all kompetens själva. 

Den externa  driftsleverantören har  ansvar  att  hålla  driften  uppe men har 

ingen djupare kompetens på applikationerna vilket innebär att om något blir fel 

eller det upptäcks en bugg i de system som ligger på servrarna är det upp till 

utvecklarna på SOO att lösa det. Utvecklarna har ingen behörighet att själva gå 

in och göra saker i produktions- eller verifikationsmiljön utan att den externa 

driftsleverantören vet.  

Eftersom  det  är  den  externa  driftsleverantörens  uppdrag  att  hålla 

infrastrukturen  igång  vill  de  inte  att  personal  från  SOO  går  in  och  gör 

förändringar som de inte vet om. Misslyckas driftsleverantören att hålla miljön 

uppe riskerar de att få betala ett vite till SOO. Det kan räcka med att någon går 

in  och  startar  om  en  server  så  kommer  det  leda  till  att  tillgängligheten 

förändras, vilket kan gör att resurser omprioriteras för att lösa problemet då 

verktygen för övervakning skickar larm om att servern ligger nere.

5.2 Agilt tänkande
Samtliga 6 intervjupersoner på SOO var intresserad av fördelarna med ett agilt 

tankesätt  och  att  kunna  automatisera  delar  av  det  arbete  som  idag  görs 

manuellt. Vissa delar av organisationen arbetar mer eller mindre agilt redan och 

det har blivit så efter att enskilda drivna personer kommit in i verksamheten 

med sina tidigare erfarenheter från att ha arbetat agilt på andra företag innan. 

Intervjuperson  A  känner  att  de  delar  av  organisationen  som  arbetar  agilt 

behöver en annan typ av planering eftersom dessa vill få ut sin mjukvara så fort 

som möjligt, vilket andra delar av organisationen ser som ett problem då det kan 

finnas en fördel rent kvalitetsmässigt att hålla ihop leveranserna.

Intervjuperson B nämner ett intresse för de fördelarna dessa agila verktyg för 

med sig och det verkar finnas en vilja att avveckla vissa system som har varit 

med länge. Intervjuperson B och C nämner att med ett agilt arbetssätt kanske 

man kan dela upp problemen i mindre och mer hanterbara bitar och på så sätt få 

ner  antalet  utredningsfaser  som  finns  innan  det  rent  praktiskt  händer 

någonting. De tycker även att det är onödigt att behöva vänta en månad med att 
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leverera mindre buggfixar och kunna leverera oftare på de ställen där de kan se 

att det inte inverkar på kvaliteten.

“Kan  Amazon.com skicka  ut  uppdateringar  några  tusen  om dagen 

borde  ju  vi  kunna  få  ut  någonting  vi  å  utan  att  det  sänker  något  

system.” - Intervjuperson B

Nackdelar som intervjuperson C, D, E och F nämner med ett agilt arbetssätt är 

att det införs vissa ceremonier1 och hjälpmedel från olika agila arbetssätt, vilket 

kan vara morgonmöten och till exempel en kanbanboard och att det används i 

kombination  med  andra  metoder  vilket  gör  den  ursprungliga  metoden  mer 

komplex. Intervjuperson E nämner även att eftersom det finns en traditionell syn 

på pengar  där  det  skall  redovisas  vad det  specifika  projektet  kommer  kosta 

innan utvecklingen börjar och detta ses som ett problem då det inte går ihop 

med det agila i slutändan.

Intervjuperson B känner  att  man ska lösa  leveransproblemet  med verktyg 

istället  för  att  skapa  en  bra  kommunikation  mellan  SOO  och  den  externa 

driftsleverantören.

5.3 Dokumentation och processer
Då SOO tidigare hade en extern driftsleverantör  som arbetade i  samma hus 

kunde  leveranser  ske  med noggrannhet  utan  att  installationsbeskrivningarna 

behövde vara av särskilt  hög kvalitet eftersom den externa driftsleverantören 

och utvecklare från SOO kunde se på samma skärm när det installerades. När 

de nu har en extern driftsleverantör som verkar från en annan ort i Sverige har 

kraven på installationsbeskrivningars noggrannhet ökat.

SOO har mycket dokument som ligger på olika ställen i verksamheten och de 

försöker hitta ett sätt att standardisera detta för att all dokumentation ska ligga 

på samma ställe och vara lätt att komma åt. Intervjuperson B uttrycker en vilja 

att istället för att producera mycket dokumentation i form av dokument hade 

varit bättre att hänvisa till verktygens sidor där det finns anvisningar för hur de 

ska användas och hur man ska arbeta med dem.

Intervjupersonerna A och C säger att det produceras mycket dokumentation 

under leveransprocessen men de vet inte vad det används till  sedan mer än 

installationsbeskrivningarna  som  har  rationaliserats  bort  sedan  de  börjat 

använda sig av automatiska leveranser med hjälp Octopus Deploy som gör allt 

som tidigare stod i installationsbeskrivningarna. 

