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Abstrakt 
Denna uppsats studerar förutsättningarna för att implementera mjukvaruutvecklings-

metoden Continuous Delivery (CDE). Problemställningen som lade grunden för studien, 

var att det inte finns någon enhetlig standard för CDE. Studien ämnade att undersöka om 

detta innebar att metoden har varierande innebörd inom olika företag och om de således, i 

viss mån tillämpar skilda tillvägagångssätt med metoden. Ytterligare en aspekt var att se 

vilka utmaningar företagen upplevde vid övergången till CDE. Att undersöka om det var 

främst organisatoriska eller utvecklingsrelaterade problem som upplevts. Samt hur de 

hanterade kommunikation och tillit till medarbetarna och arbetet inom verksamheten under 

förändringen.  

  För att belysa problemen, beskrevs teori med fokus på organisatoriska och tekniska 

utmaningar med Continuous-metoderna: Continuous Integration (CI), Continuous Delivery 

(CDE) och Continuous Deployment (CD). Teorikapitlet samt tidigare studier inkluderade 

även forskning om kringliggande koncept som DevOps och LEAN. Metoder, vilka kan 

underlätta implementationen av CDE. Datainsamlingen genomfördes med öppna 

individuella intervjuer med representanter från sex stycken företag, där de delade med sig 

av deras erfarenheter av och syn på CDE. 

   Studien visar att anledningen till att företag väljer att arbeta med CDE, är att de vill gå 

från utvecklingsmetoder, vilka kräver många beslut inför varje förändring, till ett mer 

flexibelt arbetssätt där de funnit fördelar som: bättre kvalitet på det som levereras, snabbare 

leverans av affärsvärde till kunder samt kortare feedback-loopar. Företag som gör en 

övergång till CDE väljer dessutom ofta att inte automatisera hela vägen ut till produktion, 

enligt CD, då de ser utmaningar med att säkra kvalitén. Studien har identifierat ett antal 

faktorer som viktiga för en framgångsrik implementering av CDE, samt faktorer som kan 

resultera i en svår övergång. 

 

Nyckelord: Agila metoder, Continuous Delivery, Continuous Deployment, Continuous 

Integration, Continuous Practices, DevOps, Fallstudie, Kommunikationsbarriärer, 

Kvalitativ studie, LEAN, Organisationsstruktur, Utvecklingsprocess. 
 

 

 

 

  



   
 

   
 

 

Abstract 
This thesis studies the conditions needed for implementing the software development 

method Continuous Delivery (CDE). The problem identified for the study, is that there is 

no standardized approach for CDE as of today. The intentions of the study were to determine 

whether this means that the method will have a shifting tenor within different companies, 

and if so, will these companies implement the method with different approaches. Another 

aspect was to determine which types of challenges the companies were faced with during 

the transition towards CDE. To review whether the challenges were foremost organisational 

or development related. And how the organisations handled the communication and trust 

towards the co-workers and the development work within the organisation during the 

change towards the method. 

  To highlight these issues, we presented theories with focus on organisational and technical 

challenges with the different Continuous practices were made. The practices being: 

Continuous Integration (CI), Continuous Delivery (CDE) and Continuous Deployment 

(CD). The theory chapter and former studies also contains research about surrounding 

concepts such as DevOps and LEAN methods, which can aim to facilitate the 

implementation of CDE. The empirical data collection was performed using open individual 

interviews with informants from six different companies, where they shared their experience 

and views on the method CDE. 

  The study demonstrates that the reason organisations chose to implement CDE, is that they 

want to transform from software development methods, which requires a lot of decision 

making for any change, to a more flexible work procedure, in order to experience benefits 

such as: better quality of what is delivered, faster deliveries of business value to the 

customers and faster feedback-loops. Organisations that make the transition towards CDE 

also tend not to automate all the way to production, as in agreement with CD, this because 

the organisations identify challenges with assuring that the quality is sufficient. The study 

has identified a number of factors that are essential for a successful implementation of CDE, 

along with factors that may result in a less successful implementation. 

 

Keywords: Agile methods, Case study, Continuous Delivery, Continuous Deployment, 

Continuous Integration, Communication barriers, Continuous Practices, Development 

process, DevOps, LEAN, Organizational structure, Qualitative study. 
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1 Introduktion  
Det här kapitlet introducerar ämnesområdet som studien behandlar, dess relevans, studiens 

problemformulering, syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Inledning 
Denna studie genomförs i samarbete med ett konsultföretag inom IT-branschen, företaget 

kommer i rapporten benämnas som Företag X. 

 

Continuous Delivery är en metod som bidrar med ett nytt sätt att leverera mjukvara, metoden 

ska bidra med förmågan att genomföra ständiga förändringar i sin produkt till 

produktionsmiljö på ett säkert, snabbt och hållbart sätt. Metoden ger en lägre risk vid 

leveranser, snabbare time-to-market, högre kvalité, lägre kostnader, bättre produkter samt 

nöjdare utvecklingsteam (Humble, 2017). Continuous Delivery är en av tre populära 

Continuous Practices, där det förutom Continuous Delivery även förekommer metoder som 

Continuous Integration och Continuous Deployment. Shahin, Ali Babar och Zhu (2017) har 

genomfört en studie som visar att företag behöver ha Continuous Integration, en metod för 

att integrera och slå ihop utvecklingsarbete, implementerat för att arbeta med Continuous 

Delivery. Continuous Deployment är en förlängning av Continuous Delivery då det tar 

utvecklingsarbetet ett steg längre genom att applikationer implementeras automatiskt och 

kontinuerligt till produktions- eller kundmiljö. 

 

Sawano (2015) har genomfört en studie om Continuous Delivery och påpekar att metoden 

har blivit ett vanligt tillvägagångssätt för att skapa och leverera mjukvara. Anledningen är 

att organisationer får många fördelar av tillvägagångssättet. Men organisationer som 

implementerar Continuous Delivery står inför stora utmaningar. De flesta utmaningar 

orsakas enligt Sawano (2015) av antingen organisationens struktur, interna processer i 

organisationen eller av de människor som utgör organisationen. Organisationer fokuserar 

mycket på tekniska aspekter, men det tekniska är bara en del av helheten.  

 

Enligt Reed (2014) är en av de vanligaste fällorna organisationer går i när de implementerar 

Continuous Delivery, att de försöker kopiera en annan organisation som är framgångsrik 

inom metoden, till exempel Netflix. Organisationer ignorerar att deras egna produkter, 

marknader eller organisationsstruktur skiljer sig från organisationen de kopierar. Det visar 

att företag inte förstår vad som krävs för att framgångsrikt implementera och arbeta enligt 

Continuous Delivery. Har de inte förändrat något i varken organisationsstrukturen eller de 

interna processerna innebär det att implementeringen av Continuous Delivery inte kommer 

att bli framgångsrik då det kommer att begränsas av organisationsstrukturen. Continuous 

Delivery måste alltså se olika ut för varje typ av organisation och produkt. 

 

Denna uppsats ämnar undersöka hur Continuous Delivery kan nyttjas för att utveckla 

mjukvaruprodukter med framgång. Det kommer att öka förståelsen för hur dessa olika typer 

av företag kan- och arbetar med kontinuerliga leveranser, vilket skall bidra med en bättre 

och bredare uppfattning kring begreppet.  
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1.2 Begreppslista 
 

Agil – Förmågan att snabbt anpassa sig till förändringar. 
 

CD – Akronym av Continuous Deployment. 

 

CDE – Akronym av Continuous Delivery. 

 

CI – Akronym av Continuous Integration. 

 

Continuous Delivery - En metod för att leverera funktionell och testad mjukvara i mindre 

delar kontinuerligt (Swartout, 2012). 

 

Continuous Deployment – När koden är färdig och testad så sker release till kund 

automatiskt. 

 

Continuous integration - En metod för att hitta fel i utvecklingscykeln så tidigt som möjligt 

och verkställa att alla delar i utvecklingsmiljö kommunicerar med varandra (Swartout, 

2012). 

 

Continuous Practices – Samlingsbegrepp för CD, CDE och CI. 

 

Deploy - Att släppa en release till den avsatta miljön, produktion (Swartout, 2012). 

 

DevOps - ett sätt att arbeta för att upprätthålla samarbete mellan avdelningarna i 

organisationen (Swartout, 2012). 

 

Features – Funktioner i en applikation. 

 

Feature-flaggor – Tillvägagångssätt för att bestämma om funktioner ska vara aktiva.  

 

Kanban – Ett Agilt arbetsätt som tillåter ett flexibelt arbetsflöde 

 

LEAN – Arbetssätt för att identifiera och eliminera faktorer som inte skapar värde för kund. 

 

Pipeline - Samlingsbegrepp för alla stadier som mjukvaruutveckling innefattar. 

 

Release - Släppa en kod till någon miljö, test, produktion exempel (Swartout, 2012). 

 

Release-cykel – Allt en release innefattar från uppstart av projekt tills det är ute i 

produktionsmiljö. 

 

Scrum – Agilt arbetssätt där arbetet planeras och genomförs i tidsbestämda sprintar. 
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1.3 Tidigare forskning 
Här presenteras tidigare forskning, vad andra har gjort inom ämnesområdet samt hur 

tidigare forskning kan bidra till att lösa denna studies problem.  

 

1.3.1 Vad andra gjort inom ämnesområdet 
Tidigare studier i ämnet, så som Bremer och Eriksson (2015), Mack och Lööf (2016), 

Hämäläinen och Strömberg (2016) samt Chen (2015), presenterar utmaningar och fördelar 

vid införande av Continuous Delivery. En vanligt förekommande utmaning är 

kommunikationsbarriärer inom och utanför organisationen. Hämäläinen och Strömberg 

(2016) nämner till exempel att en lösning internt kan vara att utveckla DevOps inom sin 

verksamhet. Vad andra har gjort för att lösa problem är att de byggt om 

organisationsstrukturen samt vidtagit andra åtgärder för att ta bort befintliga 

kommunikationsbarriärer som arbetar emot införandet av Continuous Delivery. 

 

1.3.2 Tidigare studier 
Conway’s law (Conway, 1968) kan användas för att förstå varför en organisation upplever 

svårigheter när de implementerar Continuous Delivery (CDE). Conway anger 

att”organizations which design systems are constrained to produce designs which are 

copies of the communication structures of these organizations.” Citatet blev sedan känt som 

Conway’s law. Vad Conway menar är att organisationer som utformar system är begränsade 

till att producera mjukvarudesign som är formad av organisationens 

kommunikationsstruktur. Conway tog fram ett kriterium för organisationsstrukturer, vilket 

är att en design ska organiseras i enlighet med behovet av kommunikation. Det skapar 

problem då behovet att kommunicera när som helst beror på systemet som är i bruk. 

Eftersom den första designen av systemet ofta har brister så kan det aktuella systemet 

behöva förändras. Det innebär att flexibilitet i organisationen är viktigt för effektiv design. 

Sawano (2015) menar att CDE är förmågan att kontinuerligt leverera affärsvärde. 

Organisationsstrukturen i verksamheter kan påverka den förmågan. Om organisationens 

struktur tvingar företagets värdeskapande process att vara långsam och ineffektiv, snarare 

än snabb och iterativ så kommer organisationen inte kunna leverera affärsvärde 

kontinuerligt. Appliceras då Conway’s law på CDE så skriver Sawano (2015) att regeln blir: 

“Organisationer som designar IT-/mjukvaruprodukter är begränsade till att producera 

affärsvärde i en takt som begränsas av organisationsstrukturen”. Det innebär att även om 

organisationer är bra på att producera värde så kommer de inte ha förmågan att vara 

tillräckligt flexibla och responsiva och således inte vara konkurrenskraftiga i dagens 

mjukvaruindustri. 

Bremer och Eriksson (2015) har genomfört en studie som redogör för förståelse och 

implementering av CDE. De anger att målet med metoden är att kontinuerligt leverera 

fungerande mjukvara. Det behöver inte inkludera deploy av mjukvara, men med CDE ska 

företaget vara beredda att göra release till kund när som helst. Företagen som deltog i 

Bremer och Erikssons studie (2015) var positiva till att implementera CDE. Studien visade 
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att företag anser att det är en utmaning att skilja på CDE och Continuous Deployment (CD). 

CDE använder företagen för att öka effektiviteten samtidigt som de behåller samma, eller 

ökar kvalitén. Observationer som Bremer och Eriksson (2015) genomförde visade att 

utmaningarna med CDE rör sig från att vara organisatoriska, tekniska och process-relaterade 

till att även vara utanför organisationen. De beskriver att problemet ligger mellan 

Continuous Integration (CI) och CD, då mottagaren av mjukvaran måste vara redo att 

anpassa sig till kontinuerliga leveranser. Vissa företag ansåg sig ha klarat av de interna 

utmaningarna och kunde därför implementera kontinuerligt men valde att inte göra det just 

för att kunderna inte var redo. 

Chen (2015) beskriver fördelar och utmaningar vid företaget Paddy Powers implementation 

av CDE. Chen beskriver arbetssättet som en metod för mjukvaruutveckling där arbetet sker 

genom att, inom korta ledtider, producera mjukvara samtidigt som det säkerställer 

tillförlitlighet i att mjukvaran kan levereras när som helst. En fördel som upplevs med 

metoden är en minskad time-to-market, vanligtvis skedde en release allt ifrån en gång i 

månaden till en gång i halvåret, med CDE visar det sig att nu levereras produkter en gång i 

veckan vid normalt arbete. Metoden har även skapat en tillit mellan intressenter, Innan de 

gick över till CDE fanns det en viss spänning mellan användare, avdelningar och 

utvecklingsteam. De utmaningar som växt fram efter implementationen var främst 

organisatoriska då kontinuerlig leverans av mjukvara involverar många divisioner i 

företaget. För att tackla dessa utmaningar så rekonstruerade Paddy Powers ledning om 

organisationen, för att på så vis minska kommunikationsbarriärer mellan avdelningar. Chen 

(2015) nämner även att det finns mycket forskning på organisatoriska förändringar, dock 

väldigt begränsat, om ens några, som handlar om organisatoriska förändringar vid införande 

av Continuous Delivery. 

Mack och Lööf (2016) har i sin studie undersökt vilka utmaningar som kan uppstå vid en 

övergång till CDE, de nämner att CI är ett standardiserat arbetssätt idag och att det 

underlättar övergången till CDE samtidigt som det Agila arbetssättet som många företag 

idag arbetar enligt är en stor fördel vid övergången. Att vara Agil innebär att var lättrörlig 

och flexibel vilket är en förutsättning för att lyckas med att framställa produkter enligt CDE. 

Utmaningarna de fann vid övergången hos de studerade företagen var att releaser inte 

gjordes tillräckligt ofta för att kunna ses som CDE, vilket beror på kundens oförmåga att 

hantera och vara öppen till ständiga releaser. Ett av systemen i studien krävde en stor 

implementeringsprocess, det var ett större projekt att göra en release av något, vilket var en 

utmaning vid kontinuerliga leveranser. Därför anser de att en automatisering av 

implementationsprocessen är av stor vikt för att lyckas med CDE i praktiken (Mack och 

Lööf, 2016). 

I en studie av Hämäläinen och Strömberg (2016) menar de att företag, genom kontinuerlig 

integration av källkod, kan upptäcka fel i ett tidigt skede och på så vis minska kostnaden för 

att korrigera dem. I studien undersökte de vilka utmaningar en stor offentlig organisation 

med en extern leverantör kan ställas inför när de implementerar CI och CDE. I studien 

framkom att de som använder sig av CDE har samma system som när de arbetar med CD 
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och kan därför göra många leveranser per dag men väljer att inte göra det. CDE är svårare 

att genomföra än CI på grund av att det påverkar mer än bara den egna organisationen. De 

anger att den största utmaningen är att införa CDE, då det innebär en stor förändring 

gentemot tidigare tillvägagångssätt för mjukvaruutveckling (Hämäläinen och Strömberg, 

2016). 

 

DevOps är ett sätt att ta bort kommunikationsbarriärer genom att främja ett samarbete 

mellan utvecklare och de som underhåller systemen. Tanken med DevOps är att de olika 

avdelningarna ska få en förståelse för varandras arbete. De menar på att CDE är ett arbetssätt 

för hur företag ska arbeta för att kunna leverera dagligen och DevOps är hur företaget ska 

nå dit. DevOps är en förutsättning för att en organisation ska kunna införa CDE, det då en 

nära kommunikation mellan avdelningarna är en beståndsdel för att det ska skapas tillit i det 

som levereras. DevOps gör att de olika grupperna arbetar mot ett gemensamt mål där alla 

parter vet vad som händer med systemen, vilket skapar en gemensamhet som tar bort vi-

och-dem-känslan (Hämäläinen och Strömberg, 2016). 

 

1.3.3 Vad andra gjort som kan lösa vårt problem 
Bremer och Eriksson (2015), Mack och Lööf (2016), Hämäläinen och Strömberg (2016) 

samt Chen (2015) har undersökt företags inställning till CDE, vilka utmaningar företag 

ställs inför vid implementeringen samt att de presenterat för- och nackdelar med metoden. 

