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Abstract

DevOps is an ill-defined but trending approach to software development. Many companies
are seduced by its promises of reduced costs and risks. DevOps life-cycle is often represented
as a continuous everything, but very little is said about how to get the ball rolling. This report
examines  how DevOps definitions  are  represented  in  the  initiation  of  Agile  projects.  By
interviewing developers and mapping their project initiation activities in a DevOps context, a
set  of  guidelines  was  formed.  Continuous  Integration  and Deployment  were  found most
prominent DevOps attributes from a developer’s perspective. The operational responsibility
is skewed toward maintenance, with low interest in further adjustment.

Keywords: DevOps, software development, project inception and elaboration,
Continuous Integration and Deployment
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1 Introduction 
Today,  many  businesses  try  to  adapt  their  business  models  to  keep  up  with  the  digital
transformation.  These efforts often mean putting digitization at  the center of the business
model  [5]. The new mindset requires speed, the ability to rapidly adjust to changes and get
back in the game quickly after failure. Hence the perpetual need to start anew.

A project’s life-cycle can be compared to that of an individual. It has to be conceived
and it will, one day, cease to exist. The first phases are critical [7], just as a child is most
vulnerable during its  first  months,  so does a project  carry most risk in  the initial  stages.
Uncertainties concern viability, requirements, design, planning and resource management. 

Traditional  software  development  is  characterized  by  planning  and  design.
Unfortunately, the future waits for no one. The “need for speed” sacrifices careful planning
for  speed  and  flexibility.  Therefore  the  traditional  approach  had  to  give  way  to  Agile
methodology. Digital transformation hasn’t slowed down and businesses express even more
need for cheap,  reliable and fast projects.

DevOps culture is a good fit for the task, preaching automation and cultural changes
as  a  cure  for  inadequacies  [6].  With  an  arsenal  of  tools,  DevOps  offers  to  speed  up
development cycles and bring change, continuously.  Betterment areas are significant during
iterative development, where the repeatable steps can be automated. The infinity symbol of
DevOps  [1] illustrates this cyclic nature, but how is this perfection achieved?

This study examines the actions that bring a project into the iterative development
phase and looks for common patterns. By finding similarities and formulating guidelines for
project maturation, valuable insight into possibilities of standardization and automation could
be gained.

1.1 Background

Digital  transformation  is  an  ongoing  effort  of  businesses  and  governments  to  alter  their
business models using modern digital solutions to traditional problems. Current market needs
and requirements change rapidly, which means that reduction of the delay between initiation
and execution of a process (Lead time) is a primary concern [2]. 

Agile software development revolutionized how requirements and change are treated
in development  life-cycles.   By focusing on feedback and minimizing  unneeded “waste”
features, better throughput efficiency could be achieved [2]. This improvement came at a cost
of  stability  and  maintainability  since  operational  processes  (such  as  deployment  and
maintenance) were not taken under consideration.

DevOps has grown, similarly to Agile,  from a grass root movement into a trending
methodology,  since  it  offers  a  dramatic  decrease  in  lead  time.  There  is  however  no
recognized DevOps manifesto which can often lead to misunderstanding.

The  DevOps  culture  has  several  key  attributes  and  is  facilitated  by  continuous
delivery (CD) tools and techniques. CD is an approach to reliably automate software delivery
from newly written code all the way to a release candidate. This is often achieved through
automation and collaboration efforts, which leads to the misconception that DevOps is CD.

An organizing principle for CD activities is a deployment pipeline (example Figure



1.1), this model can be used to map both manual and automated activities. The deployment
pipeline  is  a  project’s  value  stream from code check-in  to  release  [9]  and describes  the
manual/automated process gates and responses to a check-in event.

DevOps includes organizational,  infrastructural  and cultural  changes in addition to
CD [3].  Heavy reliance on the sequential use of automation tools across entire life-cycle is
one of the main distinguishable traits and is usually referred as the DevOps toolchain since
automation efforts normally consist of several different software solutions applied along the
entirety of the life-cycle. Figure 1.2 shows the relationship between DevOps and CD.

Since DevOps is often ill-defined, key attributes from V.Gupta et al. [4] will be used
to  characterize  and  evaluate  DevOps  implementations.  These  can  be  grouped  into  4
categories, where Automation and Source control are key independent attribute groups that

 

Figure 1.1: J. Humble, Continuous Delivery [9] A deployment pipeline

Figure 1.2: V.Gupta, et al. [4] DevOps and its components



affect the quality of DevOps implementation: 
1. Automation: of tedious processes and provisioning of resources via machine-readable

definition files (Infrastructure as code). 
2. Source Control: change management and deployment facilitation. 
3. Cohesive Teams: counter traditional team isolation by function (Dev vs Ops) 
4. Continuous Delivery (CD) practices.

1.2 Related work

The activities defined in the Open Unified Process (OpenUP) [29]  will be used to provide a
generalization  pattern  for  agile  methodologies.  Inception  process  objectives  concern
identification  of  key  functionality  and  understanding  of  requirements,  costs  and  risks
associated with the project. Elaboration process objectives aim to mitigate risks, detail the
requirement understanding and focus on design, implementation and validation of software
architecture. 

OpenUP [29] offers a project life-cycle separation into phases as shown in Figure 1.3.
Inception and elaboration phases are of importance for this study since they should contain
the activities needed to successfully launch a project into iterative development that occurs
during the construction phase. 

Figure 1.3: Introduction to OpenUP[29]: Organization of work and content focus in 
OpenUP



To  gain  a  better  understanding  of  how  different  workflow  activities  can  support
DevOps, OpenUP phase objectives can be used and paired with related DevOps attributes
(see Appendix 1 conceptual  prototype).  Inception  and elaboration  objectives  are  listed  in
table 1.1. 

Inception objectives Elaboration objectives

Understand what to build Get a more detailed understanding of the 
requirements

Identify key system functionality Design, implement, validate and baseline an 
Architecture

Determine at least one possible solution Mitigate essential risks and produce an 
accurate schedule and cost estimates

Understand the cost, schedule and risks 
associated with the project
Table 1.1: OpenUP inception and elaboration objectives

There  is  no  formal  definition  of  DevOps  [10],  but  most  sources  consider  it  a
culture[11], an organizational approach [10] or a development methodology [12]. To be able
to establish a baseline of what inception-elaboration activities are supportive of DevOps, this
study examines the earlier efforts to understand DevOps. 

R. Jabbari et al. [12] derive the definition that can be used to gain insight::
“DevOps is a development methodology aimed at bridging the gap between Development
and  Operations,  emphasizing  communication  and  collaboration,  continuous  integration,
quality  assurance and delivery with automated deployment utilizing a set  of  development
practices”  [12]. 

L.  Banica et  al.  [13] have also argued for  DevOps as  a  project  methodology and
performed a pilot project study to examine the benefits [13].

Attributes  influencing DevOps implementation  in  an enterprise  were modeled  and
measured by V. Gupta et al. [4]. They can be used as a reference target while evaluating
workflow activity support of DevOps implementation as presented in appendix 1, conceptual
prototype.

The attributes are separated into four groups, presented in Table 1.2, Source Control
and Automation were found to have the most significance [4]. Detailed attribute description
based on work by V.Gupta et al. [4] is available in chapter 3: Results. 

A. Wahaballa et al. [14] has proposed a Unified DevOps model (UDOM) including
three layers: 

• Application and data model: What is being built
• Workflow execution model: How it is built
• Infrastructure model: Where it is deployed

Work performed by A. Wahaballa et al. [14] is similar to this study, but is generic in
its nature and focuses on the entire life-cycle instead of early phases, making it a bad fit. This
approach  can,  however,  be  used  to  increase  the  understanding  of  relevant  activities  by
directing the inquiry into modeling, workflow execution and deployment.



Automation      Source
Control

Cohesive Teams Continuous
Delivery

Automated Code
Review 

Branching Pattern Involvement of
Operations in
Development
(OpsInDev)

Continuous
Feedback

Automated Testing Branching
Changes

Involvement of
Development in

Operations (DevInOps)

Daily Check-ins

Automated
Deployment

Branching Scatter Iterative
Development

Automated tools to
Monitor

Branching Depth Code Maintainability

Infrastructure as
Code

Feature Toggle System Monitoring

Test Early & Often

Table 1.2: DevOps Attributes

1.3 Problem formulation

Projects  often  have complex  but  repeatable  patterns.  By gathering  data  on how different
teams work from project inception-elaboration stages to first prototype deployment, common
variables  might  be  discovered.  These  common  factors  might  include  cloud  deployment
practices,  rapid  prototyping  methods,  collaboration  efforts,  code  quality  and
planning/management efforts.

Actions with great variation could then be analyzed according to previous research to
find  common  ground  and  those  with  repetitive  patterns  studied,  to  discover  automation
candidates.  Thus  a  methodology  for  project  inception-elaboration  can  be  integrated  into
DevOps toolchain.

1.4 Motivation

Digital business transformation is changing the way companies act [5]. Digitization efforts
are  much  more  than  simply  deploying  to  the  cloud,  they  involve  radical  organizational,
cultural and technological changes. DevOps movement advocates these changes and enables
companies to deliver changes to their users fast [6].

Unfortunately, a lot of different tools are used in the DevOps toolchain, which can be
quite intimidating and counter-intuitive at first. Many handbooks exist for infrastructure as
code, continuous integration and development,  but very few focus on how to get the ball
rolling. Initial phases (Inception-Elaboration) of a project are often high in risk with many
uncertainties  [7].  By studying how these risks can be minimized in a DevOps compliant



manner, a standardized set of guidelines could be defined.

1.5 Objectives

The  main  topic  of  interest  is  what  variables  affect  project  success  rates  in  terms  of
organizational/cultural  transformation  and  rapid  reliable  development.  How can  these  be
automated and/or standardized? To answer this question, several objectives need to be met.
Objectives can be seen in table 1.3.

O1 Examine how agile teams start their projects and find common actions

O2 Evaluate the impact of these actions on final project acceptance 

O3 Generalize actions based on their project-specific purpose

O4 Find valuable automation candidates based on common/repetitive actions

O5 Describe an inception-elaboration approach, supportive of DevOps culture

Table 1.3: Objectives
It  is  expected  that  a  lot  of  early  focus  is  put  in  team  cohesion  and  requirements

engineering.  Infrastructure  is  likely  to  rely  on already  established  routines  and taken  for
granted instead of fit to the task. This can prove problematic since many prioritized actions
could actually be irrelevant in the long run.

By compiling a prototype model based on previous research the relevance and impact
could potentially be matched to project success based on project efficiency and stakeholder
satisfaction [8]. This could allow a generalization to be formed, descriptive of the currently
dominant pattern of successful project initiation.

The results are expected to offer insight into common bottlenecks and provide guidance
for a logical matching of key DevOps attributes with respective automation candidates.

1.6 Scope/Limitation 

A project is a planned activity to accomplish a particular task under time constraints. Due to
the large diversity of methodologies, agile and its subsets are selected as preferred subjects
because of popularity and baseline affinity with DevOps culture.
There are many different project process methodologies. In this study, Open Unified Process
(OpenUP) will be used to provide a process generalization model. 

Inception phase involves business modeling and use cases, stakeholder consensus and
cost/benefit analysis. During the inception phase, requirements and architecture are usually
drafted. Most of this study will revolve around the elaboration phase, which aims to provide
stable architecture and prototypes. Since it is yet unknown how the interviewed companies
perform  their  activities,  and  the  first  phases  often  run  in  parallel,  both  inception  and
elaboration  should  be  examined.  The combination  of  inception  and elaboration  activities
should then capture a generic pattern of project critical “first steps”.

The starting point of interest is defined as the original business case formulation. Even
if  requirements  engineering  and design activities  are  hard to  generalize,  the case-specific
analysis might generate valuable insights into following elaboration phase. The cut-off point



is a prototype or first deployment, which should be the natural culmination of the elaboration
step. 

1.7 Target group 

Businesses  and  organizations  implementing  or  transitioning  to  DevOps  methodology.
Management  personnel  should  be  able  to  gain  actionable  insight,  while
development/operations staff could benefit from a theoretical understanding of the subject. 

1.8 Outline 

Chapter 2, describes the Method used in the study and concerns the preliminary prototype
and  interview  questions.  Specifically,  how  they  were  constructed  and  performed,  with
subsections  discussing  reliability  and  ethical  considerations.  Chapter  3  presents  the
conceptual prototype and the results of conducted interviews. Chapter 4, Analysis describes
the  processing  of  collected  data  and consequent  evolution  of  preliminary  model  to  form
guidelines.  Chapter  5, Discussion of the discovered patterns  and post mortem reflections.
Chapter 6, Conclusion brings up recommendations for further research and a summary of
findings.



2 Method
The study aimed to examine what project initiation activities are supportive of DevOps. Since
these were unknown, a conceptual prototype had to be constructed in order to guide further
inquiry. Interview questions were then formulated based on the conceptual prototype. Method
process can be seen in Figure 2.1

DevOps attributes and their benefits [4] were compared with objectives of inception
and elaboration phases of OpenUP phases [29] as seen in Appendix 1. Interview questions,
found in Appendix 2, were to be performed according to General Interview Guide approach,
which allows a structured line of questioning while keeping the possibility to ask follow up
questions based on responses [16]. By recording and transcribing the interviews,   analysis
could then be performed to compare and contrast similarities and differences. Code structure
was formed with a start list based on conceptual prototype data as a preliminary organizing
framework and updated during the analysis process.