Hos den externa driftsleverantören vill de få ett mail innan det är dags för 

installation  så  de  kan  få  in  det  i  sitt  ärendehanteringssystem för  att  kunna 

planera  och  ha  en  referens  vad  som  händer  i  deras  verktyg.  Nu  när 

installationsbeskrivningarna  har  rationaliserats  bort  så  känner  den  externa 

1 Vi är medvetna om den vardagliga betydelsen av ordet ceremonier, men vi väljer att 
använda detta ord ändå eftersom det är det ord intervjupersonerna använder i 
sammanhanget.
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driftsleverantören att de skulle vilja ha en förändringslogg över det som kommer 

att  förändras  efter  installationen  eftersom  de  inte  vet  vad  som  förändras  i 

systemen vid varje leverans och installation. Eftersom det är deras ansvar att 

servrarna är tillgängliga skulle de vilja veta vad som förändras i systemen på 

deras servrar. Intervjuperson H föreslår att det skulle kunna vara ett dokument 

likt  en  checklista  som  måste  vara  ifylld  innan  de  kan  installera  det  som 

levereras, för att försäkra sig om att SOO inte levererar mjukvara som inte ska 

finnas på servrarna.

Om det finns behov att produktionssätta utanför de utsatta leveranstillfällena 

finns en möjlighet att göra en akut produktionssättning. Om så är fallet skall ett 

underlag skrivas om varför akut-produktionssättningen skall  ske och när den 

skall göras. Underlaget skall godkännas av en chef och den som är ansvarig för 

leveranserna och sedan tar denne kontakt med den externa driftsleverantören 

så att de skall göra installationen. 

5.4  Kommunikation  mellan  SOO  och  den  externa 
leverantören

Utifrån  våra  intervjuer  har  det  framgått  att  det  är  en  person  som har  den 

huvudsakliga  kontakten  med  den  externa  driftsleverantören  när  det  är 

leveranser och installationer.

Kommunikationen  mellan  SOO  och  den  externa  driftsleverantören  sker 

vanligtvis via telefon, mail eller Skype for Business contacts vilket fungerar som 

en  sorts  chatt.  Det  finns  utöver  dessa  kommunikationsvägar  även  ett 

incidentsystem där SOO kan följa upp hur det går med olika ärenden. 

Inför en leverans brukar det ske ett möte via videokonferens med från SOO 

och  personer  från  den  externa  driftsleverantören  där  de  går  igenom  rent 

tekniskt hur leveransen och installationen ska gå tillväga. 

Eftersom SOO tidigare  hade sin  externa driftsleverantör  i  samma hus har 

detta  gjort  att  de  måste  förändra  sitt  sätt  att  kommunicera  med denna nya 

leverantör som är verksam från en annan ort. Att driftsleverantören nu finns på 

annan  ort  har  ställt  högre  krav  på  kommunikationen  för  att  framföra 

dokumentation och instruktioner, det är även därför SOO nu använder Octopus 

Deploy för att  sköta leveranserna eftersom instruktionerna skulle vara på en 

sådan detaljnivå att det inte var möjligt att hålla den kvaliteten på instruktioner 

i det långa loppet. Att detta leveranssystem används har lett till att den externa 

driftsleverantören får en knapp att trycka på för att godkänna leveransen istället 

för  som  tidigare  när  de  fick  upp  mot  fem  a4  sidor  med  instruktioner  från 

utvecklarna. 

I avtalet med den externa driftsleverantören finns det preciserat hur lång tid 

det får ta att svara på mail och övrig kommunikation, intervjupersonerna B och 

E nämner att  de upplever  det  enerverande när man ofta vill  ha svar direkt. 

Intervjuperson E berättade att det kan var en dag då det är bestämt att det skall 

ske en leverans men att det ändå tar lång tid att få svar från driftsleverantören 

28



och  samma  intervjuperson  tyckte  att  svaren  som  sedan  kommer  från 

driftsleverantören ofta är konstiga och svåra att förstå. 

Hos driftsleverantören finns även Helpdesk som är ett stöd för de som arbetar 

på SOO då all hårdvara inklusive medarbetarnas datorer ägs och administreras 

av driftsleverantören. 

Intervjuperson B känner  att  den externa driftsleverantören saknar  insikt  i 

SOOs  organisation  där  ett  exempel  kom  upp  är  att  utvecklarna  saknar 

rättigheter att ställa in Internet Explorer som de vill,  utan måste gå via den 

externa driftsleverantören om de vill göra några inställningar.

Samma intervjuperson nämner ett problem som vi även hörde på olika ställen 

i organisationen om ett speciellt virusskydd som den externa driftsleverantören 

infört  på  alla  medarbetares  datorer.  Denna  mjukvara  tar  upp  97  %  av 

processorkapaciteten  på  datorerna  under  tiden  den  söker  vilket  gör  att 

datorerna i stort sätt inte går att använda under tiden denna process görs.

Trots vissa kommunikationssvårigheter nämner intervjupersonerna A, B och 

D att i det stora hela fungerar det väldigt bra med driftsleverantören.

Den  externa  driftsleverantören  känner  att  kommunikationen  är  bra  i 

dagsläget men även att den kan bli bättre. 

“Vi har ambition egentligen både som kund och leverantör att göra  

varandra bättre allt ifrån att SOO ska bli en bättre beställare ur våra  

perspektiv och att den vi ska bli  en bättre leverantör utifrån deras  

perspektiv  så  att  jag  tycker  att  den  fungerar  väldigt  bra”  -  

Intervjuperson G.