Hämäläinen och Strömberg (2016) och Chen (2015) har även beskrivit vad som kan göras 

för att tackla utmaningarna och gått in på djupet i sin beskrivning av vad metoden är för 

något och beskrivit sambandet och skillnaderna mellan Continuous Integration, Continuous 

Delivery och Continuous Deployment. Det är inget som besvarar problemformuleringen för 

den här undersökningen men det är ett bra underlag för att få en förståelse om varför företag 

arbetar som de gör med CDE och se samband kring varför arbetet med metoden eventuellt 

kan ställas inför utmaningar.  
 

1.4 Problemformulering 
Andra forskare, se tidigare studier 1.3.2, har studerat fördelar med Continuous Delivery 

(CDE) samt vilka utmaningar företag ställs inför vid implementering av metoden, men de 

har inte undersökt att innebörden av Continuous Delivery skiljer sig mellan företag och att 

de således har olika tillvägagångssätt i sitt arbete. Det saknas en enhetlig standard och 

definition av CDE och hur företag kan arbeta med metoden. Andra forskare har inte heller 

gått in på djupet på hur en implementering av CDE ska gå till för att undvika många av de 

utmaningar som tidigare forskning tagit fram. Denna studie ämnar identifiera viktiga 

faktorer för en framgångsrik implementation av metoden, vilket bidrar till vetenskapen då 

det är något som inte tagits fram i tidigare forskning. 
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1.5 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att identifiera företagens behov av Continuous Delivery (CDE), ta 

fram riktlinjer för en framgångsrik övergång till CDE samt föreslå organisatoriska 

förändringar som företag kan behöva implementera för ett framgångsrikt arbete med CDE.  

 

Vidare ska studien vara ett underlag för att Företag X ska förbättra sitt eget arbete med CDE 

genom att undersöka och ta fram olika faktorer som beslut om övergång till CDE, 

övergångens tillvägagångssätt, utvecklingsprocess med metoden samt kultur och 

kringliggande koncept vid kundföretagens användande av CDE. 

 

1.5.1 Frågeställningar 
 

- Vad är anledningen till att företag väljer att arbeta enligt Continuous Delivery?  

 

- Vad är det som gör att vissa företag lyckas implementera Continuous Delivery 

framgångsrikt och andra inte?  

 

- På vilket sätt måste organisationer förändra sin struktur vid implementering av 

Continuous Delivery?  

 

1.6 Målgrupp 
Målgruppen för denna rapport är främst Företag X, Linnéuniversitetet samt de företagen 

som informanterna för empiriinsamlingen representerade. Alla mjukvaruutvecklingsföretag 

är en målgrupp för rapporten då den kan inspirera deras utvecklingsarbete. Läsare av 

rapporten bör ha någon kunskap om utvecklingsprocesser och olika metoder, tekniker samt 

koncept inom mjukvaruutvecklingsbranschen men i rapporten inkluderas en begreppslista 

för att även andra intressenter ska kunna förstå och ta till sig innehållet i rapporten. Vidare 

kan rapporten ses som ett underlag för andra forskare som vill forska vidare i ämnet.  
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2 Teori 
Här beskrivs Continuous Delivery utifrån teorin som finns om metoden idag. För att 

beskriva Continuous Delivery kommer vi att även förklara de andra continuous practices 

som kan ses som en del av Continuous Delivery samt andra kringliggande begrepp som ses 

relevanta för arbetet med Continuous Practices. Continuous Practices har en koppling till 

LEAN-Mjukvaruutveckling. LEAN-mjukvaruutveckling används för att identifiera och 

eliminera faktorer som inte skapar värde för kund samt att leverera mjukvara så fort som 

möjligt och är därför ett bra komplement till Continuous Delivery.  

 

2.1 Continuous Practices 
Continuous Practices är ett ramverk som möjliggör för organisationer att frekvent och säkert 

leverera nya features och produkter. Med det ökade intresset för Continuous Practices är det 

viktigt att systematiskt granska och syntetisera de metoder, verktyg, utmaningar och rutiner 

som tillämpas och implementeras inom Continuous Practices (Shahin, Ali Babar och Zhu, 

2017). Continuous metoderna inkluderar Continuous Integration, Continuous Delivery samt 

Continuous Deployment. 

 

2.1.1 Continuous Integration 
Continuous Integration (CI) är en etablerad utvecklingsmetod i 

mjukvaruutvecklingsindustrin där medlemmar i team frekvent integrerar och slår ihop 

utvecklingsarbete, oftast flera gånger per dag. Metoden möjliggör för mjukvaruföretag att 

ha kortare och mer frekvent release-cykel, förbättra kvalitén på mjukvaran och öka teamens 

produktivitet (Shahin, Ali Babar och Zhu, 2017). 

 

2.1.1.1 Tekniska utmaningar med CI 
En stor utmaning när företag tillämpar CI är att välja rätt strategi för testprocessen. De 

viktigaste testerna att lyckas med, om ett företag ska införa Continuous Integration, är 

automatiserade tester. I en studie gjord av Shahin, Ali Babar och Zhu (2017) framgår det att 

många företag inte lyckats automatisera alla typer av tester. De menar att anledningen är 

dålig infrastruktur samt att det är tidskrävande och besvärligt att automatisera manuella 

tester.  

 

Beroendet mellan kod som skrivs och tester av den gör integrationen komplicerad. I 

företagen som undersöktes av Shahin, Ali Babar och Zhu (2017) framgår det att testdriven 

utveckling och automatiserad enhetstestning, följt av integrationstester och användartester, 

var ett hinder för att lyckas etablera CI i verksamheten. En vanlig utmaning vid etablering 

av Continuous Integration är att säkerställa kvalitén på tester. Det är ofta ett stort antal tester 

och de kan vara opålitliga, vilket kan resultera i att alla testfall inte täcks (Shahin, Ali Babar 

och Zhu, 2017). Om testkörningen är långsam menar Shahin, Ali Babar och Zhu (2017) att 

företag inte vågar integrera mjukvara automatiskt och kontinuerligt. Utvecklarnas feedback-

loop blir längre och det gör att CI-arbetet bryts ned. En dålig strategi för test av mjukvara 

kommer därför hindra implementeringscykeln.  
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Shahin, Ali Babar och Zhu (2017) studie visar att konflikter som uppstår vid integrering av 

kod kan orsaka flaskhalsar som i sin tur hindrar utförandet av CDE. De menar att 

anledningarna till konflikterna kan vara att tredjepartskomponenter orsakar svårigheter för 

utförandet av CI. Inkompatibilitet mellan komponenter och brist på kunskap om förändrade 

komponenter leder till att teamen får mer arbete och behöver konstruera om sina lösningar. 

 

2.1.1.2 Organisatoriska utmaningar med CI 
Humble och Farley (2011) nämner att CI kan ses som en väsentlig del av CDE, där CI skall 

ses som en arbetsmetod och inte ett verktyg. För att lyckas med det måste organisationen 

och utvecklingsteamen vara disciplinerade och arbeta enligt metoden för varje liten frekvent 

förändring som sker i mjukvaran. Det måste skapas en gemensam förståelse genom hela 

verksamheten annars kommer företaget inte lyckas med metoden och de fördelar som 

förväntas kommer inte upplevas. 

 

2.1.2 Continuous Delivery 
Målet med Continuous Delivery är att säkerställa att en applikation alltid är redo för 

produktion efter att den framgångsrikt gått igenom automatiserade tester och 

kvalitetskontroller. CDE brukar ett antal metoder så som CI och automatisering för att 

leverera mjukvara automatiskt till en produktionsliknande miljö. CDE ger fördelar som 

minskad risk vid implementering, lägre kostnader och teamen får snabbare feedback från 

kunder. För att använda CDE måste organisationerna använda CI (Shahin, Ali Babar och 

Zhu, 2017). 

 

2.1.2.1 Tekniska utmaningar med Continuous Delivery 
De utmaningar som ofta upptäcks efter implementation av Continuous Delivery är främst 

organisatoriska då kontinuerlig leverans av mjukvara involverar många divisioner i 

företaget Chen (2015). Det krävs en förändring i den organisatoriska strukturen för att 

lyckas, dock finns det ingen framtagen organisationsstruktur som bevisligen skall fungera 

för CDE. Istället genomförs de organisatoriska förändringarna endast baserat på åsikter 

(Chen, 2017). 
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Swartout (2012) anger att öppenhet inom organisationen är en viktig beståndsdel för att 

implementationen av metoden skall fungera. Utan en öppen miljö kommer verksamheten 

inte lyckas bryta kommunikationsbarriärerna och implementera de förändringar som krävs. 

Ett exempel för att skapa sådan öppenhet inom organisationen menar Swartout (2012) kan 

vara att öppna ett forum för de anställda, ett kollaborationsverktyg i molnet, ett 

gruppchatsystem eller liknande.  

 

Det kommer att uppkomma tillfällen då någon har en åsikt, en åsikt om hur något kan hjälpa, 

eller om hur något kan hindra mjukvaruleveransprocessen. För att medarbetare skall våga 

tala ut om sådant krävs det att inom organisationen göra det möjligt för anställda att våga 

förmedla sina åsikter, idéer och synsätt på verksamheten. Inom många organisationer är det 

kanske inte ens fysiskt möjligt att ständigt kunna kommunicera mellan de olika teamen som 

verksamheten innefattar. Det kan handla om väggar mellan avdelningar, trappor eller till 

och med att medarbetare befinner sig i olika tidzoner. För att lyckas med implementering 

av CDE är dessa viktiga faktorer att ta i akt för de organisatoriska förändringarna. Förslag 

för att motverka det kan vara till exempel att hålla dörrar mellan avdelningar på kontoret 

öppna, eller rent av plocka bort dem, det skapar en mer öppen företagskultur (Swartout, 

2012). Företaget kan även införa en yta där folk kan träffas bara för att ta det lugnt på 

kontoret. Eller att införa planerade återkommande tillfällen där anställda träffas bara för att 

umgås med varandra, med avsikt att tillföra diskussion och skapa en öppenhet inom 

organisationen. Om företaget består av olika utvecklingsteam där varje team har sina egna 

Scrum-möten, så kan de se till att utöka kommunikationen genom att hålla gemensamma 

möten med alla team tillsammans. Det är en beståndsdel att försöka ta bort alla barriärer 

inom verksamheten, både de fysiska och de osynliga (Swartout, 2012). 

 

En viktig del för ledningen är alltså att lyckas främja samarbetet genom organisationen och 

på så vis att uppmuntra de anställda till en bra sammanhållning. Dock på ett sätt som inte 

gör att de känner sig påtvingade det nya arbetssättet. Genom att uppmuntra anställda att 

använda det gruppbaserade chattrummet eller forumet framför att skicka mejl eller att ställa 

in veckomöten inom avdelningar och istället försöka få människor att prata med varandra 

självmant är exempel på hur organisationer kan öka transparensen genom olika team och 

avdelningar (Swartout, 2012). 
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2.1.3 Continuous Deployment 
Används Continuous Deployment-metoden implementeras applikationen automatiskt och 

kontinuerligt till produktions- eller kundmiljö. Det innebär att när koden är färdig och testad 

så sker releasen automatiskt, det finns inget manuellt steg likt en knapptryckning för att göra 

en deploy. Målet med metoden är att säkert och automatiserat implementera varje förändring 

i koden till produktionsmiljön (Shahin, Ali Babar och Zhu, 2017). Detta styrks även av 

Claps, Berntsson Svensson och Aurums (2015) studie som visar att målet med CD är att när 

den nya koden är utvecklad, distribueras mjukvaran automatiskt till kundmiljö. Det kan ge 

organisationen flertalet fördelar, de får nya affärsmöjligheter och de reducerar risken inför 

leveranser då varje release är liten. Metoden gör även att företaget undviker att utveckla 

onödig mjukvara. 

 

För att arbeta med CD krävs det att företagen har implementerat Continuous Delivery 

(CDE), men inte tvärtom. Skillnaden mellan Continuous Deployment och Continuous 

Delivery är att Continuous Delivery inte inkluderar frekvent och automatiserad release av 

mjukvara. Med CDE skall företag kunna göra en release när som helst men de väljer själva 

när en release skall släppas. CD är en förlängning av CDE där releaser släpps direkt och 

automatiserat när den nya koden är utvecklad och testad. CDE går att implementera i alla 

typer av system och organisationer medan CD bara passar för vissa typer (Shahin, Ali Babar 

och Zhu , 2017). 

 

2.1.3.1 Tekniska utmanigar med CD 
Continuous Deployment är som tidigare nämnt en metod som inte passar alla organisationer 

eller system. Shahin, Ali Babar och Zhu (2017) menar att många utmaningar som uppstår 

med metoden är relaterade till företagets kunder. Att kundernas webbplatser är uppbyggda 

på olika sätt, ser olika ut och är komplexa tillsammans med att det krävs manuella 

konfigurationer samt att det ofta är en begränsad åtkomst till kundmiljöer kan orsaka stora 

utmaningar för utvecklingsteamen när de överför programvara till kunder. Att kontinuerligt 

implementera mjukvaruprodukter hos många kunder med skiftande miljöer är svårt då det 

behövs etableras olika implementationskonfigurationer för varje kundmiljö och för varje 

komponentversion. 

 

Ytterligare en utmaning enligt Shahin, Ali Babar och Zhu (2017) är att ta fram testmiljöer 

som liknar den faktiska produktionsmiljön. Med brist på tillgång och insyn i kunders miljöer 

så kompliceras simuleringen av produktionsmiljön. Detta innebär alltså att en utmaning när 

organisationer arbetar med Continuous Deployment är att framställa helt automatiserade 

acceptanstester. 

 

Kundernas inställning och deras policys är viktiga faktorer som organisationerna måste ha 

i åtanke om de överväger att arbeta med Continuous Deployment. Alla kunder vill inte få 

kontinuerliga releaser då det kan innebära frekventa uppdateringar, brister i plug-in 

kompatibilitet och ett ökat antal buggar i programvaran. En del kunder har också policyer 

som hindrar en fullständig implementering av Continuous Deployment (Shahin, Ali Babar 

och Zhu, 2017). 
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2.1.3.2 Organisatoriska utmaningar med CD 
När företag implementerar Continuous Deployment ställs de ofta inför utmaningar kopplade 

till sociala anpassningar. Claps, Berntsson Svensson och Aurum (2015) menar att 

utvecklarna kan känna en ökad press då de förväntas ha kod färdig för att bli distribuerad 

omgående. Nya utvecklare kan ha en brist på förståelse för CD-processen på grund av 

bristfällig dokumentation och att det saknas en branschstandard. Organisationen i sig kan 

också sakna motivation för att tillämpa metoden. En annan utmaning är att förändra 

teamrollerna, medlemmarna i ett team måste anpassa sig till olika uppgifter och nya roller 

när de arbetar i en CD-miljö. Metoden påverkar även, som tidigare nämnt, företagens kunder 

och det är inte alla som kontinuerligt vill få nya leveranser. Ytterligare en utmaning är att 

organisationer måste anstränga sig mer vad gäller koordinering av sina team. Det kräver 

mer planering runt releaser inom flera system som är beroende av varandra (Claps, 

Berntsson Svensson och Aurum, 2015). 

 

2.2 Behovet av LEAN- mjukvaruutveckling för 

Continuous Practices 
Termen LEAN-mjukvaruutveckling kan ses som en riskhanteringsstrategi som bringar 

dynamisk stabilitet i företag genom att göra dem mer Agila samt bättre på att hantera och 

agera på förändringar (Cusumano och Poppendieck, 2012). 
 

Enligt Cusumano och Poppendieck (2012) finns det sju principer för Lean 

mjukvaruutveckling: 

 

1.     Eliminera det som inte ger något värde. 

2.     Förstärka lärandet. 

3.     Ta beslut så sent som möjligt. 

4.     Leverera så fort som möjligt. 

5.     Ge befogenhet till team. 

6.     Vidhålla integritet. 

7.     Se helheten. 
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Cusumano och Poppendieck (2012) menar att LEAN mjukvaruutveckling ska grundas på 

en djup förståelse över arbetsuppgifter som  kunder genomför och hur mjukvaran som ska 

levereras kan förmedla det arbetet. Det handlar om att upptäcka vad kunderna värdesätter 

och bryr sig om vilket är en svår uppgift då mjukvaran i sig sällan ger något värde. 

Aktiviteter som inte ger något värde innebär att det inte skapar något värde för kunder eller 

ger ökad kunskap i hur värdet kan levereras effektivare. Vanligtvis är sådana aktiviteter, 

inom mjukvaruutveckling, att utveckla onödiga funktioner, mista kunskap, att bara delvis 

färdigställa arbete samt att väldigt stor del att utveckling läggs på att identifiera och 

korrigera buggar. LEAN- mjukvaruutveckling innebär även i sig ofta att releaser sker med 

mindre mellanrum, flera releaser med färre fel är något som ett LEAN-arbetssätt skall bidra 

med. 