Interviews had a focus on perceived activity benefits, which align with one or several
phase  objectives.  The  perceived  effect  of  activities  on  project  costs  and  stakeholder
satisfaction was an important  measure since it  was used to match activities  with DevOps
attributes. By developing codes based on the conceptual model and updated with result data
the study gained insight into the early project life-cycle. These activities were compared with
benefits provided by different DevOps attributes [4] to find commonalities, problem areas
and betterment guidelines. 

As  a  result  of  the  analysis,  activities  likely  to  benefit  from  or  support  DevOps
attributes were discovered. These were fitted into a set of patterns forming a set of guidelines
and presented to an expert in the field for validation. The detailed method can be seen in
Figure 2.2.

Figure 2.1: Method process



2.1 Reliability and Validity 

To ensure construct validity the definition of DevOps and it’s attributes based on V.Gupta et
al.  [4]  were  used.  This  could  prove  problematic,  since  DevOps  is  ill-defined  and  many
attributes can be perceived as obscure. To avoid misunderstandings, interviews should verify
correct  interpretation  and  perform  post-processing  result  validation  to  minimize  risk  for
misconception. The conceptual prototype model based on related research [4] [29] was used
to drive the inquiries, but it must not be used as a source of truth.

OpenUP  is  minimalist  and  excludes  Business  Modeling,  Environment,  advanced
Requirements Management and Configuration Management tool setup, with the motivation

Figure 2.2: Detailed method overview



that these areas are unnecessary for a small project or are handled outside project team [29].
These activities were nonetheless included in interview questions since they are important in
the context of DevOps.

The main issue concerned external validity due to limited resources for interviews.
Only  a  few were  performed,  which  could  mean  that  data  is  not  representative  of  larger
populace unless sampled carefully. Different company sizes and profiles were intentionally
targeted to provide a better knowledge spread. Interview questions were open-ended and not
predisposed to a certain answer.  Interviews have been recorded and transcribed to minimize
data loss and misunderstandings.

Result validation was performed by John Häggerud, lecturer at Linnaeus University in
capacity of DevOps expert. He was asked to comment whatever the findings were reasonable
based on his personal experience, the statement is available in chapter 3.3: Result validation. 

2.2 Ethical Considerations 

All interview transcripts and resulting data was anonymized. Even information that could be
used  to  de-anonymize  the  participants  was  excluded  in  compliance  with  GDPR.  Such
information concerned excessive details  about the technology stack used,  company name,
project name or detailed process descriptions.

Such  information  was  replaced  with  placeholder  tags  where  necessary  and  not
collected  at  all  if  possible.  The  transcripts  that  were  made  public  have  been  shown  to
participants to receive consent and any personal information was removed as soon as it was
no longer required. The recordings were not preserved longer than required and have been
deleted or erased after transcript validation. 



3 Results

3.1 Conceptual model

DevOps attributes needed to be explicitly defined to allow pairing with activities. Simplified
in further mentions as Attribute(A)+Number(x) to improve readability.

3.1.1 DevOps Attributes

Automated  Code Review (A1):  relies  on  predefined code quality  rules  and best  practice
conventions to automatically catch defects during Continuous Integration of code check-in.
This  attribute  is  linked  to  risk  mitigation  and  time-cost  reduction,  it  has  been  found  to
improve software quality [17].

Automated Testing (A2): Automatic execution of test cases to verify that the checked-
in code meets the requirements. Reported to increase turn-around rate and code quality [18],
which relates to risk mitigation and time reduction.

Automated Deployment (A3): Automated application deployment into the production
environment.  Reduces  release  time  and  risks,  provides  faster  turn-around  and  time  to
market[19].

Automated  tools  to  monitor  (A4):  By  monitoring  the  production  environment,  a
higher level of quality assurance can be reached. Continuous monitoring requires automated
tools and reduces risks while increasing product confidence [20].

Infrastructure as Code (A5): Manage infrastructure by scripted interactions with the
environment,  allowing  for  faster  turn-around  due  to  reduced  risk,  frequent  on-demand
deployments and improved quality due to rapid failure recovery [21].

Branching pattern (A6): Branches are used in source control to isolate code changes.
The pattern for individual  work isolation and subsequent merge strategies  directly  affects
software quality and release frequency [22].

Branching Changes (A7): Branching tasks compared to development tasks represent
the complexity of code integration efforts. High values are prohibitive of faster turn-around
and frequent releases [22]

Branching Scatter (A8): Number of branches containing a software component. High
values indicate higher failure rates and reduced code quality. [22]

Branching Depth (A9): Code changes in branches that are not direct descendants of
the master branch are not indicative of code quality. They were shown to have little to no
impact. [22] This attribute is considered invalid. 

Feature  Toggle  (A10):  On/Off  feature  switch  allows  to  disable  features  under
development  and testing phases. This approach simplifies the branching strategies and no
downtime releases [23]

OpsInDev  (A11):  Collaboration  through  information  and  responsibility  sharing.
Operations  team  provides  insight  into  infrastructure  and  environment  requirements  to
development teams, achieving greater productivity and software quality [24]



DevInOps (A12): Collaboration through information and responsibility sharing. The
development  team  provides  implementation  requirements  and  design  insights,  achieving
greater productivity and software quality [24]

Continuous Feedback (A13): Systems are designed to expose relevant information.
Development  process  efficiency  is  measured  according  to  performance  metrics.  Activity
feedback is  shared with stakeholders  in real  time,  providing better  service quality  due to
faster issue resolution and reducing lead/cycle time by increased efficiency of processes [25].

Daily Check-Ins (A14): Requires developers to check in the code on a daily basis. A
key principle behind Continuous integration. Reduces integration/merge issues and increases
software quality [26].

Code  Maintainability  (A15):  ability  to  easily  accommodate  future  changes  when
required. Enhances software quality and allows faster turn-around [27].  

System  monitoring  (A16):  Monitoring  software  and  infrastructure  in  production
environment allow measurements of process efficiency and better software quality through
insights [25]. Similar to A13, but limited to operational measurements and feedback for Dev
and Ops stakeholders.   

Test early and often (A17): Testing can be used to provide feedback for development
activities  and  should  be  used  strategically.  Early  testing  used  to  improve  processes  will
increase productivity, lower costs and increase software quality [28]

Iterative  Development  (A18)  implementing  a  larger  task  in  smaller  fragments.
Improves code quality, reduces risks and enables Continuous Integration and delivery, which
provide faster releases and frequent deployments. [18]

3.1.2 Initial matching of attributes to objectives

Continuous  Feedback  (A13)  was  assumed  to  be  related  to  business  modeling  and
implementation activities  by providing and sharing metrics with stakeholders in real  time
[25].

Cohesive teams (A11,12) further insight into operational and development constraints
and requirements [24] during requirements engineering, analysis and design activities.

Automated code review and testing (A1,2) improve code quality and reduce risks,
time and costs [17] during implementation and testing activities.

Daily  check-in,  code  maintainability  and  iterative  development  (A14,15,18)  are
affecting implementation by increasing code quality, reducing risks and lowering associated
costs [26,27,18] and are prerequisites for Continuous Integration practice.

Testing  early  and  often  (A17)  affects  implementation  and  testing  activities  by
increasing  production  efficiency,  which  is  associated  with  lower  risks,  costs  and  higher
software quality. [28]

Automated Deployment and Feature toggle (A3, A10) relate to deployment activities,
A3 reduces time, risks and costs associated with deployment [19] while A10 simplifies the
deployment of new features and allows a flattening of branching patterns and can be seen as
rapid release enabler pattern [23]

No  obvious  project  management  activity  relation  to  DevOps  attributes  could  be



identified from related research.
Configuration  and  change  management  activities  are  influenced  by  Branching

patterns,  changes  and  scatter  (A6,7,8)  [22],  version  control  is  a  part  of  CICD pipelines
(Figure 1) and is by definition affected by Infrastructure as code (A5). 

Automated and system monitoring (A4, 16) provide risk assessment and mitigation
together  with  software  quality  increase  [20,25].  Infrastructure  as  code  (A5)  allows  on-
demand provisioning and decreases risks and improves quality by rapid failure recovery [21].

3.2 Interviews

To  capture  the  differences  that  might  be  of  interest,  different  subsets  were  targeted.
Government controlled institutions, large and small IT businesses. Several consulting firms
were also contacted but no interview opportunities could be achieved. 

Four interviews were performed, recorded and transcribed. The interviews and their
transcriptions are, due to practical reasons, in Swedish. The interview process evolved with
each  interview,  which  could  be  perceived  as  interviewer  bias.  Due  to  general  interview
approach  treating  interview  questions  as  discussion  topics,  it  can  be  argued  that  better
understanding of the subject has helped explore recurring themes. 

Participants were emailed the transcripts and asked if they give permission to use the
documents with respect to anonymity and possible managerial concerns. Three out of four
transcripts were approved, and are available as appendixes 3,4,5. The transcripts are raw and
reflect verbatim what was said. Certain parts were too specific and were redacted to meet
anonymity  requirements.  Such  parts  are  indicated  by  [redacted]  or  [generalization  of
mention].  Contextually  incorrect  mentions  due to human error were pointed out to avoid
misconceptions:  (contextually correct) transcribed verbatim.

Transcripts were processed, after acquiring permission, one by one using qualitative
analysis  to  find  codes  or  themes.  Detailed  view  of  analysis  and  discovered  themes  are
presented in chapter 4, and a summarized overview can be seen in chapter 6.

3.3 Result validation

Analysis results were presented to John Häggerud, a lecturer in computer science at Linnaeus
University for an expert statement. A 15-minute video presentation, summarizing the results,
and a  copy  of  the  report  were  offered  for  review.   It  should  be  noted  that  due  to  time
constraints, only the summary was reviewed, which can affect the quality of result validation.

Not attending to operational concerns is a common problem, especially since it might
be natural  to  consider  developer  perspective as a computer  science bachelor.  Operational
perspective is an interesting venue for future research. Overall, the results are reasonable and
familiar  to  John  from  literature  and  personal  experience.  Previous  discussions  with
enterprises have had strong similarities with the reviewed results. 



4 Analysis
The analysis was performed with the conceptual prototype as a starting list for the coding
process  to  bring  structure  and  categorize  described  activities.  Each  interview  was  read
iteratively,  and key topics were written down together with context,  related activities and
benefits where appropriate. These stubs and their context, activities and benefits were specific
to their transcripts of origin. 

After each interview was processed,  the stubs were sorted in logical  groups using
paper prototypes and Trello boards. Early models tried to categorize data based on time, cost
and risk but several stubs fit all of these categories, which made analysis unwieldy.  Three
alternative categorization models were finally established, providing different perspectives
that can be used to answer thesis objectives.

An example of data processing of customer meetings theme from transcript 1 can be
found in Figure 4.1 below. 

Figure 4.1: Example processing of transcript data



4.1 Activity view

Activity view describes an overview of common activities and different approaches to them.
It aligns with study objectives of examining how agile teams start their projects and finding
common  actions  (O1)  and  lays  the  groundwork  for  describing  an  inception-elaboration
approach supportive of DevOps culture (O5). A summary can be seen in chapter 6 figure 6.1.

Meetings  can  take  many  forms.  Formal  start-up  meetings  to  solidify  stakeholder
consensus, cross-functional workshops to examine all possible venues, team brainstorms or
customer discussions. Whatever the form, they all are deemed important, reduce uncertainties
or build mutual understanding of the problem at stake.

Prototyping is often closely related to meetings. Basic whiteboard or paper prototype
is  often  used  to  demonstrate  a  concept  early  on.  Mock-ups  can  be  rapidly  developed  to
showcase the functionality and are linked to user experience demonstrations. Demonstrable
products  are  for  example  used  by  one  participant  to  drive  customer  engagement.  Their
staging or demo environment is fully transparent to end user enabling rapid validation and
involvement.  Another  participant  uses  several  different  technical  solutions  in  proof  of
concept prototyping. With respect to acceptance criteria and metrics, they provide a way to
verify their working hypothesis.

 Decision-making can concern the  choice of  tech-stack,  solutions  or  how specific
work should proceed. Three patterns could be identified, presumably reflective of the overall
organizational  structure.  The flat  hierarchy represents high team cohesion and consensus.
Decisions are team oriented and representative of earlier experiences. Same can be said about
top-down processes, except that the decision-making process is more formalized. Even the
individualistic  approach  takes  group  consensus  in  consideration,  solutions  must  have
definable merits. All of the above processes are however stated to accommodate change as
required.

Standardization  concerns  simplifying  processes,  usually  unwritten  guidelines  and
principles  concerning  how things  are  done.  By relying  on earlier  experience  and proven
methods, faster development and solid knowledge base in a defined area can be achieved.
Templates can be used to simplify complex processes or tasks, and guidelines can exist to
establish preferred solutions. Standardization can also take the form of very specific business
choice to only work on a certain platform, which limits  necessary knowledge and allows
specialization.