5.5 Sammanfattning av resultat
Utvecklingsprocessen  är  uppdelad  i  tre  olika  steg  vilket  är  utveckling, 

verifikation  och  produktion.  I  utvecklingssteget  utvecklar  man  den  mjukvara 

som ska skapa mervärde för någon del av organisationen, i verifikationssteget 

installerar  man  denna  mjukvara  på  en  server  som  är  en  kopia  av 

produktionsmiljön vilket leder oss in på produktionssteget som är en server där 

mjukvaran  installeras  när  den  är  testad  och  klar.  Installationsprocessen  ser 

likadan  ut  för  både  verifikation  och  produktionsinstallationer,  det  eftersom 

verifikationen ska ses som ett genrep inför produktionssättning.

Under  utvecklingen  finns  det  en  omfattande  systemutvecklingsmodell  som 

stöd vilket kan ses som en trygghet för vissa medan andra inte använder den 

alls, vilket gör att olika objekt och projekt arbetar olika.

Intresset för det agila tankesättet är stort på SOO då det finns en vilja att 

kunna  automatisera  och  använda  sig  av  olika  hjälpmedel  och  verktyg  som 

stödjer  det  agila  arbetssätten.  Dessa  hjälpmedel  införs  som  tillägg  till  den 

existerande systemutvecklingsmetoden som i sig inte är agil vilket gör att man 

gör en redan komplex modell mer komplex. Vissa objekt och projekt är mer eller 
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mindre agila och det har uppkommit eftersom drivna och motiverade individer 

kommit in i verksamheten med sina tidigare erfarenheter och försökt anammat 

det agila i verksamheten. En intervjuperson tycker att man ska lösa problemet 

med leveranser genom att använda sig av olika verktyg istället för att försöka 

skapa en bra kommunikation mellan SOO och den externa driftsleverantören.

Då de tidigare hade en extern driftsleverantör som verkade i samma hus och 

nu  har  en  driftsleverantör  som  verkade  på  annan  ort  har  kravet  på 

dokumentation under leveransen ökat och det har lett till  att man har börjat 

använda  sig  av  leveranssystem  som  sköter  allt  som  tidigare  stod  i 

installationsbeskrivningar  utvecklarna  på  SOO  fick  skriva  till  den  externa 

driftsleverantören,  dessa  beskrivningar  kunde  vara  upp  till  fem  sidor  med 

instruktioner.  Våra  intervjupersoner  upplever  att  det  produceras  mycket 

dokumentation under  leveransprocessen som de inte vet  vad de  används till 

sedan. Om man inte kan leverera eller att någonting händer så en leverans blir 

sen måste man producera mer dokumentation som ska ligga som underlag för 

varför  man  vill  leverera  senare  och  detta  underlag  skickas  runt  till  olika 

nyckelpersoner  innan  man  tillslut  får  leverera.  Det  finns  en  vilja  från  den 

externa driftsleverantören att kunna få dokumentation om vad som förändras i 

dessa  leveranser  då  SOO nu använder  sig  av  leveranssystem istället  för  att 

skicka installationsbeskrivningar,  eftersom den externa driftsleverantören vill 

få tillbaka kontroll över vad som ligger på deras servrar.

De flesta av våra intervjupersoner sa att det hade blivit svårare att leverera 

och installera nu efter att de bytt extern driftsleverantör från en som verkade i 

samma hus till  en driftsleverantör  som verkade på  annan ort.  Trots  att  den 

externa  driftsleverantören  följer  det  avtal  som  skrivits  upplever  våra 

intervjupersoner att det inte fungerar optimalt då svar och godkännanden kan ta 

tid,  detta  även  ifall  det  har  planerats  in  en  leverans  och  den  externa 

driftsleverantören vet att det ska komma ett godkännande.

Kommunikationen mellan SOO och den externa driftsleverantören sköts via 

mail, telefon och Skype for Business contacts, i avtalet står det att den externa 

driftsleverantören  har  en  viss  tid  på  sig  att  svara  på  mail  och  trots  att  de 

uppfyller detta skapar det ett irritationsmoment hos arbetare på SOO då deras 

utrustning ibland inte går att använda innan de fått hjälp.

Den externa driftsleverantören tycker däremot att kommunikationen fungerar 

bra  och  att  de  finns  en  välvilja  hos  SOO  att  skapa  en  ännu  bättre 

kommunikation.
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6. Analys och diskussion
I  följande  kapitel  kommer  vi  att  analysera  resultatet  som  presenterades  i 

föregående kapitel  och koppla  detta  till  den relaterade forskning som vi  har 

presenterat, Det för att svara på vår problemformulering.