 

Att vara Lean kombineras enligt Claps, Berntsson Svensson och Aurum. (2015) ofta med 

att arbeta med agila metoder för att leverera mjukvara så fort som möjligt. Enligt Claps, 

Berntsson Svensson och Aurum (2015) kräver ett framgångsrikt brukande av CDE att 

organisationen har ett LEAN-tankesätt. Det är principerna i LEAN i kombination med CI 

som gjort att CD har växt fram. Några utmaningar med CD är till exempel att distribuera 

koden snabbt och få till korta feedback-loopar, vilka är grundade i LEAN-principer. När 

företag utnyttjar LEAN-egenskaper effektivt kan de minska arbetet med aktiviteter som inte 

ger något värde och förkorta kundens feedback-loop i mjukvaruutvecklingen, vilket är ett 

viktigt mål i just CD. För att organisationer ska bli LEAN bör de bryta ner stora uppgifter 

till flera små och på så vis kan mjukvara, eller affärsvärde, levereras snabbare. Genom att 

kontinuerligt distribuera små förändringar av mjukvara till kunder kan organisationen få 

snabbare feedback från kund Claps, Berntsson Svensson och Aurum (2015). 
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3 Metod 
Det här kapitlet beskriver valet av vetenskapliga tillvägagångssätt. Det beskriver studiens 

genomförande, vilket urval som har använts, datainsamling och analys samt tillförlitlighet 

och etiska aspekter. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Vi har valt att göra en studie med kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats handlar om, som 

Jacobsen (2011) nämner, att ge en rik beskrivning på ett fenomen genom att data samlas in 

i form av ord. Metoden lämpar sig när det är en utforskande frågeställning som undersöks 

då det innebär att forskaren behöver göra en djup undersökning snarare än en kvantitativ 

ansats som ger ett bredare perspektiv men inte går in på djupet (Jacobsen, 2011). Eftersom 

att vi ämnade utforska ämnet på en djup nivå för att ta reda på tillvägagångssätt och tankar 

kring det undersökta fenomenet, så faller sig en kvalitativ undersökning bäst för denna 

studie. Det kommer resultera i mer relevant data för att kunna svara på undersökningens 

frågeställningar. 

 

Jacobsen (2011) nämner att den kvalitativa metoden ofta är induktiv där forskaren inte 

försöker styra informationen som kommer in, det genomförs istället efter datainsamlingen 

där forskaren strukturerar och delar upp informationen i kategorier och variabler. Deduktiva 

studier är när forskaren utgår från sin uppfattning av verkligheten till empiri. Det innebär 

att inför studien kategoriseras informationen innan den samlas in, frågor och alternativa svar 

är förbestämda (Jacobsen, 2011). Creswell (2014) nämner att syftet med den deduktiva 

ansatsen är att sätta tidigare studier på prov eller bekräfta dem snarare än att utveckla en ny 

teori (Creswell, 2014). Denna studie är en undersökning av metoden Continuous Delivery 

(CDE), vad Continous Delivery (CDE) innebär för olika företag och hur de kan gå tillväga 

för att lyckas implementera det framgångsrikt. Eftersom det inte finns tillräckligt med 

tidigare forskning på ämnet för att styra informationen så sker denna studie med en induktiv 

ansats. Teori kommer att användas för att skapa bättre förståelse om ämnet samt för att 

hjälpa till med vissa riktlinjer för datainsamlingen som är relevant. Tidigare studier och 

teorier kommer inte styra vår datainsamling då detta inte är möjligt eftersom det är en 

utforskande undersökning som ämnar gå på djupet för att skapa förståelse för fenomenet. 

Undersökningen måste därför vara öppen för ny information som är oväntad. 
 

3.2 Datainsamling  
Datainsamlingen valdes att genomföras med öppna individuella intervjuer, vilket enligt 

Jacobsen (2011) troligtvis är den vanligaste metoden inom det kvalitativa 

tillvägagångssättet. Andra metoder som Jacobsen (2011) tar upp som vanliga i den 

kvalitativa studien är: Gruppintervju, dokumentstudie samt observationer. Dokumentstudie 

är något som är lämplig när primärdata inte går att samlas in. Observationer är något som 

genomförs när forskaren vill samla in beteende, snarare än vad de talar om i en intervju, 

gruppintervjuer kan handla om att forskaren vill ha gruppsynpunkter och finna enighet eller 

oenighet inom en grupp av informanter (Jacobsen, 2011). Eftersom vi i denna studie anser 
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kunna hämta primärdata direkt från de olika företagen, genom att intervjua insatta personer 

så välde vi att exkludera dokumentstudier. Observationer kan anses vara av nytta för att ta 

reda på hur arbetet med CDE faktiskt går till inom de olika verksamheterna. Vi bedömer att 

det är en process som kan ta lång tid och då är det mer relevant att fånga in information från 

flera informanter istället för att observera ett fåtal. Samma gäller vid en gruppintervju då 

det innefattar ett större arbete att organisera dessa grupper för en intervju, samtidigt som 

undersökningen inte är i något större behov av att fånga upp gruppsynpunkter snarare än 

individuella synpunkter. Dessutom som Jacobsen (2011) nämner, så är den öppna 

individuella intervjun en metod som innebär att informanten och forskaren talar vid likt en 

dialog, en datainsamling genomförs av informantens erfarenheter och tankar. En metod som 

är bra när forskaren vill veta vad den enskilde individen säger (Jacobsen, 2011). Vi vill veta 

hur anställda på de olika företagen upplever arbetet med CDE, därför föll det nödvändigt att 

ha enskilda intervjuer med individer som kunde mycket om ämnet. 
 

3.2.1 Urval 
Jacobsen (2011) nämner att vid öppna intervjuer kan inte forskaren använda sig av ett stort 

antal informanter, eftersom att en intervju kan ta lång tid och det är mycket data som skall 

analyseras. Därför bör det sättas en gräns på antal informanter som ämnas undersökas 

(Jacobsen, 2011). Därav bestämde vi en gräns och ett mål att vi skall inkludera sex 

informanter i undersökningen. 

  

Studien genomförs som tidigare nämnt i ett samarbete med Företag X, där de agerar 

samarbetspartner för vad de skulle vilja ha undersökt för att hjälpa dem med deras arbete 

enligt CDE. Samtidigt som de agerar som kontaktperson för att bistå med kontakter till olika 

företag som kan delta i studien, det kan gälla kunder samt partners eller andra kontakter som 

finns inom deras verksamhet. Jacobsen (2011) nämner att vid kvalitativa ansatser så styrs 

urvalet av undersökningen, vilken typ av information undersökningen kräver att forskaren 

samlar in (Jacobsen, 2011). Givetvis kräver denna studie att informationen kommer från IT-

företag då dessa är de som har en koppling till levererande av mjukvara. Alltså sker urvalet 

till viss del baserad på information, vad Jacobsen (2011) definierar som ett urval utifrån de 

som kan ge den informationen som vi eftersträvar, de som är kunniga i ämnet. 

Snöbollsmetoden är en urvalsmetod som innebär att forskaren via en informant kan få tips 

och idéer om andra som eventuellt kan vara intressanta (Jacobsen, 2011). Det är en 

blandning av dessa metoder som använts genom att via samarbetet med Företag X skapa en 

uppfattning och hitta intressanta informanter som är insatta inom ämnesområdet samtidigt 

som fler kan identifieras via dessa informanter likt ett snöbollsurval. Vi valde att gå tillväga 

på det viset då det ger oss bra, trovärdiga, källor för datainsamlingen av relevant information 

för studien. Jacobsen (2011) anger att snöbollsmetoden kan vara extremt krävande då det 

inte finns någon garanti för att forskaren får något resultat, att det stannar upp mitt i urvalet 

och inga fler informanter framkommer (Jacobsen, 2011). Det är något som vi var medvetna 

om under studiens gång men eftersom att vi arbetade enligt en blandning mellan två metoder 

agerade snöbollsmetoden snarare som ett hjälpmedel för att ta fram fler intressanta 

informanter att överväga under datainsamlingens gång.  
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3.2.2 Genomförande 
Studien har genomförts med, som tidigare nämnt, öppna individuella intervjuer.  Dessa ses 

som öppna intervjuer men viss strukturering genomförs med en lista av ämne som skall tas 

upp samt några frågeställningar att ställa till informanten för att skapa en dialog. Likt vad 

Jacobsen (2011) nämner så bör en öppen intervju inte vara förutbestämd med frågor och 

svarsalternativ, dock bör forskaren ha en viss planerad struktur så att intervjun inte är helt 

öppen, då det kan leda till att samtalet handlar om vad som helst. Därför skapades en 

intervjuguide (Se bilaga 1-Intervjuguide) för att handleda undersökaren om vilka ämnen 

som skall behandlas under intervjun (Jacobsen, 2011). För att kunna transkribera 

intervjuerna på ett enklare sätt spelades intervjuerna in om informanterna tillät. Jacobsen 

(2011) nämner att det har fördelen att slippa anteckna konstant under intervjun, vilket skall 

tillåta ett bättre flöde och samtalskontakt, undersökaren slipper sänka blicken för att 

anteckna och får med ordagrant vad som sagts i intervjun. Dock finns det nackdelar, till 

exempel att vissa personer är skeptiska till att bli inspelade, till exempel äldre personer kan 

vara skeptiska till ny teknik medan yngre oftast inte har några som helst problem med att 

tala för en mikrofon (Jacobsen, 2011). 

 

3.3 Analys 
För analysen av insamlade data har de inspelade intervjuerna först transkriberats skriftligt 

för enklare hantering samt för att säkerhetsställa att allt som sagts under intervjuerna kommit 

med i analysfasen. Som Jacobsen (2011) nämner så innebär det en stor fördel i och med att 

det blir enklare att hoppa fram och tillbaka i samtalet, samt att det skapar möjligheten att 

anteckna kommentarer, det är enkelt att hitta differenser och samband i de ämnen som tas 

upp genom överstrykning till exempel. 

  

För analysmetoden använde vi oss av kategorisering, vilket enligt Jacobsen (2011) handlar 

om att lyfta fram de ämnen som den insamlade data behandlar, för en överskådlig blick över 

fenomenet skapas olika kategorier utifrån den transkriberade texten (Jacobsen, 2011). När 

intervjuerna fanns transkriberade och klara så kategoriseras de till relevanta kategorier för 

ämnet, det för att gå från enskilda intervjuerna till de ämnen som den insamlade data berör.  

Det är viktigt att kategorierna som tas fram är relevanta för den data som samlats in samt 

mot den teori som studerats men även mot andra aktörer, vilket innefattar hur andra 

uppfattar begreppen, det kan handla om intressenter till studien med mera (Jacobsen, 2011). 

För att ta fram kategorierna har den tidigare teorin och de kategorier som togs fram för 

tidigare nämnd intervjuguide (Se Bilaga 1-Intervjuguide) tagits i beaktning, det tillsammans 

med de intervjuer som genomförts gav därefter relevanta kategorier för analysen. På så vis 

har en väsentlig och nödvändig bild skapats över innehållet för att därefter kunna dra 

slutsatser av den insamlade empirin. När samtliga kategorier tagits fram ställdes 

informanternas tankar och reflektioner mot varandra för att därefter ta fram en konklusion 

om vad som skilde sig åt samt vilka samband som framkom gällande Continuous Delivery. 

Med hjälp av överstrykning i olika färger kunde vi, utifrån kategorierna, finna dessa 

samband och olikheter.  
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3.4 Tillförlitlighet 
Jacobsen (2011) nämner intern- samt extern giltighet, där den interna giltigheten handlar 

om undersökningen faktiskt mäter det som skall mätas medan den externa giltigheten 

handlar mer om huruvida resultatet är generaliserbart. Ett tredje begrepp handlar om 

tillförlitlighet och kollar på om resultatet av undersökningen är trovärdigt (Jacobsen, 2011). 

För att se till att det är reliabla data som samlats in så har samtliga företag som använts för 

empiriinsamling någon typ av utvecklingstjänst som sin huvudprodukt. Vissa av dem var 

längre fram i sitt arbete med att införa CDE än andra, samtidigt som källorna består av olika 

typer av företag sett till typ av produkt samt storlek på företaget. För undersökningen var 

just det relevant för att se på CDE från olika infallsvinklar samt göra studien mer 

generaliserbar mot flertalet typer av mjukvaruutvecklingsföretag. Det är dock upp till 

läsaren att göra en bedömning gällande studiens generaliserbarhet då den endast innefattar 

erfarenheter från sex stycken olika företag. 

 

För att undersökningen skall vara giltig och trovärdig har det även säkerställts att 

informanterna är personer som sitter i en position med tillräcklig erfarenhet och kunskap för 

att kunna svara på de frågor som ställts under intervjuerna. Det för att relevanta och giltiga 

data skall samlas in. 

 

3.5 Etiska överväganden 
Mellan de som undersöks och de som genomför undersökningen kan det uppstå etiska 

dilemman. Det uppstår om forskare vill dölja avsikten med undersökningen för den som 

undersöks. För att komma ifrån det är det viktigt att inte dölja för informanterna vad det är 

som skall undersökas, de deltar frivilligt på sina villkor samt att det måste ges full 

information av vad undersökningen handlar om och känna sig bekväma i att delta (Jacobsen, 

2011). För denna undersökning har vi inget intresse av att presentera några resultat som 

stämmer överens med egna teorier eller uppfattningar om utvecklingsmetoden. Den här 

forskningen ses som en undersökning av CDE i syfte att skapa en bättre förståelse för 

metoden och dess innebörd hos olika företag samt identifiera faktorer som är viktiga för en 

framgångsrik implementation av CDE. Vi vill inte påvisa något positivt eller negativt om 

olika organisationers tillvägagångssätt utan snarare belysa de resultat vi kommit fram till. 

  

För att säkerhetsställa att undersökningen genomförts på både forskarens och den 

undersöktes premisser har undersökningens innehåll och syfte presenterats innan intervjuer 

genomförts. Samt att frågor tagits fram i syfte att inte innefatta något som dyker för djupt 

på innehåll som kan tänkas fördelaktigt att hållas hemligt inom organisationen. Samtidigt 

har det tydliggjorts för alla deltagande att varken personer eller företagsnamn kommer att 

nämnas i rapporten. All data behandlas konfidentiellt ur en förebyggande synpunkt och de 

olika företagen kommer endast att beskrivas ur dess storlek, typ av företag, samt hur långt 

de har kommit i processen att implementera CDE. Vi kommer alltså i största möjliga 

utsträckning presentera resultatet utan att göra det möjligt att identifiera vilka företag det är 

som har undersökts. 
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4 Resultat 
Här presenteras det material som samlats in genom intervjuer samt en analys av det 

empiriska materialet.  

 

4.1 Empiri 
Det empiriska materialet presenteras utefter varje informant och har delats in i lämpliga 

kategorier. 

 

4.1.1 Informant A 
Informant A representerar ett stort företag med många anställda. Det är ett företag med 

lång erfarenhet i mjukvaruutvecklingsbranschen. De har kommit långt i sitt arbete med 

CDE. 

 

4.1.1.1 Användning, beslut och övergång till CDE 

Informanten berättar att de har kommit långt med CDE. Företaget kör metoden i alla system 

som informanten arbetar med och generellt på företaget håller alla på att gå den vägen. Innan 

de beslutade att implementera metoden hade de en gammaldags utvecklingsprocess där det 

var många beslut som skulle tas. Anledningen till beslutet att implementera CDE var att de 

kände att det var för byråkratiskt samt att de var tvungna att införa metoden för deras 

kunders skull. En annan anledning var att de skulle kunna ta hand om fel som uppstått i en 

leverans snabbare. Vid övergången bröt de ned vad de behövde förändra och automatisera 

för att nå ett bra resultat, sedan togs beslutet att de skulle nå dit inom fyra månader. De 

började införa det i ett projekt där ledaren inte var rädd för att testa nya saker utan hela tiden 

ville utvecklas. Utvecklarna blev lite osäkra över att förändringen skulle ske på fyra 

månader, en stor teknisk förändring. Innan övergången hade de redan automatiserat allt i 

testmiljöerna. Det som de fick göra var att automatisera dokumentationen och gå över till 

en main-branch. De tog fram punkter de behövde lösa samt vem som skulle göra vad. De 

hade infört en del viktiga delar sedan tidigare, ett feature-flaggsystem fanns på plats men de 

användes bara för större saker. Redan från start hade de stöd från ledningen. Ledningen hade 

tagit fram nya strukturer, mallar och processer för att kunna arbeta med CDE. Stödet är 

fortfarande stort från ledningen och det är uttalat inom hela organisationen. 