Project  management  boards for issue,  user stories  or task tracking are extensively
used to achieve better  task overview and streamlining of efforts, process transparency for
customers and stakeholders and possible automation of release documentation. 

Iterative development practices are similar across all participants, with daily standups,
code check-ins and a sprint based approach to task completion.

All build and deploy activities were described as automated, continuous deployment
processes, with automated tests in place. Corresponding infrastructure setup in sprint zero
could be performed by a single individual, based on a template or treated as code and evolve
with  the  project.  Level  of  insight  and  developer  competence  varies  but  all  participants
achieve similar automation and express satisfaction with their process.



Source control practices are well established, with few and shallow branches. Seen as
a prerequisite enabler for Continuous Integration and Deployment. 

Testing focuses on critical, important or valuable assets, specifically, integration tests
are perceived as valuable. Automated tests are used to secure quality before deployment.

Maintenance, logging and monitoring are not a part of the development process and
are perceived as a different responsibility area.

Resource  allocation  is  a  top-down  decision,  but  developers  can  provide  valuable
expertise in estimations.

4.2 Purpose view

This  model  tries  to  evaluate  the impact  on final  project  acceptance  (O2) and generalizes
actions with respect to their purpose (O3), by categorizing risk, cost and time as themes of
uncertainty reduction, standardization, continuity, efficiency and separation of concern.

4.2.1 Uncertainty reduction

Customer meetings and team discussions increase stakeholder consensus on what is being
built and are perceived as crucial in requirements engineering efforts. Early identification and
engagement of key personnel from both sides, can limit time spent in meetings and reduce
costs by providing a needed understanding of the task and associated domain. 

The  developers  are  often  involved  from  a  technical,  expert  perspective,  to  offer
alternative solutions or correct conceptual deficits in proposed solutions. This purpose occurs
in  customer,  formal,  cross-functional  and  team  meetings,  with  stated  goals  of  reducing
uncertainty  and  avoiding  bad  solutions,  understanding  the  problem  area,   laying  the
groundwork for later implementation and achieving stakeholder consensus.

Prototypes are used to demonstrate and validate iteration results, with the purpose of
clarifying requirements or increasing stakeholder engagement. Proof of concept systems can
be evaluated based on predefined metric measurements, which allows tackling possible risks
early. Whiteboard or paper prototypes can be used as illustrative tools, and mock systems can
be rapidly developed to demonstrate functionality. 

Early risk identification can also concern third-party integrations or new technologies.
These often introduce uncertainty due to lack of process control or missing knowledge-base
and are tackled by minimizing such variables or outright avoiding them.

4.2.2 Standardization

Standardization  limits  options  by  defining  a  set  of  acceptable  values.  A  company  or
organization  can  find  it  valuable  to  profile  in  one  single  development  platform  or
environment  to lower operational  complexity.  Different tech-stacks require complex skill-
sets,  by standardizing  and steering  solutions  to  preferred  stack,  companies  may evolve  a
specialized market profile instead of generalized competence.

Flat, group consensus hierarchies and top-down organizations both have an unwritten,
informal  approach to  decision-making.  Based  on current  competence  and  skill  sets,  it  is



flexible  with  respect  to  requirements  but  steers  decisions  in  a  common  direction.  Both
examples are however constrained to smaller teams with limited resources. Standardization
can in these cases be perceived as an economic rationale.

Templates or guidelines can be used to facilitate complicated but critical activities.
Scripting an automated build process, for example,  can be templated,  which abstracts  the
process understanding and enables developers with limited skill set. 

A technical baseline can be drawn from similar projects, team consensus or company-
wide policy, and allows easier deployment of project structure and simple project initiations.
Existing, predefined environments allow for rapid deployments in non-cloud architectures.
One person setting up the environment  can be beneficial  to establish a starting point and
leave the possibility for evolutionary adjustment later.

In  the  context  of  freedom  with  responsibility  and  infrastructure  as  code,  many
solutions are based on high team cohesion and understanding cross-functional requirements.
Project setup is a “non-issue” and machine definition files are evolving with each iteration. It
facilitates cross-functional cooperation by providing a point of reference. Docker files can,
for example,  be seen as descriptive documentation of how to start or configure a system.
Monitoring and logging are however perceived as an operational responsibility. Standardized
images or definition files can be used as templates and empower development personnel to
use advanced operation techniques.

4.2.3 Continuity

All participants describe an iterative approach to development and a high degree of build
automation.  Source  control  is  handled  according  to  Continuous  Integration  practices  to
minimize merge conflicts. Daily check-ins, few branches and test regulated automatic build
processes leading to deployment.

Issue tracking boards can be used to provide release notes, partition user stories into
workable  tasks  or  to  include  stakeholders  in  the  development  process.  
Transparency  and  visibility  can  also  be  increased  by  allowing  customer  access  to
automatically deployed staging or “demo” environments. These approaches provide feedback
to relevant stakeholders and allow automation to provide the necessary documentation and
drive customer engagement.

Process automation is a recurring benefit, aiming to reduce repeatable workload and
minimize “human error” rates. The general perception of automatic deployment is extremely
positive, it creates process confidence and is “smooth and comfortable”. “Click to deploy” is
typically used instead of full deployment automation, without any negative mentions. 

All participants have an established infrastructure pattern, either on premises or in the
cloud. While every participant expresses satisfaction with the current state of affairs, a cloud-
based solution is deemed to offer greater opportunities to treat  infrastructure as code and
allow source control  of  machine  definition  files.  This  consideration  is  however  based on
organization  size  and  project  demands.  It  is  assumed  that  transition  to  the  cloud  is  not
economically viable for small  organizations if infrastructure and automation needs can be
fulfilled on premises.



4.2.4  Efficiency

A team or  customer  meeting  can  be  perceived  as  process  optimization.  Areas  that  need
improvement can be identified, and cross-functional perspectives can shed light into earlier
unknown constraints. This tendency is present in flat hierarchies, where meetings can be used
to establish consensus and avoid collisions. Meetings are an essential part of early uncertainty
reduction but are traditionally seen as a time thief. Participants need to stay informed and on
topic  by  formal  regulation  or  increased  insight.  Offering  process  transparency,  access  to
demo  environments  and  issue  tracking  boards  to  customers  can,  for  example,  increase
meeting efficiency by keeping them informed.

Time  and  resource  allocations  are  a  top-down  process.  These  can  be  related  to
strategic decisions or organizational budget considerations. In both cases, developer expertise
can be required for time estimates as an expert opinion. Time planning can be affected by
feature  creep,  and  require  renegotiation.  It  is  beneficial  to  keep  frequent  contact  with
customers and keep their interest. Loss of customer interest is directly associated with failing
schedules.  Tasks  should  be  individual  agnostic  to  avoid  project  delays  associated  with
vacations or sickness.

Testing  is  seen  as  an  efficiency  improvement  to  prevent  regression  and  increase
backward compatibility. It can also be useful to hasten the development of small functions
with  static  results.  All  participants  deem  tests  important  in  critical  systems  and  name
integration tests as particularly useful. Test-driven development is not actively practiced, but
unit testing in newly developed systems is desired. Expressed problem areas are concerning
bad code coverage,  especially  in legacy systems and lack of structured quality  assurance
work. Rigorous testing is a part of automated build and deployment processes, which further
stresses the value of correctly testing critical systems and desired functionality.

4.2.5 Separation of concern

Initial  customer meetings and pilot studies are often done without developer involvement.
This can lead to misconceptions, which could be combated by involving technical expertise
early on. For example, technically savvy salesmen/consultants that have good knowledge of
software and development capabilities have proven to have more reasonable development
requests and can time-cost estimate projects better.

One attribute in DevOps is team cohesion, which postulates that development and
operations should share experiences, knowledge and concerns. These were however separated
into clear silos of development and operational maintenance. Provisioning infrastructure or
establishing  new environments  are  only  seen  as  a  part  of  development  process  in  cloud
infrastructures. Insight in related activities is lacking, but not seen as a problem. The state is
described as organizational and cultural heritage. Both “on the premises” cases express no
need  for  adjustment  and  see  clear  benefits  with  separation,  mainly  an  established
maintenance practice and separation of concern. Time loss is minimal in respect to project
length, duration or life-cycle and does not present a perceivable issue.

Cloud-based  alternatives  outsource  server  maintenance  and  present  more
opportunities  for  infrastructure  as  code.  However,  even  cloud-based  participants  refer  to



separate operations or maintenance teams. Operational concerns are still separate matters but
are handled by cross-functional insight between respective divisions.

4.3 DevOps view

Relation to DevOps attributes was performed by aligning the generalized stubs to inception
and  elaboration  objectives  and  examining  whatever  a  described  activity,  it’s  benefits  or
context match the definitions found in 3.1.1. DevOps attributes.  The model examines the
automation  of  processes  (O4)  and  presents  a  DevOps  supportive  approach  to  inception-
elaboration  (O5).

4.3.1 Understand what to build

Identification  of  organizational  needs  for  further  development  can  be based on customer
feedback or recurring support tickets. By developing continuous feedback mechanisms that
provide  insight  to  all  relevant  stakeholders,  DevOps  practices  can  lead  to  continuous
improvements.

Technical  expertise  is  often involved in time-cost and solution viability  estimates.
High team cohesion with respect to operational and development perspectives supports this
endeavor and increases stakeholder consensus on exactly what is being built.  This can be
achieved by early identification and involvement of individuals with required knowledge and
skill set or by technically savvy customer relations personnel. It can prove problematic to
hold competence within several different areas in small teams. By specializing in a certain
field,  a  greater  level  of  knowledge  can  be held,  which  makes  space  for  cross-functional
understanding.  Limiting  the  technology  stack  can,  therefore,  bridge  the  gap  between
development and operations.

High  team  cohesion  supports  decision-making  in  all  examined  hierarchies  by
establishing a common understanding of operational constraints which serve as a driver in
decision-making processes. 

4.3.2 Identify key functionality and solutions

Technical  expertise  involvement  in  requirements  engineering  offers  the  possibility  for
accurate  identification  of  key  functionality.  Standardization  of  technical  approach  can
simplify this process. Past experiences, established consensus and guidelines, templates or
defined technical baseline are viable applications of cross-functional team cohesion efforts.
Deviation  from  consensus  causes  disruption  due  to  unfamiliarity  and  requires  time
investments which can prove cost prohibitive.  By standardizing or templating solutions to
cross-functional  requirements,  teams  can  capture  different  aspects  of  key  functionality
without shifting responsibilities.

4.3.3 Understand cost, risk and schedule

Individual  agnostic  tasks  help  reduce  risks  associated  with  vacation  or  sickness,  team
cohesion helps alleviate these risks by spreading the knowledge across the board. 



Iterative development  practices  can help combat project  feature creep by allowing
renegotiation of additional or out of scope features.

4.3.4 Detailed understanding of requirements

Project  management  boards  for  issue  and task  tracking  are  prominent  in  breaking  down
problems  to  manageable  parts.  They  support  principles  of  continuous  feedback,  iterative
development and are linked to release documentation and feedback processes. 

Automated  deployment  and  infrastructure  as  code  can  be  used  in  transparent
prototyping practices. Testing early and often is beneficial for falsifying or verifying proof of
concept systems and lowering integration risks with third-party systems. Testing is overall
linked with critical  systems or static functions, where it  can prove time-cost beneficial  to
develop tests to avoid regression. Automated deployment uses testing as a deployment gate to
set a code quality standard and rigorously verifies compliance before release into production
environments. 

4.3.5 Design and implement architecture

Heavy reliance on source control and automation of testing and deployment, with underlying
themes of maintainability. Established, strict commit and merge processes that rely on test
regulated  automatic  build  and  deploy definitions.  Processes  are  controlled  by  guidelines,
group consensus, personal responsibility or established practice and previous experiences. 

Iterative development  and team cohesion are relevant  for infrastructure as code in
cloud environments.  Machine-readable definitions can be treated and controlled as source
code  which  allows  iterative  elaboration  during  project  life-cycle.  cross-functional  team
discussions can then be used to aggregate viewpoints and make architectural decisions based
on different perspectives. Proof of concept architectures can be compared based on system
monitoring metrics to systematically perform early hypothesis testing.

Pre-existing local environments, on the other hand,  allow disregard of infrastructural
concerns in the context of similar projects with limited scope. Bringing up new environments
can take a lot of effort and it can prove easier to go with reusable architecture components
instead. 

4.3.6 Mitigate essential risks

Automated Deployment of prototypes to customer-transparent environments was offered as a
driver  for  continuous  feedback  and  stakeholder  engagement  with  expected  results  of
uncertainty reduction. This practice belongs in the domain of iterative development but is
even relevant in uncertainty reduction contexts.

Backward compatibility and regression avoidance are contextually tied to testing as
risk  mitigation.  Maintainability  practices  rely  on  strict  source  control  practice,  semantic
versioning and continuous integration. Continuous Integration is represented by daily code
check-ins,  stand up meetings,  and  structured  source  control  workflow with  few,  shallow
branches. Modular and isolated tests of critical systems or integration testing allow greater
confidence in code quality and present a strategic early testing gate for deployment.