6.1 Mjukvaruutveckling på SOO
Swartout (2012) menar att hos stora företag finns ofta infrastrukturen för att 

kunna  genomföra  en  förändring  där  man  övergår  till  att  använda  sig  av 

continuous delivery (CD) och DevOps men däremot kan det uppstå problem då 

det finns mycket beslutspunkter och överlämnanden, detta är någonting vi kan 

se på SOO. Systemutvecklingsmodellen på SOO har många beslutspunkter och 

många olika dokument som ska produceras och överlämnas till olika personer 

eller lagringsplatser. Det verkar inte självklart för alla arbetare att man får göra 

avsteg från denna modell utan de försöker istället få den att fungera i alla olika 

mjukvaruutvecklingsarbeten vilket gör att den uppfattas svårare att använda än 

den kanske är. Den uppfattningen kanske kommer ifrån att man ser hur mycket 

jobb  som är  nedlagt  på  denna  modell  utifrån  att  man  på  intranätet  har  en 

klickbar modell av denna och man kan klicka ner sig på så djup detaljnivå att 

man  ser  vad  som  ska  produceras  i  just  dessa  steg  med  olika  mallar  och 

detaljerade beskrivningar. 

Enligt Fitzgerald et al. (2002) är det de politiska aspekterna som i detta fall 

gör  att  det  blir  avsteg  ifrån  den  officiella  utvecklingsmodellen  där  det  är 

aspekter  som  att  enskilda  individer  kommer  in  i  verksamheten  med  deras 

speciella erfarenheter och gör förändringar i hur modellen används.

Inom mjukvaruutvecklingen använder man två olika byggservrar, TFS (Team 

Foundation Server) och Teamcity vilket inte ses som helt optimalt och det finns 

ett beslut att gå över till att använda endast det senare av de två. Att det ligger 

på två olika byggservrar i dagsläget beror på att vissa äldre system ligger kvar 

på TFS, och skulle man flytta över dessa till  Team City skulle all  spårbarhet 

försvinna.

Samarbetet  mellan SOO och den externa driftsleverantören bygger  på det 

avtal som skrivits mellan de båda parterna och de krav och följder som blir om 

kraven inte hålls, och inte på tillit. Den externa driftsleverantören riskerar att 

vara tvungen att betala ett vite till SOO om de inte kan hålla tillgängligheten 

uppe enligt avtalet vilket medför att de vill ha kontroll på de system som ligger 

på servrarna och de förändringar som sker i dessa. Under intervjuerna har det 

kommit fram att den externa driftsleverantören skulle vilja ha mer information 

om  vad  som  faktiskt  levereras,  speciellt  efter  att  SOO  har  övergått  till  att 

använda leveranssystemet  som är konfigurerat  för  att  göra alla  förändringar 

som  krävs  bara  den  externa  driftsleverantören  klickar  på  en  knapp  för  att 

godkänna. Genom att använda leveranssystemet minskar man antalet manuella 

31



moment och minskar således riskerna för att det sker misstag i form av fel i  

filnamn, att filer läggs på fel ställe eller liknande som har med den mänskliga 

faktorn att göra, och istället för att skriva omfattande installationsbeskrivningar 

kan  utvecklarna  på  SOO  istället  själva  konfigurera  installationsförloppet  i 

leveranssystemet. 

När  det  inte  finns  några  installationsbeskrivningar  utan  den  externa 

driftsleverantören får bara trycka på en knapp för att godkänna känner de att de 

inte vet vad som förändras på deras servrar vid varje installation och önskar att 

de skulle kunna få en förändringslogg. Den externa driftsleverantören har även 

strypt  utvecklarnas  rättigheter  till  servermiljön  vilket  gör  att  bara  enskilda 

personer kan vara där. Detta gör att varje enskild utvecklare inte kan övervaka 

sin mjukvara i servermiljön vilket sätter ytterligare krav på tester. För att kunna 

gå mot CD och DevOps skulle man enligt Swartout (2012) behöva gå över mot 

ett  agilt  arbetssätt  och  vi  känner  att  det  hade varit  bra  att  använda sig  av 

Extreme Programming (XP) som arbetsmetod eftersom continuous delivery (CD) 

har växt ut från det tankesättet man hade när man utvecklade XP. Vi tycker inte 

att SOO ska använda sig av XP endast av denna anledning utan även eftersom 

Beck  (1999)  menar  att  XP  handlar  om  att  man  ska  testa  sin  mjukvara 

kontinuerligt  och  att  utvecklarna  skriver  sina  enhetstester  innan  de  börjar 

arbeta, det innebär         att halva arbetet med CI redan är gjort i arbetssättet 

och  SOO  behöver  i  stort  sätt  bara  lägga  upp  infrastrukturen  för  att  få  en 

fungerande CI miljö. För att skapa sig en bra DevOps miljö för att kunna införa 

CD behöver man fundera över samarbetet med den externa driftsleverantören 

och möjligen forma avtalet så det finns utrymme för tillit,  beck et al.  (2001) 

menar att det agila manifestet värderar tillit genom att de beskriver att man ska 

lita på att personers egen förmåga att få arbetsuppgifterna gjorda. Eftersom 

denna externa driftsleverantör verkar från annan ort kommer det nog inte vara 

möjligt  att  få  en  fullt  fungerande  DevOps  miljö  där  man  lyfter  in 

driftoperatörerna i utvecklingsprocessen, hade det varit som tidigare när man 

hade en driftsleverantör i huset så skulle det vara enklare att införa detta. För 

att öka kvaliteten på mjukvaran skulle man behöva lätta på rättigheterna för 

utvecklarna  och  göra  det  möjligt  eller  snarare  självklart  för  de  att  de  ska 

övervara hur sin mjukvara uppför sig på verifikationsmiljön.