 

4.1.1.2 Upplevelser av CDE, förändringar och organisation 

De upplever att de får en bättre kvalitet och flexibilitet med arbetssättet. De har blivit mer 

Agila, de kan byta riktning på en timme om det är något som behöver fixas eller ett 

kundönskemål som de behöver lösa. De kan se resultatet av det som utvecklas mycket 

snabbare. De får direkt feedback via kunder och med kortare feedback-loop kan de lägga 

mer tid på kundnytta. Kunderna upplever att de får gehör snabbare för sina önskemål. De 

kan ta hand om fel snabbare, genom att mäta kundnöjdheten har de sett att den har ökat, sen 

om det bara beror på CDE vet de inte. Med CDE så har det märkts förbättringar i 

utvecklingsarbetet i form av att teamen får bättre sammanhållning. 
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Informanten berättar att de största utmaningarna med CDE har varit organisatoriska. 

Supporten behöver veta att de ska lära sig den nya funktionen och sälj ska veta att nu ska vi 

sälja detta. Så när de gick över till CDE och gjorde en release med kort varsel stötte de på 

utmaningar. De har gjort om strukturen och nu har de kontaktpersoner på olika avdelningar 

som vet vad som kommer gå ut i produktion härnäst. Det finns även personer på till exempel 

support som har mer ansvar för en specifik applikation och sedan får kommunicera vidare 

informationen från utvecklare till de som underhåller applikationen. En större förändring 

som skedde när de införde CDE var att de gick från Scrum till Kanban. Anledningen var att 

Scrum var för stelbent. Det var begränsande och kunde inte leverera mjukvara mitt i en 

Scrum-sprint. De har en prioritetslista och tar det som är högst upp, när det är placerat i 

färdig-kolumnen så ska de kunna släppa det till kund. 

 

4.1.1.3 Utvecklingsprocess med CDE 

Företaget valde att börja med att applicera CDE främst på de system som är väldigt 

affärskritiska. Annars så gjordes inget urvalsarbete utan alla skulle ha stöd för metoden. När 

de införde metoden utgick de från en äldre applikation. Det var mycket manuella steg i 

deploy-processen, de började med att identifierade alla manuella steg som behövde 

automatiseras. 

 

Deras release-cykel har förändrats genom att de gått från att göra en release efter varje 

Scrum-sprint till att nu kunna göra en release så fort något är klart. De gör releaser när de 

kan göra kundnytta. Vanligtvis minst en gång i veckan per system, ibland en gång om dagen. 

En fördel nu när de släpper mjukvara kontinuerligt är att det genomförs mindre förändringar 

i kodbasen, de fel som upptäcks i produktion är mycket mindre och inte lika katastrofala. 

Deras automatiska tester identifierar väldigt mycket fel tidigt i processen. De använder ett 

monitoreringsverktyg där de kan se kod och prestandafel. Verktyget ger direkt feedback till 

utvecklingsteamen. de kan på kodradsnivå se var det har uppkommit ett fel samt vilka som 

är drabbade, det hjälper dem att hitta felen innan kunderna. Deras utvecklingsprocess startar 

ofta när ett nytt behov dyker upp, till exempel nya regler som systemen måste stödja, då 

börjar en business analyst granska vad det är som måste göras och sen betraktar teamet 

tillsammans problemet, de diskuterar och bestämmer hur det ska lösas. Det kan vara något 

som har hög prioritet och då placeras det högst upp i backloggen. Sen tar en utvecklare 

uppgiften, skapar en feature-flagga, börjar arbeta med det och efter det startas feature-

flaggan i testmiljö och testas, eventuellt göras om, tills de är nöjda med featuren.  

 

All kod skall enhetstestas, om tester skrivs först och genomförs testdrivet är upp till 

individen. Huvudsaken är att tester genomförs, annars går det inte igenom deras CI-test. 

Företaget har en fullt automatiserad test, utveckling och release-miljö. Informanten berättar 

att de har även infört en roll som arbetar endast med automatisering för att se till att samtliga 

utvecklingsteam arbetar automatiserat så att de kan release enligt CDE. 
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4.1.1.4 Kringliggande koncept, kultur och metoder 

CI innebär enligt informanten att all kod verifieras innan den checkas in. Continuous 

Delivery menar informanten är att de hela tiden har möjlighet att göra en release. De skall 

kunna leverera när som helst, om teamet gör det eller inte är upp till dem. CD är enligt 

informanten att den kod som passerat Continuous Integration går ut direkt till leverans. 

Teoretiskt sätt skulle de bara kunna ställa om i deras leverans-verktyg för att ha Continuous 

Deployment men de ser inget behov av att gå hela vägen ut till produktion. I dagsläget släpps 

nya leveranser med ett knapptryck. 

  

De har valt att inte arbeta aktivt med LEAN men informanten menar att de tangerar mycket 

i LEAN-tänket. Vad gäller onödigt utvecklingsarbete är det en styrgrupp som hanterar alla 

inkommande behov och beslutar om det skall genomföras eller inte, det för att se till att 

utvecklarnas tid inte tas upp i onödan. För företaget är DevOps att varje team även ska ta 

ansvar för att applikationen ska kunna underhållas, monitoreras och fungera. Innan hade de 

ett operations-team där deras uppgift var att se till att allt fungerade.  

  

Informanten anser att DevOps är en fördel för deras organisation, innan kunde det vara en 

mur mellan drift och utveckling. 

  

- “Här kommer vi och levererar någonting som ni ska underhålla och 

driftavdelningen sitter och svär över utvecklingsteamen”,  

Säger informant A angående företagskulturen innan DevOps. 

 

När det är teamets uppgift att drifta systemet tas ansvar för att de ska fungera. På företaget 

kom inte DevOps fram på grund av CDE men de anser att det inte går att ha en organisation 

för drift och en för utveckling om du ska köra CDE fullt ut, det måste finnas ett DevOps-

tänk. 

  

På företaget har de alltid arbetat mycket med att skapa en öppen kultur, allas åsikter är 

värdefulla och all information hålls transparent. De har ytor till annat än jobb på kontoret 

samt att de har träffar utanför jobbmiljö. Det anses viktigt för CDE, främst för att öppna 

kommunikationen mellan avdelningar, fler diskussioner om leveranser skapas. 
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4.1.2 Informant B  
Informant B representerar ett stort företag med många anställda. Det är ett företag med 

lång erfarenhet i mjukvaruutvecklingsbranschen. De arbetar idag mot CDE 

 

4.1.2.1 Användning, beslut och övergång till CDE 

Informanten berättar att de arbetar mot Continuous Delivery, de arbetar inte med det fullt 

ut ännu. Däremot har de ett ganska välfungerande Continuous Integration. De vill bygga 

automatiskt, integrera automatiskt och testa automatiskt, men där tar det stopp. 

  

Anledningen till att de valde att gå mot Continuous Delivery var att de kände sig ganska 

stela, de gick mer och mer från att släppa varje kvartal till att släppa två gånger per år. Så 

de upplevde att det gick åt fel håll. 

  

Övergången mot CDE växte fram efterhand, det bestämmer vad som skall göras efterhand, 

sen experimenterar de, hittar vad som fungerar och därefter förs experimentet framåt. De 

har bestämt att de ska nå CDE och diskuterar hur de ska ta sig framåt. Informanten upplever 

att hela organisationen är med på att de arbetar mot CDE. De har haft bra stöd från 

ledningen, många i ledningen har teknisk insikt och förstår fördelarna med att röra sig mot 

CDE. 

 

4.1.2.2 Upplevelser av CDE, förändringar och organisation 

Efter övergången mot CDE så har de upplevt högre kvalité. De har betydligt färre fel än 

innan och de upptäcker felen tidigare än kund. Vid övergången genomfördes en stor 

förändring för att automatisera tester och liknande. När de satte upp en miljö tidigare tog 

det 48 timmar, nu tar det 18 minuter. Det var många manuella steg som nu sker automatiskt. 

I början när de pratade om att de skulle gå mot CDE hade dock många svårt att se hur de 

skulle våga ta klivet. En del kände att det var osäkert då de tidigare bara släppte två gånger 

per år med mycket buggar och upplevde en stor utmaning med att klara av så många buggar 

varje vecka. Men ledningen bestämde att det ska göras, det kan misslyckas och isåfall får 

det göra det. Den tekniska delen är också en utmaning. Desto mindre system desto enklare 

är det att gå över till CDE. En större applikation är däremot svår att leverera kontinuerligt. 

En stor utmaning är även att sälja in CDE till kunderna. En del vill inte ha någon risk 

överhuvudtaget, kunderna ser bara att de tappar kontroll vid kontinuerliga leveranser. 

Många kunder skall göra acceptanstest innan något tas i bruk och då blir det svårt att arbeta 

enligt CDE mot dessa kunder. 

  

I stort är organisationen ungefär som den var innan övergången. Men nu har det växt fram 

ett behov av nya roller. Kommunikationen är något de behöver arbeta mer med, de har varit 

ganska dåliga på att kommunicera mellan teamen och det tror informanten att de behöver 

bli bättre på. Det har blivit mycket tydligare att kommunikationsbarriärer fanns efter arbetet 

mot CDE. 
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4.1.2.3 Utvecklingsprocess med CDE 

På informantens avdelning arbetar de enligt CDE på alla applikationer, i de nyare 

applikationerna så kan de arbeta fullt ut enligt CDE då de skapat tjänsten enligt CDE från 

grunden, det är inte fullt möjligt i de äldre applikationerna. Det finns projekt där de gör en 

release till produktion utan att prata med någon och kan köra continuous deployment hela 

vägen ut och släppa på daglig basis, i andra delar har de tre veckors utveckling och en veckas 

testning innan release. De har idag inte tillräckligt många automatiserade tester vilket leder 

till att de inte kan verifiera kvaliteten. En människa måste gå emellan och säkerställa att allt 

är stabilt, här krävs mer arbete för att implementera CDE fullt ut.    

 

På informantens avdelning har de en DevOps-miljö, där testar de plattformen. När det är 

kvalitetssäkrat går det vidare till utveckling. När utvecklingen är färdig går den över till 

mastern, sedan släpps det nattligen till deras testmiljöer, där gör de systemtest. När en 

release är färdig läggs det i en acceptansmiljö för att se så allt fungerar som det ska och 

sedan levereras det till kundmiljö. 

 

Innan övergången till CDE hade de bara tre stycken planerade releaser årligen. Deras 

release-cykel har förändrats och nu sker leveranser planerat var fjärde vecka, efter varje 

Scrum-sprint. Informanten anger att alla stegen i releaseprocessen inte kommer vara möjliga 

att automatisera. Alla stegen fram till release är automatiserade men det finns ett beslutssteg 

innan release, ett knapptryck för att skicka ut till kund. 

 

4.1.2.4 Kringliggande koncept, kultur och metoder 

Förutom att de arbetar mot Continuous Delivery så arbetar de enligt Continuous Integration. 

Däremot så är de inte i närheten av Continuous Deployment och som det är organiserat nu 

så tror informanten inte att de kan nå dit. Informanten ser inte CD som något behov gentemot 

deras kunder, däremot hade det varit en fördel för utvecklarna att kunna leverera ut i 

produktion och se feedback direkt, vilket gör att de ska kunna agera snabbt. 

  

De arbetar enligt LEAN genom att bryta ner större uppgifter till mindre, det är en 

produktägare som samlar in krav från kund, försöker skapa förståelse för dem och sen bryter 

ner dem till arbetsdelar som är tillräckligt hanterbara för att utvecklingsteam ska kunna ta 

över. Agilt så arbetar de med Kanban men de har blandat det med Scrum på det viset att de 

tidsmässigt kör Scrum-sprintar. Det som är den viktigaste grunden i den Agila metoden för 

CDE menar informanten är retrospektivet, att de sätter sig ner i teamen, bryter ner arbetet, 

blickar tillbaka och korrigerar.  
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Företaget använder sig av DevOps men deras användning är inte samma som informantens 

uppfattning av termen. Termen är ny för företaget och de har inte hamnat rätt ännu. Det de 

skulle vilja är att de som har DevOps-titeln sitter ute bland teamen, de ska sitta med 

kodbasen och tvärt om ska utvecklarna ha enkelt att få feedback från produktion. DevOps 

är enligt informanten en utvecklare som driftar i produktion. Det är inte en roll, utan snarare 

en mentalitet, utvecklarna ska vara involverade hela vägen ut i produktionen. De arbetar 

med företagskultur och medarbetaridentitet med planerade möten för de anställda, ytor för 

annat än jobb på kontoret med mera. Alla möten är inte öppna men resultaten är tillgängliga 

för alla. 

 

4.1.3 Informant C 
Informant C representerar ett litet företag med få anställda. Det är ett företag som är 

ganska nystartat med några års erfarenhet. De har inget uttalat CDE arbete. 

 

4.1.3.1 Användning, beslut och övergång till CDE 
Informanten berättar att de har en utvecklingsmetod som är väldigt Continuous men de 

arbetar inte uttalat med Continuous Delivery. I versionshanteringen har de en stabil master 

som alltid ska gå att leverera när som helst. De gör inga formella releaser utan de gör en 

release från master branchen till produktion. Om de korrigerar ett fel så går ändringen ut till 

produktion på några minuter. 

 

Det är en väldigt informell metod de använder som liknar Continuous Delivery. De har 

använt den från företagets uppstart. Då det var två personer som arbetade med utvecklingen, 

det fanns ingen mening med att ha någon formell leveransprocedur. 

 

4.1.3.2 Upplevelser av CDE, förändringar och organisation 
Informanten anser att deras tillvägagångssätt är överlägset. Fördelarna med metoden är att 

det går snabbare att få ut features till produktion men informanten påpekar att metoden 

kanske inte passar alla. Anledningen till att metoden passar dem så bra är att de är en väldigt 

liten organisation med små team och de underhåller sina system själva. 

  

Då de kört den CDE-liknande utvecklingsmetoden från uppstart har de inte upplevt några 

utmaningar. Men informanten menar att det i äldre och större organisationer kan uppstå 

utmaningar som att få med sig ledningen och säkra kvalitén. Även kommunikationsbarriärer 

kan vara en utmaning i en stor organisation. 
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4.1.3.3 Utvecklingsprocess med CDE 
De använder CDE i all utveckling förutom i utvecklingen av mobilapplikationer. 

Informanten berättar att metoden kanske medför att fler fel uppstår men felen som uppstår 

är inte lika allvarliga. Felen identifieras tidigare i processen vilken innebär att de även kan 

korrigeras tidigare. 

  

Utvecklingen av en feature börjar med att team sätts ihop. Det brukar finnas någon i varje 

team som gör något i featuren. Sedan bestämmer de vad som behöver göras. När det är klart 

testas det i deras integrationsmiljö, sen går det vidare till en produktionsmiljö där de kan 

göra en release när arbetet börjar bli färdigt. Ibland släpper de funktionen i produktion men 

tillgängliggör den inte för alla användare, då kan de testa det i produktionsmiljön vilket är 

nödvändigt då det kan vara skillnader på testmiljö och produktionsmiljö. När de känner att 

det är tillräckligt bra startas den i produktion för alla kunder. När en större uppdatering sker 

så skickas mail ut till berörda kunder för att de skall veta om förändringen. 

  

De har ingen releaseprocess, är det till exempel något som berör backend, webb och 

applikationer så koordinerar de ofta teamen och sen gör alla en deploy, var för sig. Men en 

release går ut genom ett script som checkar ut mastern på alla maskiner till produktion. De 

har lagt sig på en nivå där de inte behöver mer automatik, det de gör är att skriva tre saker 

när de ska göra en deploy till miljö och det är allt som behövs. 

  

Informanten berättar att de oftast har releaser dagligen, ibland flera gånger per dag. De har 

inga planerade releaser utan det sker när de känner att det behövs. 

  

4.1.3.4 Kringliggande koncept, kultur och metoder 
Informanten ser Continuous Integration som en server som står och genomför tester så fort 

någon checkar in kod. Continuous Delivery ses som att det finns en stabil master som det 

kan göras en release på när som helst. Continuous Deployment är svårt att skilja från 

Continuous Delivery, men informanten ser inget behov av att automatisera hela processen. 

Utmaningen med det hade varit att konfigurera upp allt, sätta upp servrar med mera. 

  

Enligt informanten är deras organisation väldigt LEAN i den bemärkelsen att informanten 

kan hitta ett fel i produktion, fixa det och få ut det till produktion på några minuter. Det är 

inte alla kollegor som kan det och det ses som LEAN, men kanske inte ur den teoretiska 

synpunkten. 

  

Utvecklingsteamen använder inte några Agila metoder likt Scrum eller Kanban i sitt 

utvecklingsarbete, då de inte ser att det ger något värde för dem. Organisationen är väldigt 

liten. Eftersom de är en mindre organisation så känner alla varandra och företaget har en 

öppen kultur. De arbetar dock inte aktivt med kulturen.  