5 Discussion 

Early project activities, from a developer’s perspective,  aim to rapidly reduce uncertainty.
They are also constrained by established practices and process methodologies. By limiting
the scope, not only is the task at hand easier to grasp, but also to execute. 

 Stakeholder consensus on exactly what is being built, and if it should be done at all,
needs to identify and aggregate domain-specific knowledge. Meetings and prototyping are
often  used  as  tools  for  product  validation,  both  in  customer  and  team  contexts.  These
activities relate  to the Agile principles  [30] of embracing change and frequent deliveries.
These  principles  are  further  supported  by  DevOps  efforts  to  increase  cross-functional
cohesion  and  practices  of  continuous  feedback.  Customers/product  owners  are  important
stakeholders  and  should  be  included  in  the  development  process.  Their  primary  role  is
uncertainty  reduction.  Automated  and  transparent  issue  handling,  task  tracking  and
deployment processes empower product owners to provide feedback often and increases their
level of involvement.

Standardization is a valuable tool to limit the project scope. Some options are simply
not affordable if the team lacks the know-how.  Establishing strict, automated pipelines and
templates  for  build  and  deployment  can  reduce  the  necessity  to  understand  every  step,
allowing developers to take advantage of automation without having to reeducate themselves.

Interview participants described a separation of concern between development  and
maintenance,  with only one case involving cross-functional  insight.  This finding supports
earlier research. DevOps culture of cohesion can be hard to define,  DevInOps and OpsInDev
attributes [4] state that collaboration through information and responsibility sharing should
increase productivity and software quality. They are however not primary drivers in DevOps
adaptation  [4].  All  participants  describe  high  automation,  effective  source  control  and
Continuous  Integration  and  Deployment  (CICD),  while  DevOps  team  cohesion  is
differentiated.

CICD practices  were similar  among interview participants.  All  of  them expressed
satisfaction with their achieved results and unwillingness to change.

P: “...I think it is fantastic, it has made all the difference for us, and I think everyone
in our company agrees that it is absolutely wonderful now when we have got CICD flows
under control” [Appendix 3: transcript 1, translated from Swedish].

P:  “No,  I  don't  think  it  (separation  of  infrastructural  concerns)  affects  us  at  all.
Because we have such long projects and many returning customers, it is usually some days
or a few hours, that you have to run around and hunt or place an order for someone to set up
a server...  It's  so little  of  a project  in the beginning,  it's  a few hours.  So it's  usually  no
problem.” [Appendix 3: transcript 1, translated from Swedish].

Earlier findings by V.Gupta et al. [4] state that automation and source control are the
primary  attributes  of  DevOps  and  affect  CICD  implementation.  This  is  supported  by
automation and source control similarities that participants demonstrate,  in contrast to the
organizational differences and decision-making processes.

Separation of concern between development and operation was a primary cause of



pain and frustration that resulted in DevOps movement gaining traction [2]. The cohesion
efforts can be seen as a cultural shift or reorganization efforts to bridge the conceptual gap.
Participant mentions of DevOps third-party platform solutions or separate DevOps teams are
however contrary to this way of thinking [31]. The separation of concern does not seem to be
addressed,  but  the  development  frontier  has  shifted  to  encompass  CICD  because  of  its
potential benefits. 

This  report’s  focus on the developer  perspective  offers a sample of how different
DevOps attributes impact or could impact one of the key stakeholders. Primary developer
benefits are CICD pipelines. Build and deployment automation are praised as “smooth” and
provide  product  confidence,  directly  impacting  an  individual  developer  and  adding  new
prerequisite know-how. 

Infrastructure  as  code  is  an  attribute  commonly  associated  with  DevOps  [4].
Unfortunately,  only  one  participant  worked with  cloud  infrastructure  and  testified  to  the
iterative  elaboration  of  machine  definition  files.  Operational  concerns  remained  separate,
even in this  case,  providing no results  that  can be used as guidelines.  Logging, auditing,
monitoring and server maintenance are continuous tasks that are not seen as a part of the
development  process.  Standardization,  templating  and third-party  “DevOps” solutions  are
used to avoid cross-functional concerns that team cohesion aims to bridge.  Maintenance is
not seen as a part of development efforts, which is perceived as perfectly fine, as long as
operational concerns are satisfied.

In hindsight, it was naive to only take developer viewpoint under consideration. Sales,
Management,  Operations  and  customers/product  owners  cover  many  activities  that  fall
outside of degree project’s scope. DevOps benefits are targeting the entire life cycle, and for
example  system monitoring  or  continuous  feedback  might  be  more  informative  from an
operational perspective. 

It is, however, extremely difficult to engage participants in 1 hour long interviews and
approval  of  monstrous,  raw  transcripts.  Official  communication  channels  provided  by
companies and organizations have abysmal response rate, with even lower engagement rates.
Over  30 e-mails  were sent,  resulting  in  a  grand total  of  one  positive  and three  negative
responses. Thanks to personal contacts and supervisor assistance in finding participants, four
interviews could be conducted. Unfortunately, only three could be used. Similar endeavors
should  try  to  establish  direct  contact  with  organizations,  it  is  likely  that  official  email
inquiries are simply ignored or lack decision-making capabilities.  



6 Conclusion 
This bachelor thesis aims to examine how agile projects are started and how the described
activities  relate  to  DevOps.  By  interviewing  distinct  organizations  and  companies,  a
developer perspective on inception and elaboration process is formed. It is assumed that the
reader  is  a  computer  science  peer,  interested  in  DevOps  as  methodology  or  project
management personnel looking for insight. It is strongly recommended to read chapters 1.1:
background and 1.2: related work first, many definitions are introduced there. Objectives are
to examine what activities are performed early in project life cycles (O1, figure 6.1), how
they affect  project  success  (O2,  figure  6.2)  and their  intended  purpose  (O3,  figure  6.2).
Description of possible automation candidates(O4) and DevOps supportive approach (O5)  is
presented as a summary in table 6.1.

Meetings Customer Team cross-functional Formal

Prototyping Whiteboard or
paper prototype

Demonstrable
product

Functionality
mockup

Proof of concept backed
up by metric

measurements

Technical
decisions

A flat hierarchy
(group consensus)

Skill-set driven decisions
(top-down limitation)

Freedom with
responsibility (individual)

Standardization Template images Template process Tried and proven
methods

Technical
baseline

Project management boards
for tasks or user stories

Transparency Task
streamlining

Automated release
documentation

Infrastructure
sprint

Single individual based
on group consensus

Guidelines based on
previous experience

Infrastructure as code,
evolving with project

Build Automated, test regulated, continuous deployment

Iterative
development

Daily standups, check-ins, sprint based approach to tasks.  

Source control Few branches, shallow branching. Enabler for Continuous Integration and
Deployment practices.

Resource allocation Time-cost dependent, top-down process

Deployment Automatic

Testing Only critical, important and integrations. Expressed desire to put in more effort
into testing in future projects. Gate to the production environment. Not TDD.

Environment Maintenance, logging, security updates and monitoring are a separate
responsibility/activity performed by a different division

Figure 6.1: Summary of activities (gray background) and their contexts.



Uncertainty reduction:  meetings and prototypes

Stakeholder consensus Understanding of the task

Technical, expert perspective Avoid bad solutions

Stakeholder engagement Implementation groundwork

Standardization:  limits, competence driven decision-making and templates

Aggregate specialized know-how Filter undesirable choices

Common direction Simplification of complex tasks

Economic rationale Rapid deployment enabler

Continuity:  issue and task tracking, iterative approach, process automation, continuous
integration and deployment

Minimize merge conflicts Automatic documentation

Customer engagement in the process Reduce human error rates

Process confidence Transparency and visibility

Efficiency: transparency, technical expertise involvement and automated testing

Meeting throughput Time cost estimate accuracy

Keeping project schedules Testing to prevent regression

Confidence  in  critical  systems  and
integrations

Testing as an automatic deployment gate

Separation of concern:  Customer meetings, pilot studies, maintenance responsibilities

Established practice Organizational or Cultural heritage

Small time loss, no bottle-neck Not a perceivable problem
Figure  6.2:  Summary  of  activity  categories  (gray  background,  O3)  and  their  intended
purpose (white background, O2)

Interview  results  show that  Continuous  Integration  and  Deployment  practices  are
popular  with  developers.  Automation  of  build  process  and  orderly  source  control  are
necessary  prerequisites.  These  changes  are  welcome,  but  demand  more  know-how from
developers. By standardizing and templating complex processes, the knowledge threshold can
be lowered. 

The  gap  between  development  and  operations  is  still  prominent.  Continuous
deployment  is  now  seen  as  a  part  of  development,  while  monitoring  and  maintenance
activities  are  still  under  operational  purview.  Table  6.1  exemplifies  a  project  initiation
approach that supports DevOps. Activities that can be automated are annotated with (A). 

This  report  focuses  on  the  developer  perspective,  it  is  certain  that  operational
concerns  are  ill  represented or understood by developers.  DevOps revolves around entire
project life-cycle, and operations need to be represented to acquire the entire picture.



• Understand what to build:

◦ Specialize to limit options and aggregate knowledge
◦ Establish a common understanding of constraints
◦ Involve technical expertise early to avoid bad solutions
◦ Continuous feedback mechanisms to identify improvement areas (A)

• Identify key functionality and possible solutions:

◦ Cross-functional dialogue to understand constraints
◦ A standardized approach to project setup (A)
◦ Template complex solutions to simplify the process (A)

• Estimate cost, risks and schedule:

◦ Individual agnostic tasks to avoid dependencies
◦ Iterative development to allow renegotiation
◦ Spread the know-how to accumulate expertise from past experiences 

• Acquire a detailed understanding of the requirements:

◦ Product owner/Customer as a validation mechanism
◦ Transparent issue tracking as customer engagement driver (A)
◦ Task tracking as an overview (A)
◦ Regression tests (A) and integration tests( A) as functional requirements
◦ Establish automated test regulation(A) for automated deployment
◦ Automatic, transparent deployment of prototypes (A) to validate solutions

• Design and implement the architecture:

◦ Performance  evaluations  of  “proof  of  concept”  prototypes(A)  to  compare
architecture viability

◦ Cross-functional dialogue
◦ Make sure that infrastructure satisfies operational concerns and/or is available on-

demand (A)
◦ Establish source control workflow to enforce CI (A)
◦ Standardize automatic build and deploy workflows to enable CD (A)

• Mitigate risks:

◦ Keep high stakeholder engagement
◦ Adopt continuous integration practices
◦ Early testing in critical systems

Table  6.1:  Summary  of  DevOps  supportive  approach.  OpenUP  phase  objectives  (gray
background) and associated automation candidates (O4) marked with  (A) and guidelines
(O5). Not in chronological order.

6.1 Future work

Due to time and resource constraints associated with a bachelor degree project, only a limited
amount of interviews could be performed. The initial plan included a survey to validate the



findings and broaden the scope, which proved impossible to perform with respect to the time
schedule. Better data quality, detail and precision can definitely be achieved by a larger team
of influential researchers.

Project scope should be broadened to at least encompass operations personnel, a lot of
DevOps activity  is  operational  in  its  original  scope.  It  is  recommended to consider  even
management and customer viewpoints to establish a complete overview.  
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A Appendix 1: Conceptual prototype

Figure A.1: Conceptual prototype based on V.Gupta et al.[4] and Rational Unified Process: 
Best Practices for Software Development Teams[15]



A Appendix 2: General interview approach template
Before the interview, make sure to explain the purpose and stress that only early stages are of 
interest. This is crucial since it is likely that participants will focus on construction/transition 
otherwise because it is a common area of interest.

Expected results are activities, their predicted benefits and a subjective evaluation of 
whatever these benefits are realized. Questions are emphasized, guidelines are written as sub-
lists with conditions in italics.

A brief description allows to get a grasp of whole life cycle and minimize the risk for 
irrelevant questions or misunderstandings.
     1. Can you briefly describe your project life-cycle?
         1.1. Hard to generalize/Do not remember/Few projects: current project is fine to use
         1.2. Aim to get a generic grasp of the situation and it's scope/fit to conceptual model
         1.3. Follow up immediately if the workflow is unfamiliar or alien:
             a) What is activity X?
             b) What is the benefit of activity X for your project?
                • If oblique: How does activity X provide this benefit?
                • If obvious: Do I understand it correctly? 

 c) How has activity X affected your project costs and stakeholder satisfaction?

A more detailed view of project initiation, “start” is open ended definition and allows to get a better grasp of the 
process.
     2. How do your projects usually start?
         2.1. Hard to generalize/Do not remember/Few projects: current project is fine to use
         2.2. Aim to get a grasp of process initiation
         2.3. Follow up if the workflow is unfamiliar or alien to context:
             a) What is activity X?
             b) What is the benefit of activity X for your project?
                • If oblique: How does activity X provide this benefit?
                • If obvious: Do I understand it correctly? 

c) How has activity X affected your project costs and stakeholder satisfaction?