6.2 Agilt tänkande
Det agila tankesätten är något som intresserar de som arbetar på SOO men man 

pratar mycket om verktyg som brukar ses som verktyg för det agila arbetssätten 

och våra intervjupersoner var intresserade av att kunna leverera oftare. Det har 

börjat  dyka  upp  agila  tendenser  runt  om på  SOO med digitala  Boards  med 

digitala post-it-lappar om vad som ska göras och man har börjat lägga till agila 

ceremonier som morgonmöten. Våra intervjupersoner är eniga om att det inte är 

riktigt agilt och menar att de har infört agila hjälpmedel och ceremonier till en 
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systemutvecklingsmodell som inte är agil vilket gör att denna modell blir mer 

komplex.

Enligt Beck (1999) och Beck och Andres (2005) används storypoints, som är 

ett sätt att uppskatta tidsåtgång, för att uppskatta hur lång tid det ska ta att 

utveckla  funktioner  och  eftersom  SOO  är  en  statlig  myndighet  och  har  en 

traditionell syn på pengar vill de veta innan hur mycket ett projekt ska kosta och 

det går inte ihop med XP eftersom det bygger på att kunden, som i detta fall då 

är en annan del av organisationen, berättar vad de vill ha utvecklat till  nästa 

leverans och man utvecklar dessa funktioner och levererar det och sedan får 

kunden bestämma vad som ska utvecklas till nästa leverans och betalar således 

efter varje leverans. 

En intervjuperson sa att man skulle lösa leveransproblemen med system och 

verktyg  istället  för  att  försöka  lösa  det  med  hjälp  av  att  skapa  en  nära 

kommunikation, det är två värderingar som enligt Beck et al (2001) sätter emot 

varandra där de agila värdesätter individer och interaktioner framför verktyg 

och processer. 

Med  det  i  bagaget  så  kan  vi  se  att  SOO  har  ett  intresse  av  de  agila 

arbetssätten  eftersom  de  använder  sig  av  agila  influenser  till  den 

systemutvecklingsmetoden som finns, enligt Fitzgerald et al (2002) är det mer 

regel  än  undantag  att  sådana  här  politiska  faktorer  influerar  hur  en  metod 

egentligen används och det är ett bra exempel på det, där man tar hjälp av agila 

hjälpmedel  när  man  sett  att  andra  objekt  som  använder  sig  av  agila 

arbetsmetoder går bra. Det kan egentligen vara ett fåtal personer som kommer 

in  i  verksamheten  med  tidigare  erfarenheter  av  att  ha  arbetat  agilt  och  nu 

hamnar i samma objekt och bestämmer sig för att förändra sitt sätt att arbeta i 

just sitt team men ändå har de en stor inverkar på resten av verksamheten som 

blir intresserade av hur de agila objektet arbetar och vill anamma delar av det 

till sina egna objekt för att se hur det fungerar. 

“det är en mindre tajtare grupp med drivna individer som tror väldigt  

mycket på det där och man har fått med sig verksamheten hyfsat i  

min uppfattning” -Intervjuperson D

SOO skulle behöva ha utbildningar i hur dessa värderingar är uppbyggda och 

hur det agila fungerar i stort för att få en bred kunskapsgrund och sedan kolla 

på de agila arbetssätten som finns för att kunna bestämma sig för ett speciellt 

arbetssätt  som funderar  för  det  enskilda arbetssätten  och sedan enligt  Beck 

(1999) försöka anamma delar av dessa arbetssätt åt gången på de projekt eller 

objekt som fungerar sämst och inte försöka förändra allt på en gång då det är en 

omfattande omställning.
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6.3 Dokumentation och processer
Vi har även undersökt hur det fungerar med dokumentation på SOO och kommit 

fram  till  att  det  är  mycket  dokument  som  måste  produceras  till  den  egna 

verksamheten  ifall  någonting  går  fel  vid  en  installation  och  man  eventuellt 

måste backa tillbaka till  en tidigare version av systemet så måste det finnas 

dokumentation för denna version. Det tillkommer ännu mer dokumentation när 

man har en extern driftsleverantör som vill veta vad som händer och vad som 

installerat  på  deras  servrar.   Det  finns  en  vilja  hos  några  av  våra 

intervjupersoner  att  istället  för  att  producera  dokumentation  för  hur  olika 

verktyg  fungerar  hänvisa  till  verktygens  egna  sidor  där  de  förklarar  hur 

verktygen  ska  användas.  Våra  intervjupersoner  säger  att  det  skapas  mycket 

information som dom inte vet vad det används till och det kan vara en brist i 

vårt urval då ingen i ledningen eller någon chef ville ställa upp på en intervju, 

hade någon där ställt  upp kanske vi  hade fått  svar på vad dokumentationen 

användes till.