  

Då de bara var två utvecklare när företaget startade var de tvungna att sköta driften av 

applikationerna själva och än idag så sköter utvecklarna driften, så det är verkligen DevOps 

i organisationen. 
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4.1.4 Informant D 
Informant D representerar ett medelstort företag med en del anställda. De har lång 

erfarenhet i branschen. De är tidiga i sitt arbete med CDE, implementerat på en tjänst. 

 

4.1.4.1 Användning, beslut och övergång till CDE 
Informanten anger att de i dagsläget har implementerat Continuous Delivery på en av de två 

kodbaser företaget arbetar med. CDE är implementerat i ett nyare projekt där de arbetar med 

en microservice struktur. Anledningen till att de inte arbetar enligt CDE på den äldre 

kodbasen är teknisk. Eftersom det är en äldre teknik kunde de inte vara helt säkra på att 

något som framställs inte påverkar något annat. Det krävs någon typ av manuell hantering 

för den äldre kodbasen. Beslutet om övergång mot CDE var förankrat i ledningsgruppen 

och beslutet togs då verksamheten insåg fördelarna som tillkom av att kunna leverera värde 

kontinuerligt. När de gick över mot den nya plattformen föll det naturligt att implementera 

CDE då den hade stöd för arbetssättet. 

 

4.1.4.2 Upplevelser av CDE, förändringar och organisation 
Informanten nämner att den främsta fördel de märkt med implementering mot CDE var att 

de kan få ut värde snabbare, i och med fler leveranser. Inget är värt något förrän det går ut 

till kund. Tidigare kunde utvecklingsteam behöva vänta någon månad innan de kunde skicka 

sin nya funktion till produktion eftersom att de var tvungna att vänta på det planerade 

releasedatumet. Nu har det istället skapats ett bättre driv inom teamet att sätta upp egna mål 

att arbeta efter, nu när de kan leverera kontinuerligt. Det går i nuläget inte att se någon större 

förändring gällande kundnöjdheten eftersom att de största huvudprodukterna ännu inte sker 

enligt CDE. Utmaningar de ställdes inför var främst tekniska, då de redan hade dedikerade 

team behövde de inte genomföra några direkta organisatoriska förändringar, utöver några 

förändringar mellan produktion och drift. Där tillförde de en roll som skulle hantera 

releaserna. De främsta tekniska utmaningarna de ställts inför handlade om beroenden. Även 

om de fått ut någonting av en lösning kunde det leda till en oanad konsekvens på annat håll. 

Det innebar att de har behövt arbeta mer med tester och övervakning på den tekniska sidan 

för att ingenting annat ska sluta fungera. En organisatorisk utmaning de stötte på vid 

övergången var att de tidigare hade en driftavdelning som ansvarade för övervakningen av 

systemet. Vid övergång mot CDE kunde det bli att driftavdelningen inte kände till alla 

leveranser och därför inte kunde åtgärda alla fel som identifierats. 

 

  



 

.  29 (55) 
 

4.1.4.3 Utvecklingsprocess med CDE 
I kodbasen där de arbetar enligt CDE har de en automatiserad utvecklar-, test- och release 

miljö, men releaser sker med ett manuellt steg. De har en hög grad av testautomation vilket 

gör att koden blir stabilare och de vågar arbeta enligt CDE. Har det gått igenom alla tester 

kan de lita på det och skicka det till produktion. Det leder också till att de numera upplever 

att färre fel uppstår. Felen upptäcks tidigare och oftast hittar de buggar och kodfel innan en 

kund hör av sig. Själva utvecklingsarbetet sker även det mycket enklare, mycket är uppbyggt 

så manuell hantering inte behövs. De har som mål att varje projekt skall vara färdigt för 

implementation efter en 2 veckors Scrum-sprint för många av de projekten som startas, med 

vissa undantag. Även fast det kan hända att något inte sätts i produktion efter varje Scrum-

sprint så är tanken att det skall kunna ske. De är alltså, i plattformen där de arbetar med 

CDE, alltid redo att ge ut något till kund även fast de inte alltid gör det. Samtidigt sker 

releaserna mycket tätare jämfört med den äldre plattformen där de i regel skickar ut ny 

mjukvara med cirka 2–3 månaders mellanrum. 

 

4.1.4.4 Kringliggande koncept, kultur och metoder 
Continuous Integration är inget begrepp de använder inom organisationen, inte heller 

Continuous Deployment. Arbetet sker enligt Agila koncept som Kanban och Scrum, vissa 

team arbetar enligt Kanban och vissa enligt Scrum. Anledningen till att vissa arbetar enligt 

Kanban är att dessa team oftast får in nya uppgifter som skall lösas. Då är det enkalre med 

Kanban-principen att lägga in uppgifter och prioritera därefter snarare än att avbryta en 

Scrum-sprint för nya uppgifter. Informanten anger att DevOps-principen är något de nyligen 

börjat arbeta med, men de har inte kommit så långt att de kan definiera vad begreppet 

innebär för dem. Gällande kulturen så anser informanten att de har en öppen kultur och 

anser att det underlättar arbetet med CDE. 

 

 

- “det krävs kommunikation mellan teamen för att lyckas med Continuous Delivery”. 

 

För att främja den öppna kulturen har de öppna möten och andra aktiviteter för de olika 

teamen. 
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4.1.5 Informant E 
Informant E representerar ett medelstort företag med en del anställda. Företaget har lång 

erfarenhet i branschen. De är tidiga i sitt arbete med CDE, implementerat på en tjänst. 

 

4.1.5.1 Användning, beslut och övergång till CDE 
Informanten anger att de just nu är på väg i riktningen mot Continuous Delivery. De har sett 

fördelarna med metoden och är därför igång med att implementera den. De har arbetat mot 

CDE i cirka ett år. De har två produkter de erbjuder och kör metoden i en av dessa, där de 

anser att de redan kommit cirka en tredjedel i processen att arbeta enligt CDE fullt ut. 

Anledning att de i dagsläget använder CDE i en applikation har sin grund i tekniken. För att 

behärska att köra CDE fullt ut menar informanten att det krävs en stor grad av 

standardisering och automatisering. 

  

Beslutet att arbeta mot CDE togs på utvecklingssidan av organisationen, det var där de såg 

fördelarna. Det innebar en liten diskussion för att få ledningens stöd, främst handlade det 

om att deras kunder förväntar sig system som är trygga och stabila snarare än system med 

kontinuerliga uppdateringar. I den bemärkelsen vill ledningen ha nöjda och trygga kunder 

så det var en utmaning att få med dem i början men nu ser ledningen fördelarna och 

organisationen har ett bra stöd från ledningen. 

  

Vid övergången mot CDE började de arbeta med att automatisera deras release pipeline. 

Det handlade om att få det så automatiserat som möjligt hela vägen från utveckling genom 

test till deployment. De har även arbetat mycket med att fördela upp funktioner i kortare 

cykler. Övergången mot metoden har inte genomförts med någon direkt plan utan den har 

växt fram efter vad de klarat av i början av övergången. 

  

4.1.5.2 Upplevelser av CDE, förändringar och organisation 

De fördelar som upplevts är främst att de får ut nya features snabbare, en snabbare time-to-

market. En annan fördel är att de, med mindre förändringar på grund av CDE, inte behöver 

göra lika stora regressionstester som tidigare. Utmaningar de ställdes inför vid övergången 

var inte av teknisk karaktär utan handlade främst om kundernas mognad. Kunderna är stora 

och vill ha stabila program, vid varje release gör de sina regressionstester för att se att allt 

fungerar. Den stora utmaningen är att få med kunderna i arbetet, att de skall lita mer på de 

leveranser som genomförs. 

  

En annan utmaning är den interna kommunikationen inom företaget. Det ökade tempot som 

CDE innebar krävde att support och andra medarbetare tar till sig nya kunskaper oftare. Mer 

kommunikation behövdes internt. Idag arbetar de på samma vis organisatoriskt som 

tidigare, samma uppbyggnad internt. Dock framkommer det att en ändring i kultur och 

arbetssätt har genomförts. Efter implementeringen av CDE pratar de mer med varandra om 

releaser och vad som genomförs i allt utvecklingsarbete för att koordinera upp leveranser 

med mera. 
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4.1.5.3 Utvecklingsprocess med CDE 
I utvecklingsarbetet har de märkt stora fördelar, de märker att det som utvecklas i en Scrum-

sprint sedan kommer live i nästa. De kommer ifrån långa sprintar där något levereras flera 

månader efter det har utvecklats, varvid det nästan glömts bort vad som utvecklats när det 

är dags att släppa en release. De vill bli ännu bättre på feedback-loopar men det kräver mer 

verktygsstöd, vilket är något de arbetar med att förbättra i dagsläget. Dock upplevs det redan 

att det uppkommer färre fel i koden där de arbetar enligt CDE. Efter införandet av CDE har 

deras release-cykel ungefär halverats, nu släpps kod ungefär varannan vecka och går sedan 

i regel ut till kund veckan efter. 

  

De arbetar enligt Agila koncept med Scrum och sprintar. Ett utvecklingsteam består av 

utvecklare, testare, business analytiker med mera. Varje team arbetar med sin feature, sedan 

genomförs tester inom teamet samt ett kortare regressionstest för att sedan skicka ut live. 

De har många delar som sker automatiskt, utöver vissa tester som genomförs manuellt. Det 

som sker automatiskt är incheckning av kod som går ut till testmiljöerna, sedan har de valt 

att sätta stopp där så en manuell hantering krävs för att skicka ut det till produktionsenheten. 

Där har de en yta där allting sparas för att sedan tas in av driftavdelningen. Driftavdelning 

är separat från utveckling och test med skilda roller, där ser de att de frångår DevOps- och 

CDE-tänket. På den fronten menar de att en förändring kan komma att genomföras.  

 

4.1.5.4 Kringliggande koncept, kultur och metoder 
Förutom CDE anger informanten att de använder sig av CI, men de har inte valt att 

implementera CD. Dock ser de fördelar med att arbeta enligt CD. Tekniskt sett finns det 

inget som hindrar dem från att implementera CD och hela vägen till release men de har valt 

att ha en beslutsport vid release. Utmaningarna med CD handlar om att få till 

kvalitetsaspekten i dagsläget, att ha den graden av automatiserade tester som täcker alla 

kvalitetskontroller så de kan lita på det och gå hela vägen ut. En annan utmaning handlar 

om att övertyga kunder för att det här faktiskt är en bra och effektiv metod. 

 

Inom organisationen har de alltid haft ett LEAN-tänk. De arbetar Agilt och använder sig 

utöver, som tidigare nämnt Scrum, även Kanban. Underhållsteam använder Kanban, det 

finns även en del utvecklingsteam som överväger att gå över till Kanban istället för Scrum. 

  

Informanten anger att de använder sig av DevOps i den bemärkelsen att de har roller mellan 

utveckling och drift för att ta avdelningarna närmre varandra. Men de ser DevOps som mer 

än bara en roll, det är snarare en kultur. Informanten anger att de har en öppen kultur och 

att det är något som de anser är viktigt för arbetet med CDE då begreppet handlar om att 

samarbeta genom hela organisationen. 
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4.1.6 Informant F 
Informant F representerar ett mindre företag med få anställda. Det är ett företag med 

ganska lång erfarenhet i mjukvaruutvecklingsbranschen. De arbetar idag mot CDE. 

 

4.1.6.1 Användning, beslut och övergång till CDE 
Informanten anger att de arbetar mot CDE. De har två plattformar i sin organisation, en med 

äldre teknik utan förutsättning för CDE. Men de anser att de ändå har kommit en bra bit på 

vissa delar i arbetet med CDE. De arbetar för att implementera CDE i båda plattformarna, 

sett till den nya har de betydligt högre ambitioner, de ämnar ha automatiska tester och en 

smidig Deploy. Där anses det enklare, eftersom de bygger plattformen från start med 

Continuous-tänket. Anledningen till att de vill gå mot CDE är att de ser fördelarna med det. 

De arbetar successivt steg för steg enligt plan för att nå målen. Ledningen har från redan 

från start av CDE-arbetet gett bra stöd. 

 

4.1.6.2 Upplevelser av CDE, förändringar och organisation 
Fördelar informanten nämner med CDE är att de kan få snabbare intäkter från nya lösningar, 

samt att de upptäcker fel tidigare. Kulturmässigt skapas också fördelar, att team ansvarar 

för deras arbetsuppgifter och driver det hela vägen till leverans kräver att förutsättningar 

finns, vilket CDE bidrar med. Någon ökad kundnöjdhet har de inte märkt av ännu, men det 

antas komma i framtiden när de kommit längre i arbetet med CDE. 

 

För att uppnå ett bra arbete med CDE har de parallellt arbetat med tekniska och 

organisatoriska utmaningar. Det organisatoriska handlade mycket om att faktiskt ha 

funktionella team med alla kompetenser som krävs för att leverera en hel feature. Skillnaden 

nu mot tidigare är att innan CDE introducerades så var det mycket individuellt jobb, nu går 

de istället som tidigare nämnt mot funktionella team. 

 

De har infört ett systemteam med arkitekter, vilka arbetar med hela utvecklingskedjan. 

Deras uppgift är att underlätta för produktionsteamen, de skall eliminera hinder de kan stå 

inför under utvecklingsprocessen. En annan förändring de har fått göra inom organisationen 

är att se över en del rutiner för kommunikation, till exempel mellan utveckling och support. 

När de gick över mot CDE kunde det hända att andra avdelningar, till exempel support, inte 

var medvetna om allt som levererades. Det har varit en lärdom de tagit till sig och förbättrat. 

De har även arbetat med att förändra kommunikationen ut mot kunder, för snabbare 

återkoppling. 

 

En utmaning har varit att deras basprodukt går mot stora kunder, vilka är ganska 

konservativa, att leverera enligt CDE passar inte riktigt deras processer. Det går kanske inte, 

just nu, att arbeta med CDE fullt ut i alla segment. Det krävs en reflektion över vem det är 

som tar emot leveransen. 
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Den största utmaningen företaget upplevt har varit teknisk. I den äldre plattformen har 

tekniken, som den är uppbyggd, gjort det svårt att införa automatiserade tester för alla 

scenarion. Den utmaningen upplevs inte i den nyare plattformen då CDE tänket finns med 

från start och kan därför framställas med bra testtäckning. En annan teknisk utmaning de 

ställts inför var att det kunde vara svårt för utvecklare att göra en korrigering på ett ställe 

utan att veta om det skulle leda till en konsekvens någon annanstans i systemet. 

 

4.1.6.3 Utvecklingsprocess med CDE 
De upplever inte färre fel i produkten idag, dock har felen ändrat karaktär i form av att de 

upplevs vara i mindre omfattning. Det är mindre kod som rör sig och det är därför mindre 

kod att rätta till när fel uppstår. 

 

De ser idag till att ha med alla parter vid en ny feature, När ett krav kommer är testledare, 

arkitekter, kravställare och alla som kan bidra för att ta fram en vettig kravbild involverade. 

Är det en mindre feature sköter ett team allt, kontakt med produktägare, med mera. Efter 

utveckling och test är det ett beslutssteg innan release, i form av en knapptryckning. De har 

en automatisk utveckling, release och testmiljö. De skulle även kunna sköta releaser 

automatiskt men väljer att ha ett beslutssteg. På deras nuvarande produkt är det  mycket 

manuell testning. Det är test i den nuvarande produkten som är utmanande och hindrar 

företaget att göra kontinuerliga leveranser. 

 

Företaget har planerade releaser en gång i månaden, efter varje Scrum-sprint. Vad gäller 

den befintliga produkten kan de inte göra releaser oftare. På den nya plattformen kommer 

de kunna arbeta enligt Continuous Delivery fullt ut då de klarar av att hålla kvalitén. De 

kommer ha en annan filosofie då den inte kommer behöva vara lika konfigurerbar, den kan 

hållas mer standardiserad. Innan övergången till CDE hade de releaser max två gånger per 

år. 

 

4.1.6.4 Kringliggande koncept, kultur och metoder 
Informanten anser att CI ingår i CDE, då det handlar om att det ska vara kontinuerliga 

integrationer, att allt ska vara synligt för alla. Continuous Deployment ser informanten som 

ytterligare ett steg. För informanten är det när kod gått igenom alla automattester så skall 

det sättas i produktion per automatik. De kan se ett behov av att köra automatiskt hela vägen 

ut till produktion på den nya plattformen som tas fram. Utmaningarna med att arbeta enligt 

CD hade varit att säkerställa kvalitén. 