Examination of activities by generic prompt and workflow category specifics.
     3. How do you mature the project from initiation until the start of iterative 

development(first prototype if applicable)
         3.1. Separate into Y categories(RUP) as required:
             a) What x activities do you perform? Where Y is:
                •  Business modeling
                • Requirements
                • Analysis & Design
                • Implementation
                • Testing

                • Deployment
                • Project Management
                • Configuration management
                • Environment

             b) If described activity has unmentioned prerequisites(per-existing resource      
deployment or other scenarios): 
                • What is required to perform Y x?
                • What steps do you take to achieve Y x?
             c) What benefit does activity Y x provide?
                • If oblique: How does activity X provide this benefit?
                • If obvious: Do I understand it correctly? 
             b) How has activity X affected your project costs and stakeholder satisfaction?



A Appendix 3: Interview transcript 1

I: Då vill jag börja med att fråga först om du kan beskriva kortfattat hela projektcykeln

P: Oj, projektcykeln, men då tar jag hela projektet?

I: Ja bara övergripande..

P: Exakt, det beror lite på vilken typ av kund det handlar om också. Ett projekt initieras från 

vår sida på tre olika sätt: antingen så kommer det en kund till oss och säger: vi har ett 

problem som ni kan lösa; eller så identifierar vi ett problem hos en kund och säger: vi har ett 

verktyg som kan lösa ert problem; eller så..blir det en förfrågan, en offentlig upphandling 

eller något sånt. Det blir ju väldigt väldigt speciellt när det blir en offentlig upphandling. För 

helt plötsligt handlar det inte om den bästa lösningen, utan oftast finns det andra mätpunkter. 

Som att: det är billigast över tio år, eller det är billigast initial utvecklingskostnad. Det är ju 

en helt annan sak.

I: De har lite mer detaljerade krav så att säga?

P: Ja, kanske på gott och ont har de ju det. Det blir mätbart mellan olika offerter som kommer

in. Men om man ser generellt sett, så brukar det börja med att vi..Låt att säga att vi har jobbet,

det är bestämt att vi ska göra jobbet. Då börjar vi med att prata med kunden, vi försöker hitta 

en ansvarig på kundens sida, hitta en nyckelperson som kan sitta på informationen, alternativt

har..kan identifiera de personerna som sitter på nyckelinformationen internt. Så att vi inte har 

tio olika personer på kundens sida. Och iom att vi har den kontaktpersonen försöker vi få en 

kontaktperson på vår sida. Om det är så en projektledare, eller om det är en huvudutvecklare 

eller någon som sitter… som kan identifieras med det här projektet.

I: Lite som productowner kanske?

P: Ja, i princip, ja det är bästa.. eller teknisk projektledare eller arkitekt eller något sånt. Den 

rollen heter olika på olika ställen. Det är samma sak med projektledare, projektledarens roller 

skiljer sig vilt mellan olika företag. På vissa ställen har projektledaren kunskap om tekniska 



saker, och på vissa ställen har de inte det, på vissa ställen attesterar de bara tid. På vissa 

ställen kallar de bara till möten. Men, vi har identifierat de här nyckelpersonerna på kundens 

sida, vi försöker hålla den här gruppen, kärngruppen med representanter både internt hos oss 

och på kundens sida så liten som möjligt för att ha så snabba möten som möjligt. För att, om 

det är någonting som är en tidstjuv i projekt så är det att vi har tio personer som sitter i två 

timmars möten.

I: Mm, det brukar vara en kostnadspunkt faktiskt.

P: Ja, exakt. Det är ganska vanligt att vi gör fastprisprojekt också, inte löpande... Iom att vi 

gör fastprisprojekt så vill ju vi se till att så mycket som möjligt av utvecklingstiden går till 

utveckling och inte att en massa människor sitter på möten. Vi försöker...Vi fortsätter 

istället..Iom att vi identifierar de här nyckelpersonerna, kan vi ta bort de här otydligheterna 

som finns i (specifikationen) specen. Dels kan det vara såna här saker som..där vi inte riktigt, 

det är inte riktigt glasklart vad det är vi ska göra. Kunden tycker det är glasklart, men vi 

tycker inte att det är glasklart. Det är otydligheter eller så också är det saker som...där det inte

finns...där vi inte tror på lösningen helt enkelt. Vi vet vad de försöker lösa och de kommer 

med ett förslag men vi har ett bättre idé till exempel. Och sådana saker. Vi försöker punkta 

ner exakt vad som ska göras, och iom det så, efter att vi kommit till den punkten så försöker 

vi hitta en övergripande teknisk väg. Vi har ju en viss teknisk inriktning på jobbet, det har ju 

alla arbetsplatser. Om man håller på med java eller .NET eller vad som helst. Vi är väldigt 

fokuserade på microsoft så vi försöker ju självklart styra in alla våra lösningar på microsoft 

produkter för att hamna i den tech stacken. Iom att vi börjar utkristallisera vilka är de här 

verkliga kraven så går vi ju igenom hur vi börjar. Vi börjar kolla på tidsplanering där. Redan 

innan brukar det finnas ett antal personer allokerade till ett projekt. I början där brukar man 

kunna se vem, vem som börjar med ett projekt. För att oftast är det lättare att man börjar 

väldigt litet och så skalar man upp över tiden medan utvecklingen går. Första veckan säger 

man sätter man upp en uppsättning sprint, i de flesta projekten, och då sätter man upp 

databaserna,sätter upp testmiljöer man sätter upp devops flöden man sätter upp vilken stack 

man ska använda och sånt, kollar upp vilka licenser som behöver köpas…

I: Det är just de sakerna som är av intresse för mig lite granna, precis vilka…

P: Så exakt, efter den veckan…, sen börjar man liksom rampa upp det här och går in i det 



vanliga.. sprint, action item planeringen.

I: Hur långa brukar sprints vara på ett ungefär? 

P: Två veckor. Det beror på lite,  vi har något projekt där kunden är väldigt angelägen där vi 

har kört  en veckas sprint och det är för att de har haft en deadline som är väldigt nära 

påkommen. [redacted] det är väldigt mycket som behöver göras. Det måste väldigt mycket 

folk in i projektet samtidigt. Då kör vi en vecka, men det bygger också på att kunden är 

väldigt engagerad. Och är nästan med på tidsuppskattningar och sådana saker.

I: Brukar ni ha någon prototyp ni kan visa upp för kunden i sådana tillfällen?

P: Vi försöker ha det. Det beror på..just nu så har vi haft, på sistone har vi haft väldigt mycket

system som är väldigt data-drivna på det sättet. De bygger mest på databaser, i princip. Det är

själva hjärtat i den här produkten.

I: Det är alltså databaser, det är inte big data?

P: Nej, det är databaser, det är analys av data men det är inte big data. Det är inte så mycket 

och det är inte kuber och grejer och sånt. Och i det fallet har man kunnat gå till vyer och 

rapporter och sånt och använt det som prototyper istället. Och säga: det här diagrammet kan 

man få ut från datan.[redacted] Och vad vi gör då är att vi tar de här...då kan vi ju 

demonstrera all funktionalitet med de här databaserna och säga, de här grejerna kan man göra

och sånt. I princip vad man gör i sprintarna sen är att man bygger in det här i ett webbsystem 

som kunder kan använda sen. Det blir ju en form av prototyp, men vi har ju andra lösningar 

där vi t.ex har byggt mobilappar mot t.ex [industri]. Så där är det snarare att vi har...Vi har 

försökt få ut så snabbt som möjligt en körbar prototyp, en (minimum viable product)MVP 

och försökt publicera den så ofta som möjligt så att kunderna kan titta på den. Men i början 

har man mest ritat, på en whiteboard. Och det är den enda prototypen man har från början.

I: Mm, absolut. Men hur brukar ni liksom tycka att ni är klara? När övergår det till vanlig 

drift? Vart brukar ni ha cut-off punkten? 

P: Vi har väldigt många kunder...jag tror inte att vi har någon kund som vi är klara med. Det 



är väldigt… de flesta kunderna har vi haft väldigt väldigt länge och det är löpande utveckling 

hela tiden. Vi kommer till driftpunkten alltid.. den hanteras ju av...nu försöker vi få över 

allting så att det hanteras av DevOps flöden. Så att vi har en brasch, och när man publicerat i 

den så flaggar någon eller några att det är ok för deployment och då deployas det automatiskt 

till produktion. Det försöker vi göra så mycket, så ofta som möjligt den här 

produktionsdeployen och ha den så automatiserad som möjligt. Det är tanken, men vi, det jag 

menar är att det är väldigt flytande när det kommer till drift…

I: så det finns som ingen sån här klart och tydlig punkt, härmed slutar development nu är det 

drift…

P: Nej, utan det är good enough för att deployas, och det slutar med att kunderna ser det där, 

tycker att det är jättebra och sen så beställer de ännu mer och så blir det mer grejer. Och så 

förändrar man det här och så lever allting framåt.

I: Varför jag brukar återkomma med återkoppling, det är för att jag ska liksom förstått det här

rätt. Och då kan du ju korrigera mig om jag har missuppfattat det, men jag tror att jag har på 

ett ungefär hur eran (projekt)cykel ser ut. Så jag tänkte gå in på lite mer detalj i 

projektstarten, du har ändå nämnt relativt mycket redan nu så jag tror att vi hoppar fråga två 

och går direkt på tre i sådana fall.Så kan du beskriva i lite mer detalj..

P: Jag måste bara säga en sak,det är.. Vi har inget nedskrivet. Vi har inte den här strukturen 

att vi har det nedskrivet, det här är vårt manifest, det här är våran process som vi alltid ska 

använda eller något sånt. Det här är ju mest...Jag jobbat här i [några] år, och det är så vi har 

jobbat med alla projekt. Eftersom vi är bara [tiotal] utvecklare, alla har koll på vad alla andra 

gör i princip så är det så här. Men det finns ingenting som säger att en annan person som 

börjar på ett annat projekt skulle inte jobba på ett annat sätt. Det är inte hugget i sten liksom, 

hur vi gör det.

I: Men ni brukar som anpassa det från en beslutsfattande nivå

P: Ja exakt, men vi har ju en väldigt platt struktur så att, om jag vill köra vattenfallsmodellen 

på nästa projekt och jag tror att det är en bra ide så skulle antagligen jättemånga tjafsa med 

mig men det skulle ju.. Det är inget som hindrar mig från att göra en sådan sak.



I: Jag tänker mig att om du kan argumentera för det, och de köper dina argument, då är det 

säkert det ni kör i nästa projekt då

P: Exakt och det är ju så det blir, just nu, vi kom på häromdagen att vi har bara seniora 

utvecklare. Vi har inga juniora utvecklare, vilket är lite synd också men samtidigt så har vi 

väldigt mycket erfarenhet.

I: Det är väl lättare att trivas i ett mindre team då, om man kanske är på förstanamn basis med

alla. Ok, men det är ju lite business modellering som jag funderar på först men du har ju som 

nämnt att det är liksom kundförfrågan, att ni identifierar något behov och kommer med en 

offert, eller så är det en offentlig upphandling det gäller. Men det är lite mer, aktiviteter inom 

business modelleringen. Det är väl mer kundmöten och lite mer mot kraven eller?

P: Jo definitivt. Det är ganska ofta det skiljer sig. Om jag bortser från offentlig upphandling, 

som är väldigt exakt, så är det ofta det skiljer sig från det problemet man tror man ska lösa. 

När man kommer dit så är det ofta något helt annat än det man till slut löser oftast. På grund 

av olika saker. Eller att andra människor bestämmer att det blir någon sorts mittemellan 

lösning eller att man hittat en annan lösning. Det förändras över tiden det här. Så problemet 

som vi löser förändras över tiden, men vi försöker ha så nära, så mycket kundkontakt som 

möjligt och så nära kontakt med kunden som möjligt. Helst vill vi ju, det försöker vi stödja i 

allting, allt ifrån att projektledare stämmer av med kunden ofta och att vi har liksom 

testmiljöer som är publika för kunden. Där vi automatiskt deployar och vi ser liksom på 

commit meddelanden kan kunden få en lista, nu har vi deployat till test och då kommer dem 

här sakerna med som är kopplade till de här action items eftersom vi kör microsoft så kör vi 

azure devops på allting som har fullständigt sånt här action, sprint stöd och sånt ihop med 

våran källkodshantering som allting är synkat med. Och byggsystemet sitter i samma.

I: Jag har lite följdfrågor på det här. Mest för att kunna korrelera det senare i min matris. 

Först så har ni avstämningsmöten med kunden då, vad är det som ni som företag får som 

nytta av det? Att ni avstämmer med kunden?

P: Det beror ju på vilket projekt det är, men som [nyligen] hade vi avstämning med kunden 

eftersom det var väldigt mycket uträkningar i det vi höll på med. Det var väldigt mycket 



domän kunskap i form av ekonomiska uträkningar. Det var medianer och kvartiler och sånt. 

Vi har ingen jättebra koll på det, då är det kunden som sitter på facit.

I: Kan jag påstå att ni försöker minska uncertainties och risker?

P: Definitivt, vi försöker..Vi vill ju slösa bort så lite tid som möjligt. Både för kundens skull 

men även för vår egen skull för att det är fastprisprojekt. Om kunden sitter på kunskap som 

går snabbare att kunden validerar än att vi lär oss den kunskapen och får koll på det...så är det

jättebra

I: Det var faktiskt min nästa fråga, hur det påverkar era kostnader så du har besvarat den 

ganska väl nu. Samma sak gäller för testmiljön, vad är det för nytta ni får ut av ha den här 

testmiljön som är transparent för kunden? Där han kan se era issues och det där?