Samarbetet sätter inte bara krav på den externa driftsleverantören utan det 

sätter även krav på SOO, vilket blir mer tydligt när de har övergått till Octopus 

Deploy vilket gör att den externa driftsleverantören inte får installera mjukvaran 

på  sina  servrar  längre,  de  vet  nu  inte  längre  vad  som  förändras  och  detta 

problem skulle kunna lösas genom att de får en förändringslogg bestående av 

kommentarerna runt incheckningarna från utvecklarna, vilket sätter högre krav 

på utvecklarnas kommentarer vid incheckning men det är ingenting vi ser någon 

nackdel  i.  En  intervjuperson  berättade om akut-produktionssättningarna  som 

uppkommer  om  man  inte  kan  leverera  förrän  på  eftermiddagen  efter  en 

installationsdag när man redan är sen och stressad med en leverans anser inte 

vi att det är optimalt att producera ett underlag om att man vill installera för att 

sedan underlaget ska skickas till  olika nyckelpersoner innan man till  slut  får 

leverera för leveransen på nytt. Enligt Swartout (2012) har stora företag utan 

DevOps ofta arbetssätt som har mycket beslutspunkter och överlämnanden och 

det är ett mycket bra exempel då man ska skriva ett underlag och sedan skicka 

runt det bland olika nyckelpersoner istället för att installera.

“Det  brukar  inte  vara  så  svårt  att  få  till.  Det  är  bara  lite  

administration” - Intervjuperson E.

Med detta citat menade vår intervjuperson att det sällan blev avslag på en akut 

produktionssättning men att det är lite administration. Enligt beck et al (2001) 

så värdesätter det agila manifestet fungerande programvara framför omfattande 

dokumentation vilket gör det tvivelaktigt att behöva skicka underlag för att få 

starta installationen. 

Det hade enligt oss varit bättre att istället för att skriva underlag installerade 

mjukvaran men det är en svårare uppgift när man har en extern driftsleverantör 
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som är verksam på annan ort än som de tidigare var med en driftsleverantör i 

samma hus.

6.4  Kommunikation  mellan  SOO  och  den  externa 
driftsleverantören

Eftersom kommunikationen mellan SOO och den externa driftsleverantören sker 

endast med hjälp av telefon, mail och Skype for business contacts så uppstår det 

en process eller sorts väntan på svar oavsett vilket av dessa hjälpmedel man 

använder. Eftersom SOO tidigare hade en extern driftsleverantör i samma hus 

sattes  inte  samma  krav  på  kommunikation  som  det  görs  idag  när  deras 

driftsleverantör är verksam från en annan ort i Sverige. 

Beck et al. (2001) menar att det agila manifestet värdesätter individer och 

interaktioner framför verktyg och processer, det påvisar de att det behövs en 

bra  kommunikation  under  mjukvaruutvecklingen.  För  att  kunna  arbeta  med 

continuous delivery (CD) och DevOps menar Swartout (2012) att man måste ha 

bra kommunikation inte bara i mjukvaruutvecklingen utan även när det är dags 

att  leverera  och  installera.  En  av  våra  intervjupersoner  berättade  om  den 

helpdesk  som  den  externa  driftsleverantören  tillgodoser  SOO  med,  denna 

helpdesk  är  som  ett  stöd  för  de  som  arbetar  på  SOO  då  den  externa 

driftsleverantören även har hand om arbetarnas datorer.

Denna helpdesk fungerar som så att man skickar ett meddelande om vad som 

är fel och sedan ska en någon inom det området svara på hur man ska lösa 

problemet.  Den  som får  problemet  kanske  är  fel  person  för  att  ge  råd  och 

skickar därför det vidare till någon annan och det leder till att medarbetaren på 

SOO kanske inte får något svar på sitt problem. Det tyder även på en vilja att 

tillgodose SOO med bra support men att kommunikation även är en svårighet i 

det här momentet eftersom medarbetare på SOO upplever att de inte alltid får 

hjälp via denna helpdesk.

Vi skrev i föregående kapitel om att den externa driftsleverantören installerat 

ett  virusskydd  som  tog  upp  den  större  delen  av  arbetsdatorernas 

processorkapacitet vilket gör att datorerna blir i princip obrukbara under tiden 

de genomsöks för virus. Det kan i vissa fall vara i hela 45 minuter. Det ses ofta 

som ett  störande moment  för  anställda  på SOO som då måste vänta  medan 

systemet söker igenom datorn. Att ett sådant system införts kan ses som ett 

tecken  på  att  den  externa  driftsleverantören  i  så  stor  mån  som  möjligt  vill 

undvika att betala ett vite att det istället slår över och gör datorerna obrukbara.

“Vi har ambition egentligen både som kund och leverantör att göra  

varandra bättre allt ifrån att SOO ska bli en bättre beställare ur våra  

perspektiv  och  att  vi  ska  bli  en  bättre  leverantör  utifrån  deras  

perspektiv  så  att  jag  tycker  att  den  fungerar  väldigt  bra”  -  

intervjuperson G.
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Citatet ovan visar riktigt på det vi och dem förhållandet som finns mellan SOO 

och  den  externa  driftsleverantören,  man  påvisar  att  SOO  ska  vara  en  bra 

beställare  och  den  externa  driftsleverantören  endast  ska  vara  en 

driftsleverantör och att vidare samarbete inte finns i tanken. Swartout (2012) 

påvisade  även  det  genom  att  han  förklarade  att  på  stora  företag  som  inte 

använde sig av CD eller DevOps fanns dessa avdelningar med olika mål, dessa 

mål behöver inte vara uppsatta av organisationen men i de fallen finns det en 

antydning till det eftersom de är just en extern driftsleverantör så antar man att 

de endast ska leverera tjänster till SOO. Det gör att SOO endast ska arbeta med 

mjukvaruutveckling och det utan att ta in delar av driftoperatörerna till SOO.