 

De bygger upp plattformen så de har alla förutsättningarna för CD men de kommer fortsätta 

låta det vara en knapptryckning för release till att börja med. Företaget är inte helt LEAN 

men de har kommit en bit på vägen. Det finns mycket kvar att arbeta med, till exempel att 

fokusera på värde och minimera onödigt arbete. De är på god väg och anser att det skulle 

öka deras produktivitet väldigt mycket med det fokuset som LEAN medför. Företaget 

arbetar enligt Scrum och tycker att det initialt är bra för dem men i driftarbetet kör de 

Kanban. Lite längre fram i tiden när grunderna för CDE är klar så tror informanten att de 

kommer gå över till Kanban i samtliga team. De har inget uttalat DevOps-tänk på företaget. 
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Informanten anser att det är ett svårdefinierat begrepp. När DevOps introducerades handlade 

det om en fysisk person, en DevOps-avdelning för att ta utveckling närmare drift eller en 

DevOps-medarbetare i varje team som ansvarar för produktionen. Informanten ser dock 

begreppet som kulturellt. Det handlar om att ha hela ansvaret ut till produktion. På företaget 

är det utvecklingsteamen som ansvarar för driften, de får assistans från en driftspartner men 

det finns ingen separat driftavdelning. De arbetar för en öppen kultur på företaget med öppna 

möten veckovis, medarbetare har mycket eget ansvar. De har både öppna ytor på kontoret 

och många träffar utanför jobbmiljö. Informanten anser att den öppna kulturen är viktig för 

arbetet med CDE.  

 

4.2 Analys av empiri 
Här presenteras en analys av det empiriska materialet som samlats in. Analysen är indelad 

i lämpliga kategorier.  

 

Beslut om övergång 
Det går att se att alla företag såg fördelar med att implementera Continuous Delivery (CDE). 

Två företag ansåg att de var för stela i sin utvecklingsprocess, det var många beslut som 

skulle tas och mycket som skulle dokumenteras. De valde därför att gå mot CDE och 

leverera värde kontinuerligt. Ett företag som hade kommit långt med sitt CDE-arbete tog 

beslutet för kundernas skull. Informant B upplevde att de gick mot att släppa färre gånger 

per år, och därför kom beslutet som en motreaktion till att de var på väg åt fel håll. Informant 

C är ett litet, relativt nystartat företag där de använt metoden från uppstarten då de inte ansåg 

att det behövdes någon formell leveransprocess. 

 

Hur övergången gick till 
Samtliga informanter började sitt CDE-arbete genom att implementera det på en 

applikation. Valet av applikation var för de flesta att införa det på ett äldre system. En 

skillnad som går att se är att informant D valde att införa det på en helt ny applikation då de 

såg att den hade tekniskt stöd för CDE. För att implementera CDE så har alla företag arbetat 

mycket med att automatisera sina utvecklingsprocesser. En tydlig skillnad går att se på 

informant A, som kommit långt i sitt arbete, är att de hade en tydlig plan för hur övergången 

skulle gå till. De identifierade alla manuella steg i utvecklingsprocessen som behövde 

automatiseras och kunde därefter beta av dem steg för steg. De skapade en uppsatt plan med 

vad som skulle göras och vem som skulle göra vad för att de skulle lyckas med sin 

implementation. De är den enda informanten som även haft ett tydligt mål för övergången, 

de bestämde att de skulle ha implementerat CDE efter 4 månader samt hur de skulle gå 

tillväga. Informant- B, D och E har inte haft någon tydlig plan för sin implementation, de 

arbetar fortfarande för att gå mot CDE och har gjort det ett tag. De tar övergången steg för 

steg, testar sig fram och diskuterar vad nästa steg ska bli. Informant F anger att de planerar 

steg för steg vad som behövs härnäst för att nå sina delmål med CDE-arbetet 
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Stöd från ledningen 
Alla informanter hade stöd från ledningen, en informant angav att de behövde övertyga 

ledningen om vilka fördelar metoden faktiskt kan ge. En skillnad vi kan tyda är att informant 

A:s ledning verkade vara mer involverad och engagerad i arbetet med CDE, de tog fram 

mallar, strukturer och processer för att kunna arbeta med CDE. 

 

Fördelar 
Fördelarna som företagen upplevt efter implementeringen av CDE är att de får ut värde 

snabbare, de blir mer flexibla och kvalitén på det som levereras upplever de flesta har ökat. 

Andra fördelar som upplevts är att utvecklingsteam blir motiverade, sätter upp egna mål och 

har mer ansvar från start till slut. De flesta informanterna anger att de har en kortare 

feedback-loop och kan identifiera fel innan kunderna gör det. 

 

En skillnad det går att se vad gäller kundnöjdhet är att företag som kommit långt i sitt arbete 

med CDE upplever en ökad kundnöjdhet då deras kunder får snabbare gehör för önskemål. 

De som inte kommit lika långt upplever inte någon större skillnad vad gäller kundnöjdhet. 

 

Utmaningar 
De flesta anser att utmaningarna de ställts inför vid övergången har varit organisatoriska. 

Samtliga upplever att kommunikationsbarriärer har varit en stor utmaning. Informanter som 

gjort en övergång mot CDE anser att kommunikationen mellan team och avdelningar har 

varit något de fått arbeta med, informant A beskriver att nu när de kan göra en leverans på 

en timme, så måste de etablera en god kommunikation mellan utveckling och till exempel 

support då de behöver veta vad de måste lära sig för att kunna hjälpa kunderna. 

 

Informant-B, E och F uppfattar att kundernas mognad för CDE har varit en utmaning. De 

upplever det som svårt att sälja in metoden till kunderna. Många kunder vill inte ha någon 

risk överhuvudtaget, de ser bara att de tappar kontrollen när de ska få kontinuerliga 

leveranser. En del kunder har vissa krav på hur leveransen ska gå till, Informant B och E 

anger att kunderna behöver göra tester innan något kan levereras. Där är alltså utmaningen 

att få kunderna att lita på företagets kontinuerliga leveranser. Det beror även på vilken kund 

det handlar om, informanterna anger att större kunder tenderar att ha svårare för 

kontinuerliga leveranser. Informant-A, C och D upplever inte dessa utmaningar med 

kunderna. 

 

Till skillnad från övriga informanter anser informant D och informant F att de främsta 

utmaningarna har varit tekniska. Informant D anger att de redan hade dedikerade team vilket 

gjorde att de inte behövde göra några direkta förändringar i organisationen förutom mellan 

produktion och drift där de införde en roll som skulle hantera releaser. Den tekniska 

utmaningen informant D och F upplevde handlade om beroenden. Även om de fick ut något 

värde av en lösning, så kan det leda till en oanad konsekvens på annat håll. För informant 

D innebar det att de behövt arbeta mer med tester och övervakning, så att inget annat ska 

sluta fungera. Informant F anger att deras utmaning har varit att införa tillräcklig med 

automatiska tester, deras befintliga plattforms konstruktion hindrar det. 
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Utvecklingsprocess med CDE 
Samtliga informanter arbetar med CDE i någon av sina applikationer. Även om Informant 

C inte uttalat använder metoden, så håller informanten med om att det är ett Continuous 

arbetssätt som de arbetar enligt, där de använder metoden i all webbutveckling. Informant 

E och D använder i dagsläget metoden på en tjänst. Medan Informant B arbetar med CDE i 

olika grad på flera applikationer. Informant F arbetar mot CDE i deras befintliga plattform 

samt att de i deras nya plattform kommer arbeta med CDE fullt ut. Informant A arbetar 

enligt metoden på samtliga applikationer. Hos Informant A, C och F  har utvecklingsteamen 

ansvar för utvecklingen samt även till stor del driften. 

 

Automatisering 
Efter övergången till Continuous Delivery har samtliga informanter någon grad av 

automatiserad test-, utveckling- och release-miljö. De flesta arbetar med en mer 

automatiserad utvecklingsmiljö, mycket som skedde manuellt tidigare har tekniken 

möjliggjort att de kan ske automatiskt. Informant D anger att deras nya plattform, där de kör 

CDE, möjliggör att uppstart av projekt sker automatiskt vilket har ökat effektiviteten i 

utvecklingsarbetet. 

  

Samtliga informanter har arbetat med automatisering av tester, och anser att det är en 

förutsättning för CDE. Några anger att de har upplevt utmaningar med att automatisera 

tillräckligt många av sina tester, vilket begränsar möjligheten att arbeta fullt ut med CDE. 

Informant B nämner till exempel att en följd av det är att de inte kan verifiera om deras 

master branch är stabil och då måste en människa säkerställa kvalitén. Informant D anger 

att de nu har en tillräckligt hög grad av testautomation, vilket gör att de vågar arbeta enligt 

CDE. Har koden gått igenom alla tester, kan de lita på kvalitén och ta det vidare till 

produktion. 

  

Informant A säkerhetsställer kvalitén genom att allt testas och när de gått igenom dessa 

tester så skall de även passera deras continuous integration-test, vilket det måste göra för att 

kunna gå vidare mot deploy. Informant A anger att de vid release levererar allt som 

utvecklats, men de kan välja vilka funktioner som skall vara aktiverade eller inte i releasen 

genom att de använder sig av feature flaggor. Samtliga informanter har automatisering fram 

tills en release skall göras. Där har de ett manuellt steg, någon tar ett beslut att en release 

ska ske genom att trycka på en knapp. Det är ingen av informanterna som har tagit ett steg 

längre än så och gått mot Continuous Deployment. Samtliga informanter arbetar alltså med 

att få en mer automatiserad pipeline där det framkommer att automatisering av tester är en 

viktig förutsättning för CDE. 
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Release-cykel 
Informant C har, som tidigare nämnt, alltid använt sig av samma utvecklingsmetod. Alltså 

kan ingen förändring ses i deras release-cykel. De levererar så fort de känner att det finns 

ett behov, oftast dagligen. Efter övergången till CDE använde informant A, den Agila 

metoden, Scrum. De levererade mjukvara efter varje Scrum-sprint, men efter en tid så ansåg 

de att de blev för orörliga. Det begränsade deras förmåga att leverera värde, de gick då över 

till Kanban och kan nu göra en release så fort något är färdigt och de känner att de kan göra 

kundnytta. Vanligtvis är det minst en gång i veckan, ibland dagligen. 

  

Informant E och D anger att deras release-cykel har blivit betydligt kortare sedan införandet 

av CDE. De har gått från att göra leveranser med en- till tre månaders mellanrum, till att 

göra leveranser till kund cirka varannan vecka. Även informant B och F har fått mycket 

kortare release-cyklar. Innan övergången hade de bara enstaka planerade releaser varje år. 

Nu levererar de planerat var fjärde vecka, efter varje Scrum-sprint. Kortare release-cyklar 

är något som ett CDE-tänk helt klart bidrar med, det går att se att release-cyklerna blivit 

mindre hos alla företagen som implementerat eller går emot CDE. 

 

Agila metoder 
Sett till användandet av Agila metoder framkommer det att samtliga informanter, förutom 

informant C, använder sig av någon typ av Agil utvecklingsmetod. De flesta använder 

Scrum eller Kanban, några informanter, till exempel informant D och E anger att vissa team 

kör Scrum och andra Kanban. Anledningen till det är att en del team ofta får in många nya 

och mindre uppgifter. I det scenariot underlättas arbetet med Kanban, istället för att avbryta 

en Scrum-sprint. Informant A använde tidigare Scrum men gick över till Kanban för att vara 

mer flexibla. Medan informant F, som idag kör Scrum, anger att när de kommit in mer i det 

Agila tänket, kommer genomföra en övergång mot Kanban. Det går att se att Kanban är en 

metod som är flexibel och kan därför vara en nödvändighet för utvecklingsarbetet enligt 

CDE-metoden. 

 

Öppen kultur 
En öppen kultur är, som tidigare nämnt, en väsentlig del för ett bra arbete enligt CDE. Vid 

diskussion med informanterna framkom det att samtliga har någon form av arbete för att 

främja den öppna kulturen och medarbetaridentiteten. Alla ansåg att det var en viktig del 

för arbetet med CDE, men även för företag i sin helhet, en öppen kultur är alltid av nytta. 

Många ansåg även att metoden i sig bidrar med en öppen kultur, gränser kommer närmare 

varandra och olika avdelningar vet alltid vad de andra arbetar med för tillfället. 
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LEAN 
Som nämnts i teorikapitlet är ett LEAN-tänk en viktig del för CDE. Det är ingen informant 

som arbetar aktivt med LEAN, men majoriteten menar att deras arbete till stor del tangerar 

i LEAN-tänket. Till exempel att de arbetar Agilt, bryter ner stora uppgifter till mindre delar, 

de tänker mycket på vilka uppgifter som ger värde och inte. Informant F anger att de inte är 

LEAN men att de arbetar mot det och att fokuset som LEAN medför kommer göra dem mer 

produktiva. 

 

DevOps 
Samtliga informanter har varierande syn på begreppet DevOps, samt att det används på 

skilda sätt inom organisationerna. Det framkommer att de som kommit längst med sitt CDE-

arbete använder DevOps mer som en kultur snarare än en roll. I praktiken har de gjort att 

drift och utveckling till stor del har förts samman, och gett utvecklingsteamen ansvar för att 

applikationer ska underhållas. Även informanterna som inte kommit lika långt i sitt arbete 

använder begreppet på olika sätt. Informant D är tidiga i arbetet med DevOps och har inte 

kommit till den nivån att de kan definiera vad begreppet betyder för dem. Informant E 

Arbetar enligt DevOps i den bemärkelsen att de har roller mellan utveckling och produktion 

för att ta avdelningarna närmare varandra. Dock anser informanten att DevOps är mer än 

så, det är en kultur. Informant B använder DevOps som en roll, de har ett team med DevOps 

som agerar mellan utveckling och drift. I praktiken blir det att de distanserar sig från 

utvecklingen och blir mer som ytterligare ett driftteam. Termen är ny för företaget och de 

anser att de inte hamnat rätt ännu. De vill att de som har titeln DevOps ska sitta i teamen, 

de ska sitta med kodbasen och det ska vara enklare för utvecklarna att få feedback från 

produktion. Informanten, som representerar företaget, ser DevOps som en utvecklare som 

driftar i produktion, det är en mentalitet, utvecklarna ska inkluderas hela vägen till 

produktion. 

  

Informant F anger att de inte använder sig av någon DevOps-roll eller avdelning på 

företaget. Informanten ser det mer som en kultur där utvecklingsteamen har ansvar för 

produktion. Det är alltså lite olika hur företagen definierar och arbetar med DevOps, men 

de som arbetar med CDE har någon form av DevOps implementerat eller arbetar mot att 

införa det. 
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Continuous Practices, definitioner, vad arbetar informanterna med.  
Samtliga arbetar enligt ett CDE-koncept. De flesta anser att de är möjligt att implementera 

Continuous Deployment (CD), för att göra det krävs det en kvalitetssäkring för att ha 

förtroende för det som utvecklas. De flesta anser att de inte har något behov av en automatisk 

release utan anser att det räcker med CDE, där de sedan kan göra en release till produktion 

med ett knapptryck. Dock anser informant E att det är bra med så mycket automatiserat som 

möjligt. Men även informant E anser att det kräver välutvecklade, automatiska tester, för att 

säkerställa kvalitén. Det är även en utmaning att övertyga kunderna om konceptet. Även 

informant F ser fördelar med CD, och anger att de kan ha behovet av det i deras nya 

plattform, utmaningarna handlar även hos dem om att säkerställa kvaliteten. 

 

Alla förutom informant C och D har en nämnd implementerad CI metod, vilket de även 

anser är en förutsättning för att ha CDE, där medlemmar i ett team frekvent integrerar 

utvecklingsarbete och kod verifieras innan integreringen.  



 

.  40 (55) 
 

5 Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras studiens resultat gentemot den insamlade teorin och tidigare 

forskning som presenterats. Kapitlet inkluderar även en diskussion angående metodvalet 

för studien.  

 

5.1 Resultatdiskussion 
I resultatkapitlet har det endast samlats in data från sex olika mjukvaruutvecklingsföretag. 

Mycket i diskussionen utgår från den informationen vilket tas hänsyn till när rapportens 

slutsatser tas fram. Det är därför viktigt att läsaren tar detta i beaktning. 

 

5.1.2 Beslutet att arbeta med Continuous Delivery 
Som nämnts av Shanin, Ali Babar och Zhu (2017) så är det ett ökande intresse hos 

mjukvaruutveklingsföretag att implementera Continuous Practices, samt att det ger fördelar 

som minskad risk, lägre kostnad samt snabbare feedback från kunder (Shanin, Ali Babar 

och Zhu, 2017). I empirin ser vi att anledningen till att de företagen som undersökts valde 

att implementera CDE var att de såg dessa fördelar som metoden tillförde och därför valde 

att gå i den riktningen. Informanterna nämnde fördelar som att de vill kunna ta hand om fel 

i ett tidigare skede, att de kan skapa värde snabbare för kunder, mer flexibelt 

utvecklingsarbete då de tidigare kunde känna sig stela i sitt arbetssätt och därför ville bli 

mer flexibla genom att kunna byta riktning i arbetet när det behövs. Det tyder på att de ville 

ha en minimerad risk genom att kunna upptäcka fel tidigt, och därefter byta riktning enligt 

ett mer Agilt arbetssätt samtidigt som de kan skapa värde för kunderna snabbare med 

kontinuerliga leveranser av det som anses värdeskapande för tillfället. Mack och Lööf 

(2016) nämner att det Agila arbetssättet är en fördel vid arbetet med CDE då det förbättrar 

förutsättningen att vara mer flexibel och därigenom lyckas arbeta enligt metoden (Mack och 

Lööf, 2016). Något som framkom hos många av de informanter som användes i studien var 

att de vill nå en flexibel arbetsstruktur för att kunna ta del av fördelarna med CDE. Många 

går från Scrum mot Kanban för att förbättra den önskade flexibiliteten ytterligare. Även när 

vi ser till Conway’s lag (Conway, 1968) framkommer det att genom ett flexibelt arbetssätt 

och kommunikationsstruktur så kan företag uppnå den effektiva designen av systemet som 

efterfrågas. 