P: Ja...Det är svårt...Vi vill ju lägga så mycket...Vi vill ju göra kunden så delaktig som möjligt

 i projektet. Så att om vi lyckas med projektet så är det kundens förtjänst också. Om vi 

misslyckas så är det ju kundens problem också. Då vill man ju göra det så tidigt som möjligt, 

så att alla är engagerade, annars kan man väldigt väl hamna i det här...Speciellt med 

fastprisprojekt kan man lätt hamna i det här stället att  vi har sagt att vi ska göra det här för 

[belopp] och kunden orkar inte svara på de här mailen, ellert de har mycket annat att göra och

sen skjuts det upp och så vidare, och sen sitter vi där med en surdeg liksom som drar ut på 

tiden och blir aldrig färdig för att kunden validerar aldrig saker och ting. Man försöker göra 

kunden så delaktig som möjligt, så tidigt som möjligt och så ofta som möjligt. Kan man bara 

hålla deras uppmärksamhet och liksom den blir en del av projektet också. Det är ju därför det 

inte har funkat för oss så bra när vi kört den här vattenfalls varianten. Vi får en beställning 

och tre månader senare så levererar vi någonting. Den här bilden, det som vi levererade, det 

är omöjligt att förklara i förväg, vad det är vi ska göra. Det bästa sättet att göra det på är att 

göra det så enkel som möjligt prototyp och sedan visa för kunden. Och prata runt det och 

sedan få den att växa fram och kolla att kunden är hela tiden inne och validerar och kollar i 

loggar och få liksom...få feedback konstant.

I: Så det här med testmiljöer där kunden kan se..

P: det är inte så mycket test, det är demomiljö eller stage miljö



I: Ja, men det som jag uppfattat det mer ett verktyg för er att öka kundens engagemang.

P: Ja, definitivt

I: Då hoppar vi lite grann till requirements, det här hamnar ju lite på de. Vi pratade ju om 

kundmöten, är det någonting utöver kundmöten som ni använder för att ta fram kravbilden

P: Hur menar du, menar du tekniska eller menar du…

I: Niu till exempel sitter med kunden och de vill ha någonting. Ni vill specifikt få reda på vad 

det är. Requirements engineering aktiviteter är jag intresserad av. Är det bara att ni pratar i 

möten eller är det någonting utöver det?

P: Nja, det är nog mest att vi pratar i möten, och det är prototyper och det är att vi försöker ta 

fram...När det gäller många system som vi gör så bygger det på testdata så det är stora 

mängder test data som läses in. Och den här datan gör man olika saker med. Man producerar 

rapporter eller man gör analyser, eller någonting sånt.Och då försöker man ju hitta testdata 

som är så representativt för de olika problemområden som möjligt. Slice in time. man 

försöker som frysa tiden på ett sådant ställe så man vi att nu utgår vi.. Nu är det [datum] nu 

utvecklar vi mot den här, vi försöker att inte ha rörliga testdata. Från början. Sådana saker 

kan man göra, försöka identifiera...Om vi matar in den här datan ska vi få det här resultatet. 

Och försöka identifiera den här punkten så tidigt som möjligt. Det kan man göra..Det beror 

också på storleken på kunden, vi har också gjort strukturerade intervjuer där vi har spelat in 

vad de har sagt och så vidare, just för att man har märkt att kunden inte själv vet vad det 

gäller. Allting beror ju på vilken kund det är, det finns ingen, vi har ingen metodik som är 

gjuten i sten. Om det behövs, så behövs det, om det inte behövs så behövs det inte. Poängen 

är den att vi vill så tidigt som möjligt snappa upp exakt vad det är som ska göras och vi vill så

tidigt som möjligt identifiera vad det är som inte ska göras. Och vi vill att kunden ska vara 

delaktig i det beslutet.

I: Men det jag var intresserad av var hur ni åstadkommer de resultaten. Och det har du nämnt:

det är kundmöten, kolla testdata som är representativ av nuläget och strukturerade intervjuer 

om det passar till just den kunden då.



P: Vi har gjort prototyper, det finns ganska bra mock up system på nätet som [mock up 

system]. Där man kan göra halv-interaktiva mock ups med ful grafik. Så att om du klickar här

så får du upp den här skärmen och såna saker

I: och då visar ni för kunden för att validera

P: Ja och det har vi gjort. När vi har gjort mobilappar exempelvis. [redacted] Prototyper, 

MVP’er och mockups där det behövs. 

I: Det jag undrar lite grann det är värden i de här aktiviteterna, och just...Du har ju som sagt 

tidigare beskrivit kundmöten och alla de här berör mer att ni försöker minska osäkerheten. 

Kanske få lite mer klarhet. Gäller det alltså för testdata arbetet, strukturerade intervjuer, 

prototyparbete..Allt det här rör sig bara om att minska osäkerheten och få en tydligare bild av 

vilka krav kunden har?

P: Aa, exakt.

I: Hur påverkar de här arbetssätten era kostnader tror du? Det här är en subjektiv bedömning 

bara…Är det något du är missnöjd med, eller något som borde användas mer för att det är 

jätte briljant?

P: Problemet ibland är...skulle jag säga att ju..ju lägre totalkostnaden är desto..Det här 

förarbetet innan man börjar koda, blir som en procentsats av tiden. Och när tids, när 

kostnaderna, tids budgeten för ett projekt går under, kanske 200 timmar då börjar det kännas 

som att den här förarbetets tiden...Den är inte linjär. Det går inte att tänka så, om man har 200

timmars projekt så är det 20 timmar vi ska lägga ner om det är 400 timmar så ska du lägga 

ner 40 timmar. Utan det funkar inte riktigt så. Jag skulle säga att om man gör 400 timmars 

projekt så lägger man ner 40 timmar med förstudie, om man gör 200 timmars projekt ska man

fortfarande lägga ner 40 timmar på förstudien. För att, jag skulle säga att de kortare projekt vi

har..[redacted]Men ju kortare projekt vi har desto mer blir behovet av förstudie 

tiden...förstudietiden blir lidande.Eftersom det blir en procentsats av totala tiden, på samma 

sätt som man lägger en procentsats för projektledning.Vet inte vad det är,[x eller y] procent 

eller något sånt av det totala. Och så lägger man på en procentsats...det är ju bara schabloner 



men ändå, man lägger på en procentsats för testtiden också.[redacted] När man göra små 

projekt, [redacted], vi försöker ju blanda in flera personer men ibland så kanske det hade varit

bäst om det bara är en person som jobbar på ett projekt för att det är mest tidseffektivt och 

kortast beslutsvägar. Men just för de små projekt blir den här förstudietiden lidande. 

I: Jag tror att jag hoppar till project management, vi var som lite inne på det spåret. Så project

management i början av ett projekt, vilka aktiviteter är det som är aktuella där? Jag antar det 

har med riskbedömning, kostnadsuppskattning och sånt

P: Ja...Vad är det som ingår i projektmanagement? 

I: Det är en jättebra fråga, jag är ju inte en project manager själv så det är svårt för mig att 

veta

P: Ja, det är inte jag heller…

I: Jag tänker mig om inte annat, ja. Sammansätta ett team, kolla om det är genomförbart och 

aktuellt, lite sånt.

P: Det är lite frågor för min chef tror jag nästan.

I: lite som du upplever, vad som är relevant för processen. För dig.

P: Vi försöker sätta ihop ett team, flera personer som har kunskapen. Vi försöker vara så långt

som möjligt inte personberoende, eftersom folk ska få gå på semester. Vi försöker ju ha 

en...Vi gör ju självklart en riskbedömning för att kolla hur stor chans det är...vad finns det för 

osäkerhetsfaktorer i det här. Speciellt om man gör ett fastprisprojekt, då är det väldigt väldigt 

aktuellt. Då finns det ju alltid ett problem med om saker och ting...Det klassiska feature 

creep, att kunden har sagt en sak, vi har hört en sak, vad kunden egentligen menat var 

någonting annat. Någonstans så kommer vi till en punkt när kunden börjar kila in nya saker i 

systemet som vi inte kan acceptera ska vara med i det här fast pris projektet men någonstans 

finns det att kunden säger: kan vi inte ha en röd diagram där istället för en blå diagram, då 

kan man ändra det. Eller de säger att jag vill ha en sån här rapport också, men då lägger vi till

det. Det är inga problem, men när de börjar ändra och dra ut på det och så vidare. 



Eftersom...vi brukar ju dela upp betalningen för ett projekt, när man har kommit en viss bit i 

projektet så betalar man en delsumma. när det är slutlevererat så betalar man en delsumma 

sen finns det en garantitid efteråt också. Nånstans så finns det ju..beroende på vilken relation 

och vilken kommunikation och vilken typ av projekt så finns det ju en större risk att det 

kommer glida iväg och aldrig riktigt bli klart. Vi försöker ju minimera det här på olika sätt, 

och man försöker ju ha en öppen kommunikation. I grund och botten handlar det om att våra 

projektledare har en kommunikation med...egentligen är det på utvecklarnas vägnar, för att 

det är utvecklarna som flaggar för de här sakerna, men det är projektledarna som har kontakt 

med kunderna och säger: Ok, vi kan göra de här sakerna det är lugnt, det tar 20 timmar, men 

vi kan tyvärr inte se det som en del av projektet. Vill du verkligen göra det här? Och i nio av 

tio fall så säger kunden, ja men vi debiterar extra, det är lugnt. Vi skriver upp det och så sätter

det på en annan punkt bara och så hanteras det genom fakturering flödet som är en separat 

grej. 

I: Om jag har förstått dig korrekt, då du pratat tidigare om de här projektmanagement 

aktiviteter tar X procent.Det är kundmöten som tar den tiden. Är det så du menade?

P: Aa, det är attestering av tiden också skulle jag säga

I: Det är personalmanagement och så är det kundmöten och kontakt då

P: Exakt, men det finns ju också en del, att vi gör, i början här, en säkerhetsbedömningar av 

system.[redacted] Vi går igenom OWASP klassificering av ett system. Oftast så hamnar det 

på...vi brukar inte ha så kritiska..det är väldigt sällan vi har publika system, utan det är oftast 

expert system för en sluten grupp. Om vi skulle göra ett öppet system, publikt system som 

används av tusentals människor så skulle det få en annan klassificering oftast. Oftast kan vi 

med hjälp av fysisk eller ip styrd säkerhet så kan vi få ner exponerings vektorn i 

säkerhetssystem.

I: Jag förstår det. Men det jag undrar här, vi har tidigare pratat om de här demo eller staging 

miljöerna. Tycker du att de påverkar de här tiderna som era projektledare behöver spendera 

på kundmöten, eller känns det helt orelevant i sammanhanget?

P: Nej, jag skulle säga att...Jag vet inte om den totala tiden förändras men jag tycker att den är



mer effektiv. Som det är just nu, när vi har demo eller stagemiljö så kan vi oftast hålla 

kundmöten...eftersom vi sitter i [stad] och vi har kunder i hela Sverige och vi har oftast 

mötena på distans. Så det är väldigt mycket videomöten och sådana saker. Videomöten över 

en halvtimme eller en timme, har en tendens att inte bli så jätte jätte effektiva. Utan då är det 

så här: jag går och hämtar en kopp kaffe, jag går och gör det här. Sen så tar man paus, man 

måste gå på toaletten och sådana saker. Vi har upptäckt att man inte respekterar varandras tid 

på samma sätt på ett videomöte som man kan göra på ett fysiskt möte när det är svårare att gå

ut ur rummet. Så därför märker vi att iom att vi har en demo- en stage miljö som kunden kan 

kolla på förändringar som hänt i de senaste versionerna hela tiden så har vi kortare men flera 

möten. Vi kan ha tre möten på en halvtimme i veckan istället för ett möte på fredag på två 

timmar där folk är jätte jätte trötta efter en timme

I: Så ni har ökat effektiviteten men era kostnader kanske är samma när det gäller möten

P: Det skulle jag säga, definitivt. Jag tycker att det ligger helt i linje med det här att vi 

försöker identifiera att vi inte gör fel saker så tidigt som möjligt. 

I: Ok, men då förstår jag att det berör två saker också. Ni har lite olika nyttor av den här 

aktiviteten. Nog om project management, jag vill också fråga om analys och design 

aktiviteter, Hur ni arbetar där, jag tänker mig att nu har ni fått era krav och kanske vill gå lite 

mer tekniskt in i vad ni behöver göra.