Vi  har  tänkt på om detta  kommunikationsproblem skulle  kunna lösas med 

något gemensamt system där SOO och den externa driftsleverantören arbetar 

tillsammans  genom hela  mjukvaruutvecklingen  och  man genom det  lyfter  in 

driftoperatörerna i mjukvaruutvecklingsprocessen, det kommer enligt Swartout 

(2012)  inte  kunna  bli  en  optimal  DevOps-  miljö  eftersom man  inte  tar  bort 

barriärer och beslutspunkter så långt som möjligt, men det kanske hade varit ett 

steg på vägen för detta samarbete, men eftersom det inte finns någon vidare 

forskning i detta område kan vi inte uttala oss om hur det skulle fungera.
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7. Slutsats 
I denna uppsats har vi undersökt om det finns utmaningar när stora offentliga 

organisationer  med  externa  driftsleverantörer  ska  kunna  leverera 

kvalitetssäkrad mjukvara kontinuerligt. Det har vi undersökt genom att tagit del 

av tidigare forskning inom ett flertal områden som agila arbetssätt, continuous 

integration (CI), continuous delivery (CD) och DevOps. Vi har kommit fram till 

att  CI  bör  vara relativt  enkelt  att  genomföra i  relation till  CD därför  att  CI 

endast är någonting som påverkar den egna organisationen och inte den externa 

driftsleverantören.  I  både vår  litteraturstudie  och i  den  undersökning  vi  har 

gjort  har  vi  kommit  fram  till  att  hos  stora  företag  som  arbetar  med 

mjukvaruutveckling finns ofta verktygen och infrastrukturen för att använda sig 

av detta arbetssätt. Genom att ändra till ett mer agilt tankesätt och tillämpa en 

agil arbetsmetod som exempelvis Extreme Programming (XP) så kommer halva 

jobbet att vara gjort. Med det menar vi att eftersom CI har utvecklats från XP 

vilket bygger på att utvecklarna skapar enhetstester innan de börjar utveckla 

mjukvaran och kontinuerligt checkar in sin arbetskopia. 

Genom vår fallstudie har vi kommit fram till att den största utmaningen är att 

införa  CD  eftersom  det  innebär  att  förändra  hela  sättet  att  arbeta  med 

mjukvaruutveckling. För att kunna ta vara på nyttoeffekterna av CD i en stor 

organisation är det nödvändigt att införa en DevOps- kultur eftersom man måste 

ha  en  nära  kontakt  mellan  driftoperatörer  och  utvecklare.  DevOps  är  en 

förutsättning för att man i en organisation skall kunna införa CD, då en nära 

kommunikation mellan utvecklare och driftsoperatörer är en förutsättning för 

att det skall finnas tillit och för att driftsoperatörerna även ska känna en tillit i 

vad som levereras. Finns denna tillit behövs inte extra dokumentation i form av 

exempelvis den förändringslogg som har efterfrågats av våra intervjupersoner. 

När det finns ett samarbete med en extern  driftsleverantör kan det uppstå 

problem eftersom organisationen och driftsleverantören har olika sätt att arbeta 

och olika system de arbetar i kommer det uppstå problem och det skulle kunna 

härledas till att driftsleverantören har sina mål och organisationen har sina mål 

och  utmaningen  med  detta  kommer  finnas  även  om  de  skulle  ha  en 

driftsleverantör som verkar i samma hus. 

En annan utmaning är att kunna utforma avtal där det finns utrymme för tillit  

vilket skulle innebära att man måste överväga de krav som ställs på den externa 

driftsleverantören och hur man väljer att hantera situationer där man anser att 

driftsleverantören misskött sig. 

Om man arbetar enligt DevOps blir inte vite lika viktigt eftersom man arbetar 

tillsammans mot ett gemensamt mål så vet både utvecklare och driftoperatörer 

vad som händer  med systemen  och det  skapar  en  gemensamhet  som skulle 

kunna liknas med att man inte har någon extern driftsleverantör utan alla jobbar 

tillsammans.
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7.1 Vidare forskning
Ett intressant ämne för vidare forskning är att undersöka om det skulle vara 

möjligt  att  skapa en digital  DevOps-  miljö genom att  fortfarande arbeta med 

externa driftsleverantörer men genom att arbeta i gemensamma system kunna 

skapa en nära relation mellan utvecklare och driftoperatörer. Utmaningen med 

detta skulle vara att skapa en bra kommunikation då det geografiska avståndet 

fortfarande finns trots att de arbetar i samma system.  

Eftersom vi har gjort denna studie baserat på endast en organisation är det 

svårt att säga hur det går att applicera på andra organisationer. Om vi skulle 

fortsätta  forska  inom  detta  område  skulle  vi  vilja  undersöka  fler  liknande 

organisationer med denna typ av samarbete med externa driftsleverantörer. 