 

Utifrån ovan kan vi antyda att beslutet att gå mot CDE är likvärdigt hos samtliga 

informanter, alla såg tydliga fördelar med att arbeta flexibelt med flera leveranstillfällen än 

tidigare. Att informanterna tagit beslutet att arbeta med just CDE och inte ta det ett steg till 

och arbeta med CD framgår som medvetet. Majoriteten av informanterna ser inte värdet av 

att implementera CD, en del ser inga utmaningar med Continuous Deployment medan andra 

ser kvalitetsaspekten som ett bekymmer och har därför valt att ha en ett manuellt steg vid 

release istället för att all utveckling ska automatiseras hela vägen ut till produktionsmiljö. 
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5.1.3 Tillvägagångssätt för lyckad implementation 
Det går att se i empirin att informanterna har olika syn på Continuous integration (CI), 

Continuous Delivery (CDE) och Continuous Deployment (CD), men de har liknande syn 

på vad målet med CDE är, att göra kontinuerliga leveranser av mjukvara. I teorikapitlet går 

det att se att Shahin, Ali Babar och Zhu (2017) menar att målet med Continuous Delivery 

är att säkerställa att en applikation alltid är redo för produktion efter att den framgångsrikt 

gått igenom automatiserade tester och kvalitetskontroller. Vidare menar Shahin, Ali Babar 

och Zhu att organisationer måste använda CI för att arbeta med CDE. Det stämmer överens 

med vad informant F nämner i empirin, vilket de flesta övriga informanter håller med om, 

att tala om CDE inkluderar att prata om CI. Det innebär att utvärderingen om vad CDE är 

för något behöver inkludera CI. Shahin, Ali Babar och Zhu (2017) anger att Continuous 

Integration är en metod där medlemmar i ett team frekvent integrerar och slår ihop 

utvecklingsarbete. Det möjliggör för mjukvaruutvecklingsföretag att ha en kortare och mer 

frekvent release-cykel, förbättra kvalitén på mjukvaran som levereras samt öka teamens 

produktivitet. 

  

Målet med CDE må vara att i längden ha mer frekventa releaser, men precis som ovan nämnt 

ska en applikation som använder CDE endast vara redo att bli levererad till 

produktionsmiljö. Det får alltså inte blandas ihop med Continuous Deployment. Som 

shahin, Ali Babar och Zhu (2017) påpekar, i teorikapitlet, så inkluderar inte CDE frekvent 

och automatiserad release av mjukvara. Med CDE ska företag kunna göra en release när 

som helst men de tar ett beslut när en release skall levereras. Det innebär alltså att det är ett 

aktivt beslut att bestämma när en release ska ske, det behöver inte ske automatiskt och 

kontinuerligt. I resultatkapitlet går det se att samtliga informanter har utvecklingsprocesser 

som i hög grad är automatiska hela vägen fram till release-steget. Där har samtliga valt att 

ha ett manuellt steg för att göra en release till produktionsmiljö. Det går även se i tidigare 

studier där företag, som Bremer och Eriksson (2015) undersökte, aktivt valt att inte ha en 

helt automatiserad utvecklingsprocess hela vägen ut till produktion. Detta för att deras 

kunder inte var redo. Anledningarna till att informanterna i resultatkapitlet inte har 

automatiserat hela vägen ut till produktion handlade mycket om att de måste säkerställa 

kvalitén i det som levereras, att de upplevde utmaningar med att få kunderna att lita på de 

kontinuerliga leveranserna, samt att de inte ser något tydligt värde med CD. 

 

Problematiken med metoden, som går att se i problemformuleringen, är att CDE kan ha 

olika betydelse för olika företag samt att deras tillvägagångssätt möjligen kan skilja sig. Det 

finns alltså ingen standard för hur ett företag som implementerar CDE ska gå tillväga. 

Problematiken för Företag X är då att CDE har varierande innebörd för företag som deras 

konsulter arbetat mot. Det går att se i empiri att företagen vi undersökt har olika syn på de 

olika Continuous-metoderna och att de således har olika tillvägagångssätt i sitt arbete med 

implementationen. Ofta är det beroende på produkt, mottagare, storlek och interna 

processer. 
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De flesta företagen har stått inför liknande utmaningar med metoden. I teorin ser vi vanliga 

tekniska utmaningar som Shanin, Ali Babar och Zhu (2017) nämner, det handlar om 

automatisering av tester samt beroenden mellan olika komponenter och kod, vilka är vanligt 

förekommande problem när ett Continuous arbetssätt tillämpas (Shanin, Ali Babar och Zhu 

2017). Det framkom även hos informanterna att dessa utmaningar är något de behövt arbeta 

med. Många anser att kvalitetssäkring av det som utvecklas är en större utmaning för att 

kunna ha de kontinuerliga leveranser som CDE innebär. För att säkerställa kvaliteten krävs 

det att företaget har tillräckligt med automatiserade tester. Beroenden mellan komponenter 

framkommer även i empirin som en utmaning, även om en lösning fungerar i en del av 

applikationen, så kan det skapas en konsekvens i en annan del av den. I vissa fall handlar 

det om en människa som måste gå emellan för att säkerställa kvaliteten manuellt, då den 

automatiska test-täckningen inte är komplett. Tekniken är en utmaning och många menar 

att bygga upp sin plattform från start med CDE, gör det enklare att framgångsrikt 

implementera metoden enligt de tekniska förutsättningar som behövs. Att implementera 

CDE på en befintlig, äldre applikation, är betydligt svårare. Speciellt om det är en större 

konfigurerbar sådan, eller om det finns mycket beroenden. Då kommer det bli en utmaning 

att se till att de automatiska testerna täcker alla scenarion. I huvudsak framkommer att en så 

pass automatisk testtäckning som möjligt är en förutsättning för CDE. Teorin pekar även på 

att ett LEAN- tankesätt är en viktig del för att lyckas med CDE där Claps, Berntsson 

Svensson och Aurum (2015) menar att en kombination av Agila metoder och ett LEAN- 

tankesätt gör att företag kan leverera mjukvara så fort som möjligt (Claps, Berntsson 

Svensson och Aurum, 2015). När de ses till de informanter som undersökts i denna studie 

så är det ingen som anger att de arbetar aktivt med LEAN men de flesta arbetar enligt Agila 

principer, de bryter ner stora uppgifter till mindre delar och tänker mycket på vad som 

faktiskt ger värde. Claps, Berntsson Svensson och Aurum (2014) nämner att organisationer 

bör arbeta med att bryta ner större uppgifter till mindre för att bli LEAN och kunna leverera 

värde snabbare till kunder. 

 

I empirin framkommer det att något arbete enligt LEAN inte implementerats för CDE, även 

om många av företagen anser sig arbeta enligt ett Continuous arbetssätt. En informant som 

är tidiga i sitt arbete enligt CDE anser att de inte är LEAN ännu, men att LEAN hade gjort 

dem mer produktiva. Det går att se att inget av företagen som har kommit långt med sitt 

CDE arbete anser att de är LEAN vilket kan tyda på att LEAN inte är så viktigt för CDE 

som Claps, Berntsson Svensson och Aurum (2015) påstår i teorin. Men det går även 

argumentera för att principerna i LEAN skulle förbättra verksamheternas utvecklingsarbete. 

Principerna i LEAN som Cusumano och Poppendieck (2012) belyser, till exempel att 

eliminera det som inte ger något värde, ta beslut så sent som möjligt, förstärka lärandet och 

leverera så fort som möjligt går mycket hand i hand om hur mentaliteten bör vara i CDE 

och även i Agila metoder som Scrum och Kanban. Att eliminera onödigt arbete gör att 

utvecklingsteamen kan fokusera på det som skapar affärsvärde och det är förmågan att 

kontinuerligt leverera affärsvärde som är Continuous Delivery. Ta beslut så sent som 

möjligt är viktigt då det ofta är i slutet av projekt som det finns mest kunskap, vilket 

resulterar i högre kvalité. Att leverera så fort som möjligt är självklart en mentalitet som bör 
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finnas, så även att förstärka lärandet. Enligt Humble och Farley (2011) krävs att en 

gemensam förståelse skapas genom hela verksamheten annars kommer inte arbetet med 

CDE bli framgångsrikt och de fördelar som förväntas kommer inte upplevas, därför är 

lärandet väldigt viktigt. Det går inte med säkerhet anta att de informanter som inte kommit 

långt med CDE och inte är LEAN hade förbättrat sitt arbete med CDE genom att vara mer 

LEAN. 

 

Mack och Lööf (2016) fann i sin studie att hur väl företaget lyckas med implementering av 

CDE beror på vilken typ av kund de har. Kunderna måste kunna hantera ständiga releaser 

(Mack och Lööf, 2016). Det är en utmaning som även förekommer hos en del informanter 

i denna studie, en del kunder är helt enkelt inte mogna för ständiga releaser, många gör sina 

egna tester vid varje release och får då mycket tester att göra om de sker releaser alltför ofta. 

Här handlar det om att övertyga kunder att faktiskt lita på det som levereras. Shahin, Ali 

Babar och Zhu (2017) nämner under teorikapitlet att en vanlig utmaning när företag 

levererar kontinuerligt är mycket kopplat till kunderna, just för att kunders system kan vara 

uppbyggda på olika sätt och vara beroende av manuella konfigurationer. Det handlar alltså 

även om att se till vilken typ av tjänst det är som levereras. Det upplevde även en informant 

i studien, där konfigurationsbarheten försvårade automatiska tester och möjligheten till att 

ha kontinuerliga leveranser. Vill en kund inte ta emot för många leveranser får leverantören 

korta ner dem, men några företag i studien kan anpassa efter de applikationer de 

tillhandahåller. Är det en stor administrativ- och konfigurerbar tjänst där kunder vill ha 

trygghet i att det alltid skall fungera, kan det bli att medvetet göra färre leveranser, då det 

inte är möjligt att göra förändringar hur som helst. Alltså är det mycket upp till vilken 

applikation samt vem som är mottagare av leveransen som avgör i vilken utsträckning ett 

företag kan använda sig av CDE fullt ut med kontinuerliga leveranser. Det går att se att de 

företag som kommit långt i sitt arbete med kontinuerliga leveranser, till exempel informant 

C, tillhandahåller en mindre applikation där kunden inte har samma krav på varje release, 

vilket gör det möjligt att faktiskt arbeta med CDE helt och hållet, då kunderna inte behöver 

göra acceptanstester eller liknande. 
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Chen (2015) nämner att fördelar med CDE främst handlar om korta ledtider, tillförlitlighet 

samt en snabbare time-to-market. Även om alla företag i studien kanske inte faller in under 

definitionen av CDE, så upplevs fördelar av samtliga. De får ut värde betydligt snabbare, 

med kortare feedback-loopar och enklare felhantering. De flesta har gått från några månader 

mellan releaser till att leverera upp till varannan vecka. Många släpper sin nyutvecklade 

feature efter en Scrum-sprint. Scrum är något som många anser är lite för stelbent och många 

har visionen att gå mot Kanban för mer flexibilitet. Företaget som kommit längst i sitt CDE-

arbete redan idag arbetar enligt Kanban och kan göra leveranser så fort något är färdigt. Vi 

kan se att alla informanter inte har möjligheten att leverera ny mjukvara kontinuerligt, dels 

på grund av mottagare av leveranserna och dels på grund av tekniska utmaningar som 

automatisering. Även om organisationer väljer att implementera CDE men inte fullt ut så 

upplevs fortfarande liknande fördelar, men kanske inte i lika stor utsträckning som de som 

går ut med CDE helt enligt definition. Att gå från att släppa några gånger per år till att släppa 

efter en, två, eller fyra veckors period är fortfarande en stor skillnad mot tidigare och därför 

kan antydas att fördelarna likt ett flexibelt Continuous arbete kommer att se liknande ut även 

om det är en mer strukturerad release-cykel. 

 

Samtliga informanter i studien började sin implementation av CDE genom att införa det på 

en applikation. Den stora skillnaden som kan ses bland respondenterna är att det företaget 

som kommit längst i sitt CDE arbete tog fram en tydlig plan med ett tidsschema över när 

det skulle vara färdig implementerat. Medan de resterande, som inte kommit lika långt, har 

under en längre tid istället arbetat steg för steg, testat sig fram och ser vad som behövs 

härnäst eller vad som behöver ändras på. 

 

Ovan går det tydligt se att de tekniska utmaningarna som informanterna har upplevt handlar 

om att automatisera tester. Automatiska tester menar Shahin, Ali Babar och Zhu (2017) är 

de viktigaste att lyckas med. Vidare menar de att en stor utmaning när Continuous 

Integration tillämpas, och således Continuous Delivery, är att välja rätt strategi för 

testprocessen. En dålig strategi för test och dålig testkvalité hindrar arbetet med CDE. 

Utifrån det och att de informanter i resultatkapitlet som kommit långt med sitt arbete enligt 

CDE hade en plan för vad som behöver automatiseras går det se att det är väldigt viktigt att 

verksamheter identifierar allt som behöver automatiseras för att täcka kvalitetskraven som 

tillförs med kontinuerliga leveranser. Det behövs en plan för att ta fram en bra strategi. 

I tidigare studier framgår det att Reed (2014) anger att en av de vanligaste fällorna 

organisationer går i när de implementerar Continuous Delivery, att de försöker kopiera en 

annan organisation som är framgångsrik inom metoden. Organisationer ignorerar att deras 

egna produkter, marknader eller organisationsstruktur skiljer sig från organisationen de 

kopierar. CDE måste se olika ut för varje typ av organisation och produkt. Det är inget som 

går att se i resultatkapitlet men det tillsammans med utmaningarna som nämnts ovan, med 

kunder som inte är redo för kontinuerliga leveranser, applikationer som inte har rätt 

förutsättningar, utmaningarna med automatisering samt kommunikationssvårigheter som 

upplevs, tyder på att det behöver göras en förstudie. Det första som kan behövas i en sådan 

förstudie är att klargöra vad som är verksamhetens behov. En sådan förstudie kräver att 

verksamheten som implementerar CDE utvärderar om deras befintliga applikationer har rätt 
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förutsättningar för metoden. Förstudien bör även granska vilka som kommer vara mottagare 

av leveranserna, har de policys som strider mot metoden? är de redo för kontinuerliga 

leveranser? I teorin går det se att Chen (2015) nämner att kontinuerlig leverans av mjukvara 

involverar många divisioner i företag, vilket även går att se i resultatkapitlet. Därav bör en 

sådan förstudie utvärdera vilka avdelningar som behöver inkluderas i CDE-arbetet, samt hur 

kommunikationen mellan utveckling och dessa avdelningar ser ut. Kommunikation är en 

stor utmaning vilket samtliga informanter angett i resultatkapitlet. Förstudien bör ge en 

indikation om verksamheten är redo för CDE, vad de behöver arbeta med för att bli redo, 

samt om de bör implementera CDE fullt ut, eller om de bör se sig om efter andra lösningar 

för att uppfylla sina behov. På så vis kan de få en indikation om insatserna som kommer 

krävas vid implementeringen av CDE kommer skapa värde just för deras organisation, 

vilket är viktigt eftersom insatserna tenderar att vara väldigt stora. Det är en stor förändring 

enligt informanterna i resultatkapitlet. 

 

Om en verksamhet sedan väljer att implementera metoden bör det skapas en plan för 

övergången. Planen bör innehålla vad som behövs göras tekniskt, till exempel vilka delar 

som behöver automatiseras. En annan viktig del i planen är vad som bör förändras 

organisatoriskt. I inledningskapitlet går det se att Sawano (2015) påpekar att organisationer 

fokuserar mycket på tekniska aspekter men att det bara är en del av helheten. Vidare menar 

Sawano att organisationers struktur kan påverka dennes förmåga att kontinuerligt och 

snabbt leverera affärsvärde. Organisationerna är begränsade till att producera affärsvärde i 

en takt som begränsas av strukturen (Sawano, 2015). Det går även se att de största 

utmaningarna, enligt majoriteten av informanterna i resultatkapitlet, är de organisatoriska. 