P: Vi försöker identifiera liksom, problem som kan uppstå så tidigt som möjligt. Det vi har 

just nu är ett system där vi kunde identifiera två stycken problem tidigt. Att vi inte kunde få 

tag på den fulla datamängden som man skulle köra det här systemet på, så vi körde vara på 

10% eller 5% av den fulla datamängden. Så då försöker vi identifiera den typen av problem, 

vi är oroliga över hur prestandan blir när det är först när vi är 80% in i projektet som vi får 

tag på den fulla datamängden och då visar det sig att den är tre miljoner rader. När 

ursprungligen, det vi testat på är sjuttonhundra eller något. Så sådana saker försöker vi 

identifiera och ta höjd för, eller inte mura in oss iaf, så att vi har en öppning så att vi kan göra 

annat. Som en annan sak som vi gör, tänkte på ...ah men såna där, den typen av saker. Vi 

försöker liksom hitta, speciellt när vi gör integrationen mot externa system och mot externa 

api’er så finns det en osäkerhetsfaktor där, speciellt om man börjar köpa in externa produkter,

man ska ju licensiera in en produkt. Då måste man ju...om man tror att den produkten kan ha 



något problem eller den kan bråka eller något sånt, så måste man väldigt tidigt sätta upp 

någon form av support kanal om det inte finns en tydlig support kanal mot kunder. För att 

man vill inte komma till det stället att man är 90% klara, det här måste vara klart om en vecka

och jag väntar på svar från en snubbe i USA liksom. Och de är på en helt annan tidszon så att 

man vill inte tjata, och så mailar man och får inget svar och sånt. Det händer oftast när man 

använder tredje part produkter eller när man integrerar mot externa api’er. När man inte har 

fulla bilden av allting från början. Så det försöker man identifiera, de problemen och så 

försöker man ta höjd för de så gott det går. Vi kan inte alltid...vi kan inte göra allt själv vi 

måste använda tredje parts produkter. När det gäller design som du frågar om, menar du 

design som UI, alltså gränssnittsdesign, UX eller?

I: Det kan vara lite vad som helst faktiskt, det kan vara system design, att  ni liksom tänker att

men här använder jag en (model view controller)MVC modell eller så kan det vara UI-UX 

design. Vilka aktiviteter kan det vara där, för att nu har du fått en massa krav, jag vet inte om 

ni har en backlog som kanske har user stories eller om det är någonting annat. Men hur 

arbetar ni utifrån de kraven? Mot att ha någon hum på hur ni ska bygga. Kör ni bara på?

P:  Eftersom vi alltid i princip blir vi fast med systemet efter vi levererat det, om vi gör 

misstag eller om vi gör riktigt dåliga grejer så kommer det att komma tillbaka till oss och 

straffa oss. För det första försöker vi hålla oss till samma tech stack. Vi försöker göra så 

likformade system som möjligt. Vi försöker göra så liknande tekniska val som möjligt Så att 

vi har så mycket kunskap om det som möjligt, men vi försöker också..Vi försöker ju..vi har ju

koll, vi är så pass små så vi har koll på vad alla andra gör, jag vet vad killarna bredvid mig 

gör och jag vet vad de andra gör för att vi har en stand up varje morgon där vi pratar om vad 

jag gjorde igår och vad jag ska göra imorgon och sånt, så man försöker ju. Om man har hört 

att någon annan jobbar med någonting som påminner om det här så försöker man ju liksom: 

kan vi ta det bästa av det här? vad funkar här? Kan du ta en halvtimme och sätta dig med mig 

och ba designa upp och så berättar du om det och sen.. Allting blir ju mer och mer likformat 

på det sättet att vi försöker ta det bästa. Om någon..om jag hållit på med [problemexempel] så

har jag hittat många bibliotek på nätet som varit jättebra på [problemexempel] vilket gör att 

jag pratar i Slack om det och jag tipsar om det om någon annan håller på och säger: idag ska 

jag implementera [problemexempel] och då försöker ju jag få in min erfarenhet i det 

projektet. Jag kanske till och med tar några timmar och visar det som jag har gjort eller hur 

man kan implementera det i nästa. Vilket gör att allting blir likformat. 



I: Så om jag förstått det korrekt, ni försöker som arbeta så att alla  era lösningar passar in i 

eran befintliga liksom...Det är lite samma sak så det är lättare för er att maintaina senare..

P: Ja exakt, vi har ju en teknisk baseline . Där vi har..[teknologi stack] så vi försöker ju... de 

stora valen försöker vi..

I: Standardisera?

P: Standardisera. Men inte riktigt...vi kan säga att vi har en lista med de lösningar..Om man 

tar den så behöver man inte kolla med de andra för att den kommer de andra att följa.

I: Ni har alltså ett styrdokument som bestämmer lite grann ah men det här är det vi föredrar 

det våra prefered solutions

P: Aa, ett dokument

I: Eller snarare en liten checklista

P: Aa, exakt. Alla vet att det finns någonting, om man gör det på ett visst sätt så följer man 

våran standard men det är inget som är gjutet i sten och det finns inga dokument 

I: men det är eran riktlinje?

P: A, det kan vi säga

I: Och igen, om jag har förstått det här rätt så är det för att minska maintenance bördan på 

något sätt

P: Tanken är väl för att det ska vara tydligare, vi ska vara tydligare att identifiera. Vi är .Net 

vi gör webb och system men vi gör det på .net plattformen och vi har jättemycket erfarenhet 

på det. Det är dels för vår egen skull så att vi ska kunna ha en kollektiv kunskap som blir 

bättre och bättre över varje projekt så att vi kan ta något från varje projekt till nästa, men det 

är också för säljarna och PR



I: Så lite profilering, eller branding kanske?

P: Ja det är lite branding också och sånt. Så det är lite det som vi gör...Det är en del av 

designbiten. När det gäller UX och gränssnittsdesign så det styrs väldigt mycket av kunden. 

När det gäller såna saker där vi själv får välja gränssnittsdesign så är det upp till den personen

som gör det,. hur de vill göra det. Oftast så brukar det vara det som...om man sitter i 

photoshop eller något sånt. Det beror på vem det är som.. vi har en eller två personer som 

håller på med sådana saker ibland, men de är primärt programmerare. Så vi har ingen 

dedikerad UX’are eller designavdelning. 

I: Om jag har förstått det här korrekt, när det gäller UX och sånt där då har du liksom den här 

utvecklaren som sitter där och funderar: det här är kraven som jag fått från kunden, och då 

försöker han kanske göra någonting utifrån de kraven som återkopplas till kunden för att 

verifiera och bestämma det.

P: Mm, exakt och då kommer man fram till det jag pratade tidigare, det här med [mockup 

system] och sånt för att visa UX biten, funktionen snarare än utseendet. Oftast så brukar våra 

kunder inte fokusera så mycket på utseendet, de vill ha funktionaliteten först på plats de vill 

ha UX, de vill att det ska vara lätt att använda. Hur det ser ut det kan vi oftast fixa senare.

I: Mm, det brukar inte ta så lång tid att fixa heller. Men då tar vi kanske...Nej de lämnar vi till

senare och börjar med deployment...Ehh, nej jag vill nog börja med implementationen först. 

Är det några implementations aktiviteter som är aktuella tidigt, alltså första veckorna. 

P: Vi försöker sätta upp alla delar av systemet även om det är bara ett skelett av det så om 

man ska ha tester i systemet så kanske man sätter ihop ett test projekt. Det kanske inte finns 

några tester, men man sätter ihop testprojekt bara för att få namespaces och sådana saker på 

plats. Man försöker som ladda in alla paket och sånt så att vi har hela skelettet på plats. Och 

det brukar en person oftast göra. Iom att när man har det på plats så kan nästa person komma 

in och börja fylla på, då blir det mer likformat eftersom någon har satt ribban liksom

I: Så det är alltså en person som: Amen nu ska jag ladda ner de här paketen, installera 

ramverket som vi kan arbeta ifrån, flera stycken, senare. Vad är det som driver hans beslut 



om vad som ska laddas ner, är det (alltid)samma sak eller en styrande princip?

P: Det är lite det här kollektiva liksom, för det första vad som är våran baseline, vad som är 

våran standard men om det är saker som..jag vill ha [frontend ramverk] istället då får man 

diskutera med de andra på jobbet, kalla in de i ett snabbt möte och säga: jag vill gå den här 

vägen istället. Så får man fundera antingen måste man göra en förstudie på det eller också 

säger vi, kör på det. Vi lägger 30 timmar på den biten och omvärderar en bit in i projektet och

så tar vi höjd för att vi kanske får kasta ut och prova någonting annat. 

I: Lite common sense consensus ni bygger då

P: Det enda vi inte vill ha det är...Vi vill ha lagspelare, vi vill inte ha ensamvargar som sitter 

och gör sin egen grej och sen har gjort det med...Traditionellt sett så har vi haft såna system, 

vi har haft folk som gjort helt egna grejer. Just nu har vi några system som är skrivna i 

node.js med ett helt annat ramverk, helt annan lösning som driftas i linux vilket är så långt 

ifrån oss som möjligt. Vilket är ett problem,verkligen

I: Ok, då har du besvarat mina följdfrågor lite grann. Du upplever att det som är deviation 

från standardiseringen är ett problem

P: Aa, det är ett problem för oss, definitivt

I: Är det också ett kostnadsproblem eller bara team cohesion problem?

P: Det är ju ett kostnadsproblem, det är omöjligt för oss att uppskatta hur lång tid det tar att 

göra saker. Bara två gånger det senaste åren så har...När jag skulle fixa någon bugg i ett 

system som ingen kan någonting om så har jag istället bara skrivit om hela grejen. För att det 

har tagit 40 timmar, men det skulle tagit mer tid att ta reda på vad sjutton de där grejerna är. 

I: Ok, det var ganska viktigt för mig att notera det här. Men vi pratar också om testing 

aktiviteter, som du var lite inne på det. Sätter ni upp tester ganska tidigt i ett projekt?

P: Neeej, det är sådana där grejer som de alltid säger att man ska göra, men vi gör inte det. 



Jag tror att det beror på vad det är för typer. Om vi har statiska funktioner, om det är 

uträkningar som sker på data och sådana saker, då passar tester väldigt bra. Vi har i princip 

inga gränssnitt tester, inga Senti…

I: Selenium 

P: Selenium, ah juste. Det är manuella tester oftast, men vi använder ju. Vi har browser stack 

för att testa alla olika browsrar och sådana saker. Det är inte (Test driven development)TDD 

som man kör. Man kan identifiera ställen där tester är väldigt bra, och där är det mycket 

snabbare att utveckla ett test för att: jag har det här och jag vill utveckla det här. Men jag tror 

inte att vi har något system där vi mockar databasen t.ex

I: Men unit tests. Är det mycket av det?

P: Jo det är mycket unit tester. Det är unit tester som det är, jag skulle inte säga att vi har 

några riktiga integrationstester.Utan det är unit tester på små enheter med statiska resultat 

som kan upprepas om och om igen. 

I: Men ni jobbar alltså inte med TDD men arbetar ändå mycket med unit test, skriver ni de i 

efterhand då eller när det behövs?

P: Det beror ju på, det är snarare så att om jag har ett...jag vet t.ex att man ska formatera en 

siffra på tusental då vet jag om jag knappar in en miljon, om man knappar in tio miljoner, 

tusen miljoner en miljard ska det vara tre nollor, mellanslag, tre nollor mellanslag etc etc. Då 

vet man ju väldigt tydligt det här är indatan, det här är utdatan och det är statiskt. Det är inte 

beroende av allting annat. Såna saker skriver vi oftast enhetstester på, det är ganska enkelt att 

börja med att skriva testerna och där kan man säga att det blir en minivariant av test driven 

design för att man utgår först från testet. 

I: Men ungefär vad skulle vara code coverage på det. På ett ungefär, 40..,70.., 20?

P: 20 eller mindre, där det är befogat och där det ger någonting överhuvudtaget



I: Men det här då, jag tänker just deployment då. Nu har ni laddat ner era paket, ramverk och 

sånt där då- Brukar ni liksom, behöva deploya maskiner, provisionera nya maskiner och 

lägga ut ert prototyp någonstans så att det körs online?

P: Det beror på vilken kund det är. Eftersom vi har väldigt många kunder som vi kört väldigt 

länge på så och vi har egna drifthallar och såna saker så har de kunderna oftast egna virtuella 

servrar hos oss. Så att om det är en ny kund som kommer upp så. Då brukar det vara så att 

vi..De nya kunderna som jag varit med om, då har vi sålt driftavtal på nya servrar till 

exempel, nya arbetsservrar till dem. Och då måste man sätta upp de, men det är inte vi som 

gör det, för att vi har ingen infrastruktur avdelning som sätter upp servrar. Så vi lägger in en 

internbeställning till en annan avdelning på den här (specifikationen)specen och de sätter upp 

det, med de här grejerna. Det ska vara en webbserver och då sätts det upp…

I: Men det är också aktivitet, att ni lägger in en beställning mot en annan avdelning.

P: Ja, men varför jag inte blandar in det här..Det brukar oftast vara en del av ett annat avtal. 

Det är inte en del av utvecklingsprocessen för oss. Det är en del av infrastruktur processen. 

När vi utvecklar någonting så säger vi att det ska köras på windows server, sen så får kunden 

själv bestämma om det ska köras på våra grejer eller inte och så. Det är oftast säljarna som tar

initiativet till att sälja på dem en webbserver.

I: Det är mer en business decision separation?  Vart det ska driftas, hur det ska produceras.

P: Det har nog blivit så pga att utvecklingsavdelning och infrastrukturavdelningen är två olika

affärer. Det är väldigt sällan att de går ihop de här affärerna. Utan det är två olika affärer, två 

olika fakturor som kommer.