Genom  att  vi  har  intervjuat  personer  som  arbetar  nära 

mjukvaruutvecklingsprocessen och inte från ledningen gör att vi inte har fått 

med  hela  perspektivet.  De  svar  vi  har  fått  fram  under  studien  är  direkt 

påverkade av våra intervjupersoners svar och deras erfarenheter, och då även 

den roll de har i organisationen. För vidare forskning hade vi gärna sett att man 

skulle fått med även ledningens perspektiv. 
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Bilaga 1: Intervjuguide

Inledande presentation
Vi är två studenter som läser systemvetenskap vid Umeå Universitet och vi är 

här för att skriva vår C-uppsats hos er. 

Vi håller på med en studie där vi vill undersöka hur ni på SOO jobbar inom 

systemutvecklingsprocessen  detta  vill  vi  studera  genom  att  dels  titta  rent 

praktiskt på hur ni arbetar, men även genom intervjuer med flera olika personer 

inom olika delar av verksamheten för att bättre få en bild av hur verkligheten 

ser ut.

Intervjuerna  kommer  att  spelas  in  och  transkriberas  för  vår  uppsats.  Alla 

intervjupersoner kommer att  vara anonyma i  uppsatsen vi  ska publicera,  det 

som kommer att lyftas i uppsatsen är titel och eventuellt citat. Istället för namn 

kommer intervjupersonerna tilldelas en bokstav som kod, ex A - objektarkitekt. 

• Vad har du för roll inom organisationen?

o Hur länge har du arbetat här?

o Har du haft andra roller inom organisationen tidigare?

o Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

• Hur ser en typisk dag ut för dig?

o Hur arbetar du med källkodshantering?

 Vilka utmaningar ser du med detta moment?

 Hur ofta commitar du/ gör incheckningar?

o Hur arbetar du med byggservrar?

 Hur ofta bygger ni?

 Hur lång tid kan ett bygge ta?

• Hur ser du på den agila processen inom organisationen?

o Vilka för-, och nackdelar kan du se med ett agilt arbetssätt?

o Använd agila arbetssätt i dagsläget?

 Hur används dessa?

o Hur ser du på automatisering inom systemutvecklingsprocessen?

• Hur utnyttjar du SU- modellen?

o Kan du berätta om hur den fungerar och vad som fungerar bra och 

dåligt?

o Används alla delar i modellen?

 Om nej, vilka delar väljs bort och varför?

• Hur  arbetar  du  med  dokumentation  kring  leveranser,  exempelvis 

installationsbeskrivningar, sammanställningsdokument, testrapporter?

o Hur skapas denna dokumentation?

o Hur används denna dokumentation?
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o Har den externa leverantören tillgång till  den dokumentation som 

produceras?

• Hur fungerar kommunikationen mellan organisationen och den externa 

leverantören?

o Vad har denna kommunikation för syfte?

o Hur går kommunikationen till?

o Vad kommuniceras och varför?

o Har du upplevt några problem med denna kommunikation?

• Varför är det den externa leverantören som är ansvariga för leveransen?

o Vad händer när något går fel i en leverans?

• (Till  leverantören)  Hur  ser  processen  ut  efter  att  ni  har  fått  en 

installationsorder från SOO?

o Vad finns det för utmaningar?

o Har ni tillgång till den dokumentation som SOO producerar?

• (Fråga på båda sidor)  Varför är den externa leverantören ansvarig för 

leveransen? 

o Vad händer när något går fel i en leverans?
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Bilaga 2: Fallbeskrivning

43


	Abstract
	Förord
	Innehållsförteckning
	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Problemformulering
	1.4 Avgränsning

	2. Metod och genomförande
	2.1 Metodval 
	2.2 Intervjuer
	2.3 Urval 
	2.4 Litteratururval
	2.5 Datainsamling
	2.5 Forskningsetik
	2.6 Analys av data
	2.7 Metodkritik

	3. Relaterad forskning
	3.1 Agil utveckling
	3.1.1 Extreme Programming 

	3.2 Continuous Integration och Continuous delivery
	3.3 DevOps
	3.3.1 Mjukvaruutveckling i ett litet företag
	3.3.2 Mjukvaruutveckling i ett stort företag
	3.3.3 Mjukvaruutveckling i ett stort företag med CD och DevOps

	3.4 Metoder i praktiken
	3.5 Sammanfattning av relaterad forskning

	4. Fallbeskrivning
	4.1 Beskrivning av arbetsprocessen
	4.1.1 Utvecklingsprocessen
	4.1.2 Leveransprocessen


	5. Resultat
	5.1 Mjukvaruutveckling på SOO
	5.2 Agilt tänkande
	5.3 Dokumentation och processer
	5.4 Kommunikation mellan SOO och den externa leverantören
	5.5 Sammanfattning av resultat

	6. Analys och diskussion
	6.1 Mjukvaruutveckling på SOO
	6.2 Agilt tänkande
	6.3 Dokumentation och processer
	6.4 Kommunikation mellan SOO och den externa driftsleverantören

	7. Slutsats 
	7.1 Vidare forskning

	8. Referenser
	Bilaga 1: Intervjuguide
	Bilaga 2: Fallbeskrivning