Informanterna har även angett att de efter implementering av CDE har förändrat 

kommunikationen mellan avdelningar. Utveckling behöver ha tätare kommunikation med 

till exempel support och försäljning. Därför är det viktigt att inte glömma bort de 

organisatoriska delarna i planen för övergången. Den bör till exempel innehålla hur 

kommunikationsstrukturer, eventuellt, behöver förändras för att kommunikationen ska 

fungera bra mellan avdelningarna som är involverade i leveranser samt hur en öppen kultur 

ska främjas. 

 

5.1.3.1 Organisationsstruktur och utmaningar 
I kapitlet tidigare studier presenteras Conways lag. Conways lag innebär att organisationer 

som utformar system är begränsade till att producera en mjukvarudesign som är en kopia av 

organisationens kommunikationsstruktur (Conway, 1968). Sawano (2015) belyser 

problematiken att organisationsstrukturen kan påverka organisationers förmåga att 

kontinuerligt leverera affärsvärde. Sawano applicerade Conways lag på CDE och beskriver 

det som “Organisationer som designar IT-/mjukvaruprodukter är begränsade till att 

producera affärsvärde i en takt som begränsas av organisationsstrukturen”. 

Organisationsstruktur är alltså en väldigt viktig del i Continuous Delivery då målet med 

CDE är att kontinuerligt leverera affärsvärde. 
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I resultatkapitlet går det tydligt se att de största utmaningarna för de flesta informanterna 

som gjort en övergång till CDE har varit organisatoriska, det är två informanter som angav 

att det de största utmaningarna var tekniska, men även de har stött på organisatoriska 

utmaningar.  Den vanligaste utmaningen organisatoriskt menar informanterna handlar om 

kommunikationen mellan avdelningarna. Tätare releaser kräver bättre och mer frekvent 

kommunikation, till exempel så behöver support veta om att det levereras en ny funktion 

som de behöver lära sig och med Continuous Delivery kan en sådan release ske väldigt 

snabbt. Alltså, precis som Chen (2015) säger, så är det många divisioner i företag som är 

involverade i kontinuerlig leverans av mjukvara och därför är kommunikationen väldigt 

viktig. 

Implementeringen av Continuous Delivery kan alltså innebära att en rekonstruktion av 

organisationen är nödvändig för att minska kommunikationsbarriärer. Det kan också, enligt 

Claps, Berntsson Svensson och Aurum (2015), dyka upp behov av nya roller i teamen. I 

resultatkapitlet går det se att en av informanterna har infört en roll som ansvarar för att alla 

team ska vara automatiserade. Informanten har även tilldelat ansvar till kollegor på 

supporten över specifika applikationer för att underlätta kommunikationen. Andra 

informanter uttryckte ett behov av nya roller inom deras verksamheter efter övergången till 

CDE. Det går att se i tidigare studier att Hämäläinen och Strömberg (2016) anger att DevOps 

är ett viktigt arbetssätt att införa när företag arbetar med CDE. De menar att DevOps är ett 

sätt att kunna uppnå CDE genom att ta bort kommunikationsbarriärer. DevOps gör att 

utveckling och drift arbetar mot ett gemensamt mål, alla vet vad som händer med systemen 

och det skapar en gemensamhet som tar bort vi-och-dem känslan. I resultatkapitlet framgår 

att DevOps är en väldig otydlig term då informanterna har gett olika syn på begreppet, en 

del ser det som en roll andra som en kultur. De arbetar olika med DevOps, en informant har 

en DevOps-avdelning men medger att det blir som ytterligare ett driftteam då de distanserar 

sig från utvecklingen. De som kommit långt i sitt arbete med CDE har DevOps på ett annat 

vis, de ser till att det är utvecklingsteamen som till stor del ansvarar för driften, de som har 

det på det viset medger att det gör att teamen har mer ansvar för helheten från start till mål, 

och informant A menar att det är stor skillnad från tidigare, då drift och utveckling inte hade 

optimal förståelse för varandras arbete. 

Det framgår att en del företag i denna undersökning som arbetar mot CDE, inte har något 

större DevOps-tänk i sin organisation, ännu. De arbetar mot DevOps men har inte fastställt 

vad begreppet innebär för dem. Däremot framkommer det i undersökningen att det uppkom 

en utmaning med CDE för dem där det uppstod en kommunikationsbarriär mellan just drift 

och utveckling. 

Därav går det att argumentera för att DevOps är viktigt för arbetet med Continuous Delivery, 

en viktig del av Continuous Delivery är att utvecklarna ska få tidig feedback för att upptäcka 

och identifiera fel i ett tidigt skede, helst innan kunderna identifierar felen. För att det ska 

fungera behöver utvecklarna ha en del ansvar för drift av produktionsmiljön eller åtminstone 

vara väldigt nära de som sitter med driften, för att få en så kort feedback-loop som möjligt. 

Det är även viktigt eftersom, vilket går att se i resultatkapitlet, att test- och 
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produktionsmiljöer kan skilja sig åt mycket så att även om felen inte identifieras i testmiljön 

så kan det dyka upp i produktion. Det framkommer även i teorin där Shahin, Ali Babar och 

Zhu (2017) anger att en stor utmaning är att ta fram testmiljöer som liknar den faktiska 

produktionsmiljön. 

Det är alltså tydligt att den största utmaningen organisatoriskt är kommunikationen och det 

är viktigt med en öppen kultur. Detta framgår även i problemformuleringen i 

inledningskapitlet, där det framkommer att kommunikationsbarriärer hindrar CDE-arbetet. 

Den bristande kommunikationen resulterar i att tilliten mellan de olika grupperna i 

verksamheter blir sämre. Kommunikation och tillit är en viktig förutsättning för att införa 

CDE, speciellt för större organisationer.  I teorin framgår det även att Swartout (2012) anser 

att öppenheten inom organisation är en viktig del för att införandet av CDE ska bli 

framgångsrikt. Utan en öppen kultur kommer det inte gå att bryta 

kommunikationsbarriärerna och införa de förändringar som krävs. Det är viktigt att 

organisationer gör det möjligt för medarbetare att våga tala ut, förmedla sina åsikter, idéer 

och synsätt på verksamheten. Det kan hända att medarbetare har åsikter om saker som kan 

hjälpa arbetet med CDE eller märkt något som hindrar utvecklingsprocessen. Swartout 

anger (2012) att väggar mellan avdelningar, trappor eller att medarbetare befinner sig i olika 

tidszoner är exempel på saker som kan hindra den öppna kommunikationen. För att skapa 

en mer öppen företagskultur så kan enkla saker som att hålla dörrar mellan avdelningar på 

kontoren öppna skapa en bättre kommunikation. En framgångsrik implementering av CDE 

kräver att dessa faktorer tas i akt för de organisatoriska förändringarna (Swartout, 2012). I 

resultatkapitlet framgår det att samtliga informanter anser att deras verksamheter har en 

öppen kultur och att det är viktigt för deras arbete med CDE. De flesta har öppna möten, 

träffar utanför jobbet, retrospektiv och ytor på kontoret för annat än arbete. Detta är enligt 

Swartout (2012) viktiga beståndsdelar för att ta bort både de fysiska- och de osynliga 

kommunikationsbarriärerna i verksamheten. Däremot är det bara två informanter som 

påpekar att de arbetar aktivt med att få medarbetare att förstå att allas åsikter är lika 

värdefulla, vilket som ovan nämnt är viktigt för att få anställda att våga kommunicera. Det 

framkommer att samtliga informanter har något typ av arbete för att främja företagskulturen, 

det är vanligt med möten utanför jobbmiljö samt ytor för annat än jobb. Dock går det att se 

att det är ingenting som de aktivt har arbetat extra med just för införandet av CDE. Det är 

en faktor som snarare anses viktig för företagskulturen i sin helhet. Dock håller många med 

om att det är en viktig del för CDE, då många har sett under införandets gång att det fanns 

kommunikationsbarriärer som hämmade arbetet. Därefter har de arbetat med kultur och 

kommunikation under arbetets gång. En öppen kultur och CDE-arbete faller även hand i 

hand. Även om företagen inte arbetat aktivt med att öppna kulturen ytterligare så har CDE 

på många ställen haft positiv effekt, då företagskulturen öppnats upp ännu mer än tidigare. 

Några informanter nämner att det nu finns ett bättre samarbete och olika avdelningar 

diskuterar med varandra om kommande releaser och liknande. 
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5.2 Metodreflektion 
Vi anser att valet av kvalitativ metod har varit avgörande för resultatet av denna studie, även 

valet att göra det induktivt gjorde oss mottagliga för ny information. Vilket var en 

förutsättning för vårt resultat. Att få en djup information har varit viktigt för 

datainsamlingen då många begrepp inom det här ämnesområdet är komplexa och olika 

personer har oftast olika definitioner på dess innebörd. Därför har det krävts en diskussion 

med informanterna för att skapa en gemensam förståelse mellan informant och forskare. Det 

hade inte varit möjligt med en kvantitativ ansats då informanterna endast hade svarat ifrån 

vad begrepp och metoder betyder för dem. Vi hade kunnat ta fram kvantitativa enkätfrågor 

och antagit att de svarar utgår från den bild av begreppen vi mottagit från teorin, men då 

hade vi inte fått någon förståelse för vad begreppet innebär för dem. Vilket leder till att vi 

inte hade kunnat svara på våra frågeställningar och problemformulering då dessa fokuserar 

just kring vad Continuous Delivery innebär för olika företag och hur de arbetar med 

metoderna.  

 

En utmaning med vår forskning var att vi valde att göra en omfattande undersökning med 

fyra stycken frågeställningar. Det kan ha påverkat tillförlitligheten och kunskapsbidraget 

som vi hoppas bidra med i vår studie då vi inte kunnat gå in djupt på alla delar. Vi anser 

dock att studien är relevant och tillförlitlig, samt bidrar med nya kunskaper inom 

ämnesområdet.  
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6 Avslutning 
I det här kapitlet presenteras slutsatsen för studien samt förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsats 
Utifrån diskussion och analys dras följande slutsatser angående varför företag väljer att 

arbeta enligt Continuous Delivery: 

• De vill gå ifrån utvecklingsprocesser med många beslut inför varje förändring till ett 

mer flexibelt arbetssätt där de funnit fördelar som: 

o Bättre kvalitet på det som levereras 

o Snabbare leverans av affärsvärde till kunder och kortare feedback-loopar. 

• Företag som gör en övergång till CDE väljer dessutom ofta att inte automatisera hela 

vägen ut till produktion, enligt CD, då de inte ser ett tydligt värde med det samt ser 

utmaningar med att säkra kvalitén. Istället väljer de CDE där de kan ha större 

kontroll över leveranser och ta aktiva beslut när en release ska ske. 

 

Gällande varför vissa företag framgångsrikt lyckas implementera CDE och andra inte, dras 

slutsatsen att företag som ställs inför mycket utmaningar vid implementeringar av CDE inte 

har: 

• Klargjort vad organisationens behov är. 

• Tänkt på mottagaren av de kontinuerliga leveranserna. 

• Utvärderat om den tänkta applikationen har rätt, tekniska, förutsättningar för CDE. 

• Utvärderat vilka interna avdelningar som kommer inkluderas i leverans av mjukvara 

samt hur kommunikationen mellan utveckling och dessa avdelningar ser ut. 

• Efter beslutet om övergång har det inte funnits någon plan för hur övergången ska 

gå till. 

Medan företag som framgångsrikt implementerat CDE har gjort ovanstående. De har 

granskat hur den egna organisationen ser ut, identifierat vad de behöver göra för att vara 

redo att implementera CDE och sedan tagit fram en plan för hur övergången ska gå till. 

 

I teorin framgår det att organisationsstrukturen kan begränsa i vilken takt 

mjukvaruutvecklingsföretag kan leverera affärsvärde, där både empiri och teori pekar på att 

de största utmaningarna med CDE är organisatoriska. Därför bör organisationer tänka på 

följande, eventuella, organisationsförändringar: 

• Implementera en DevOps-kultur. Att endast införa en roll mellan avdelningar 

kommer inte lösa alla utmaningar, det krävs en öppen kultur för ett lyckat DevOps 

och CDE-arbete. Drift och utveckling måste arbeta tillsammans, de kan inte 

distansera sig från varandra. 

• Skapa en öppen företagskultur för att ta bort kommunikationsbarriärer mellan 

avdelningar och främja tilliten. 

• Införa funktionella team, kunskap genom hela teamet. 

• Införa roller och ansvarsområden som behövs för att underlätta arbetet med CDE. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vidare forskning i detta ämne skulle kunna gå på en ännu djupare nivå hos företag, antingen 

för att kolla mer på de tekniska aspekterna vid arbete med CDE, då denna rapport främst 

fokuserat på det organisatoriska och endast skrapat på ytan gällande de tekniska faktorerna. 

En annan fortsatt forskning som skulle kunna göras är, för att styrka resultaten i denna 

forskning, att koncentrera sig på färre företag och intervjua fler personer inom olika 

avdelningar i organisationen för att fånga åsikter och tankar om metoden från personer som 

arbetar med den i olika sammanhang.  

 

Vi anser att vi kommit fram till tillfredsställande resultat i studien, men vidare forskning på 

högre nivå skulle kunna använda sig av fler respondenter, i form av flera företag för att 

stärka generaliserbarheten. För att stärka resultaten kan vidare forskning även inrikta sig på 

vissa delar av CDE genom att gå in djupt på till exempel kommunikationen eller 

organisationsstrukturen. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Övergripande om användning av CD, beslutet och övergången.  

I vilken utsträckning använder ni Continuous Delivery-metoden?  

 

Hur togs beslutet att börja arbeta med Continuous Delivery? 

 

Hur gick övergången till Continuous Delivery till? var började ni och vilka steg 

tog ni för att komma dit ni är idag? 

 

Hur såg övergången ut till Continuous Delivery? växte det fram eller fanns det 

en utsatt plan på övergången? Vet hela organisationen om att ni har Continuous 

Delivery? 

 

Hur ser stödet ut från ledningen på Continuous Delivery? var de med från 

början? hur ser det ut nu? 

 

Upplevelser av CDE, förändringar/organisation 

 

Vilka fördelar upplever ni med Continuous Delivery? 

 

Vilka utmaningar har ni ställts inför när ni införde Continuous Delivery, 

beskriv gärna isåfall(vilka var största utmaningen, organisatoriska, tekniska 

mm) började ni med de tekniska förändringarna eller de organisatoriska? 

 

Upplever ni en ökad kundnöjdhet med CD? Har ni märkt några förbättringar i  

utveckling/kundnöjdhet och hur går ni tillväga för att mäta eventuella 

förbättringar/försämringar? 

 

Beskriv gärna hur er organisation har förändrats efter ni implementerade 

Continuous Delivery, förändring av roller, kulturen, avdelningar med mera. 

 

Utveckling / automatisering 

 

Använder ni Continuous Delivery i allt utvecklingsarbete eller bara utvalda 

applikationer? Vad utmärker om ni gör eller inte gör det? beroende på ålder, 

storlek eller tekniker på systemen? 

 

Upplever ni färre fel i utvecklingsprocessen? Har felen ändra karaktär, 

upptäcks de senare eller tidigare i processen? Lägger ni mer eller mindre tid på 

att fixa felen?  



 

   
 

 

Beskriv gärna hur ett utvecklingsarbete ser ut nu med Continuous Delivery, 

från uppstart av projekt till leverans till produktionsmiljö.  

 

Använder ni er av testdriven utveckling i de projekt ni har Continuous 

Delivery? 

 

Har ni en automatiserad Utveckling, test och release miljö. 

 

Beskriv gärna hur en release går till, sköts den automatisk efter någon trycker 

på till exempel en knapp, eller har ni folk som arbetar aktivt med 

releaseprocesser? 

 

vad sker automatiskt respektive manuellt, finns det steg i processen som inte 

går att automatisera? 

 

Hur ofta släpper ni mjukvara? planerad, oplanerad? Hur ofta tar kunderna 

emot? 

 

När ni gick till att arbeta med Continuous Delivery, På vilket sätt förändrades 

era release-cyklar? När deprekeras tidigare releaser? 

 

Övriga koncept/kultur 

Hur ser ni på Continuous- Integration, Delivery och Deployment / Arbetar ni 

med några övriga Continuous Practices? så som Continuous Integration eller 

Continuous Deployment? eller planerar ni att göra inom snar framtid? vilka 

utmaningar ser ni inför det? Vilka skulle ni vilja arbeta med? 

 

Är er organisation “LEAN”, bryter ni ner stora uppgifter till mindre? för att 

leverera mjukvara snabbare? beskriv isåfall hur ni arbetar med det, tankesätt 

med mera? 

 

Hur arbetar ni med Agila metoder som Scrum eller Kanban, vilka Agila 

principer anser du vara grund för arbetet? 

 

Vad är DevOps för er, hur används termen i organisationen och vad innebär 

det för er organisation? 

 

Anser ni att ni har en öppen kultur? Arbetar ni aktivt med företagskultur och 

medarbetaridentitet och isåfall hur går det arbetet till? 

 

Har ni gjort något speciellt för att främja en öppen kultur och samarbete?  
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