I: För mig är det intressant iom att DevOps konceptet, där försöker man ju brygga Dev och 

Ops segregationen.[redacted] Men det du beskriver är som en annan avdelning, men du också

beskriver att det är två separata fakturor som är en intressant och ny synvinkel för mig. Det 

brukar ju sägas att det är jättebra att allt sker på samma ställe och nu ser jag att det är ganska 

intressant från det ekonomiska perspektivet att separera det. 

P: Ja...Men det är inte det ekonomiska perspektivet, jag skulle säga att det är intern 



struktur...Vi har ju säljare som är bra och dåliga på att sälja systemutveckling, vi har säljare 

som är bra och dåliga på att sälja infrastrukturtjänster. Sälja drift av servrar, sälja wifi 

installationer eller skriva och sånt. I grund och botten så är ju vi ett infrastrukturföretag som 

har en utvecklingsavdelning. Vi är inte ett utvecklingsföretag som har en 

infrastrukturavdelning. Därför att utvecklingsavdelningen har bara funnits i [x] år men resten 

av det har funnits sen [längre tid].  Det är vårt arv, det är så vi fungerar. 

I: Organisatorisk och kulturell..

P: Ja exakt, så jag skulle inte säga det är för att det är så fantastiskt bra för 

utvecklingsprojekten.

I: Då är vi inne på hur påverkar det här arbetssättet er. Du har nämnt att ni har säljare som är 

olika bra på olika saker, men tycker du att det vore bättre om man kunde omstrukturera? 

P: Nej, jag tycker inte det påverkar oss alls. Eftersom vi har så långa projekt och så många 

kunder som återkommer så är det ju oftast, nån dag eller några timmar som man får springa 

runt och jaga eller lägga en beställning på att någon ska sätta upp en server. Sen finns den 

där. Och patchas och underhålls och allt sånt. Det är så lite av ett projekt i början, det är några

timmar. Så att det är oftast inga problem. [redacted] 

I: Ja, men då förstår jag hur det här fungerar. Då antar jag också att environment frågan. Det 

här med miljön, om det är windows eller ubuntu och hur kernels sköts där, det är någonting 

som hamnar på det andra teamet också.

P: Oftast, men eftersom vi kör windows på allting. Och windows försöker max ha en 

windows version igång. Windows server version. Jag vet inte, är det 2016 fortfarande eller 

någonting sånt. Som är deras nuvarande. Om du installerar den nya så är det den versionen. 

Så det blir inte, ugh vilket operativsystem ska vi köra just för det här, ubuntu är bäst eller 

något sånt. Det blir windows hela tiden.

I: Så ni håller det enkelt

P: Ja vi gör som så, det är där vi har kunskapen så det är Azure eller windows.



I: Då har jag också en fråga om..Men jag vet inte riktigt om du kan besvara den men kanske.. 

Configuration management, just det är kanske det andra teamet som kan besvara sådana 

frågor. Om ni deployar nya maskiner om ni har någon typ av predefined YAML fil eller 

något som säger att Ansible får SSH’a in på de maskinerna och deploya de här maskinerna i 

klustret på ett visst sätt. Hur funkar såna där saker, servrar ska ju vara statiska och inte 

förändras så mycket över tiden…

P: Vi kör ju [virtualiserings system] för virtualisering, så vi kör  [virtualiserings system]. De 

flesta servrar vi sätter upp utgår från en image. Så vi har en gold image i princip för det går 

snabbare att göra så. Man vet att ok, om du ska ha en webbserver med de här på, den här 

databasen. Då tar vi den här imagen och klonar fram det istället.

I: Vem är det som tar fram den imagen, uppdateras den någonsin?

P: Det görs av vår infrastruktur avdelning.

I: Ja, men de tar fram såna där...Det är mer maintenance aktivitet kanske…

P: Ja, det är en maintenance aktivitet. Den imagen den uppdateras var tredje år eller något 

sånt när en ny windows version kommer, för att om en ny windows server version kommer så

den föregående versionen får ju direkt en end of life som är väldigt hård. Den slutar ju 

patchas. Microsoft vill ju att folk ska hoppas över till senaste versionen.

I: Ah, juste. Men då har jag en annan fråga som också hör ihop här och det är change 

management. Och då tänker jag kanske mest source control, Github enterprise eller vad det 

nu kan vara

P: Vi kör Git på Azure devops. Git i Microsofts miljö, och så kör vi github på vissa ställen. 

Det handlar ju också om ifall..Om det är vi som gör projekt...om det är vi som äger den, 

underhåller källkoden eller om vi går in och hjälper en kund i något av deras existerande 

grejer. Vissa kunder kör ju bitbucket eller github. Men om vi får välja och initiera så hamnar 

det alltid som ett git repo i azure devops. 



I: Men hur funkar det med branching, har ni typ en master branch, kör ni feature branches…

P: Vi försöker ha så få branches som möjligt. Vi håller oss nere på två eller tre. Så det blir 

oftast master och development. Om man gör en stor omskrivning, så blir det en temporär... 

Om det är bara jag som håller på att skriva om någonting så kommer jag att stagea då 

kommer jag att få en temporär lokal bransch i princip. Men vi försöker hålla det.., om det är 

mer än tre branscher då skulle jag säga att då vet vi inte exakt vad vi håller på med.

I: Jag förstår. Men då tänker vi utifrån det här med branching  konceptet. Har ni någon typ av 

Continuous Integration praktik, att ni jobbar på ett visst sätt med merges och sånt

P: Aa, vi försöker ju göra det. Vi är ju aldrig...Det största projektet vi håller på med just nu så

är vi tre stycken, eller fyra stycken utvecklare. Det är ganska lätt när man vet vad folk håller 

på med, man vet att folk checkar in varje dag och commitar...Och man vet att den här 

personen håller på med den här delen. Det blir väldigt sällan det blir merge konflikter t.ex

I: Men ni checkar in dagligen..

P: Vi försöker göra det. Om det inte är en egen separat...Om jag ska skriva om hela den här 

biten som genomgår hela systemet, då försöker man planera det åt sidan. Och man försöker 

hantera det på ett sådant sätt. Men det händer inte så ofta

I: Men har ni någon byggbot som lintar eller gör såna där saker? 

P: Lint finns med, det beror ju på lite vad det finns för krav. Vi hade något system som hade 

krav på...vad heter det, när det är..när man tar höjd för skärmläsare och sånt.

I: Ja, jag vet vad du menar...Accessibility

P: Accessibility, jag försöker hitta det svenska..aa exakt, så det finns automatiska tester för att

kunna göra.. kolla de här aria taggarna, så det blir rätt struktur och såna saker. När det behövs

så tar vi in sådana saker. För att kunna verifiera det automatiskt så ofta som möjligt. 



I: Men det är inte en del av merge-commit processen då? 

P:Nej, det kan vara en del av byggprocessen. Vi försöker att ha automatiska bygg och 

deployments på development branschen så när man deployar dit så pushar den automatiskt 

till en..

I: Men det är mer staging miljö och testmiljö, den pushar till då. Och det är mer som 

developer verktyg. Det är inte produktionsverktyg vi pratar om..

P: Nej, men det finns ju..när det gäller produktion så gör vi ofta så att man..Produktions 

Deployments körs ifrån master branschen och den måste instansieras eller måste startas av en 

person som går in och klickar: nu vill jag göra ett bygge, men bygget sker automatiskt om 

man säger så. På bygg servern. Men vi har inga automatiskt triggade byggen eller 

produktionssättning.

I: Men det är någon i det här Ops teamet som då behöver klicka på en grej…

P: Jaa.. Eller någon av oss

I: Ni kan också göra det alltså

P: Ja vi gör det också, vi har ingen separation. De som håller på med devops, det är vi som 

håller på med devops. Vi har ingen separation, vi försöker vara full stack på alla sätt och vis, 

allihopa. Så vi har ingen separation på den här längden utan det är snarare så…

I: Jamen juste, då har ni alltså infrastruktur team…

P: Infrastruktur Teamet håller på med allt utom systemutvecklingen om vi säger så

I: Ja, ok, då är jag faktiskt med. Men hur upplever du att det är att jobba med de här 

(continuous integration continuous delivery)CICD proccesserna. Är det smidigt i din mening,

sparar det på kostnader…



P: Det är helt fantastiskt, ett projekt utan CICD flöden..Iaf på det sättet att det man 

automatiskt deployar till demo test är klumpigt och det funkar inte. Du måste kopiera till en 

deployment lokalt och sen måste du flytta den och så vidare…Nämen jag tycker det är 

fantastiskt, det har gjort all skillnad för oss, och jag tror att alla hos oss är överens att det är 

helt underbart skönt när vi fått ordning på CICD flödena

I: Min sista fråga där är, tycker du att det här med CICD...Är det så att den sparar tid, eller 

vad är det som är den största fördelen?

P: Det sparar tid, men jag skulle säga att det viktiga är att man slipper göra de tråkiga sakerna

om och om igen. Utan att de sakerna man kan automatisera blir automatiserade på det sättet 

och man får bort mänskliga fel, vilket är skönt. Jag vet inte hur många gånger man har gjort 

det där att man kopierat över fel DLL eller någonting sånt när man packar ihop. Man litar på 

processen att de väldigt mekaniska sakerna som man gör själv automatiseras åt en.

I: Ja, den mänskliga faktorn känner vi alla till…

P: Det blir aldrig bra det.

I: Men det  var faktiskt allt jag hade, vi drog över lite på tiden tyvärr…

A Appendix 4: Interview transcript 2

I: Tänkte först inleda med att du kanske kan kortfattat beskriva hela, liksom, projekt 
livscykeln. Övergripande. Så att jag får en aning om hur...vad vi har att röra oss med 

P: Du menar..utvecklingsprojekt eller...Eller vad tänker du

I: Jag tänker på livscykeln, dvs hur får ni..Vi säger att ni har någon idé eller får ett uppdrag. 
Hur arbetar ni med det tills då att ni lanserar det i drift. Lite sådär övergripande först

P: Till o börja med så är det inte så mycket vi på utvecklingssidan som är inblandade. Det blir
ju mer...att man i verksamheten på något sätt, inom förvaltningsorganisationen funderar 
på...har någonting de vill ta fram. Senaste nu [redacted] är ju en...uppdatering av våran 
internwebb. Och då blir det en form av förstudie för att få ett beslutsunderlag till en 



styrgrupp. Eller i förvaltningsorganisationen som är de som bestämmer om, eller hur, ett 
projekt ska dras igång. Där kan vi från teknisk sida vara inblandade lite grann i övergripande 
teknisk design kanske och sådana där saker. Inte så jätte mycket detaljer där, utan lite förslag 
så och de måste...Försöka ta fram någorlunda plan på hur projektet ska drivas hur mycket tid 
kommer nödvändigtvis behövas. Vi har inte speciellt strukturerad kravarbete hos oss, utan det
blir ganska mycket ad hoc. Och även likadant i designfasen och så. Man försöker tänka lite 
övergripande om arkitekturen för applikation eller för ett system, men sen att mycket får ge 
sig med tiden när man börjar implementera. Vi jobbar väldigt agilt på det sättet vi har 
ingen..det är ingen vattenfallsmodell med att hela krav...ska vara färdigt från början så att 
säga. Men innan på något sätt, det ges ett go ahead att ett projekt får startas så måste man ju 
ha en vettig plan på vad är det man vill ta fram egentligen. Det ligger inte så mycket på IT, 
det ligger mer på övriga verksamheten som ofta vill ha någonting gjort, sen är det IT 
avdelningen som på något sätt oftast själva här, men ibland med externa parter kan då stå för 
utveckling etc och implementation, så att säga. Tillsammans med verksamheten som 
kravställare.

I: Men, du har ju sagt att ni arbetar ju ganska agilt. Är det typ scrum eller scrum liknande? 
Eller någonting annat…

P: Jag skulle kalla det för scrumliknande, vi har absolut inte något hårt scrum..Vi jobbar med 
sprintar, försöker ha upp stands möten. Ibland, beroende på vilka projekt vi kör kan vi ha 
demo fasen i sluten av sprint men det är inte alltid det är så. Men vi försöker ha någon 
godkännandeprocess för olika user stories innan man tar det i produktion.

I: Hur långa sprints har ni? På ett ungefär?

P: Vi brukar köra två veckors sprintar. Sen ska man ju säga att majoriteten av det som vi gör 
är ju inte projekt, majoriteten av vårt utvecklingsarbete är ju löpande förvaltning av befintliga
system. Det är ganska sällan som vi faktiskt driver ett utvecklingsprojekt. Regelrätt så att 
säga, som startar sådär. Det sker väl kanske någon gång per år eller så, som vi startar nya 
utvecklingsprojekt. Majoriteten av vårt jobb är ju löpande förvaltning och det gör vi också i 
sprintar likt scrum

I: Juste, men som sagt det var lite det som var övergripande...Jag tänkte mest kanske börja gå 
in på själva start av de här projekten som ni då har ganska sällsynt men kanske ett par gånger 
om året. Då tänker jag mig..Hur brukar dessa inledas? Du har sagt att det är någon typ av 
förstudie som kommer då uppifrån från verksamhetsledningen…Och ni kan vara inblandade 
i...sådana här övergripande tekniska detaljer då? Är det så att de frågar er, liksom om eran 



expertis...om det här är möjligt...Hur ser eran inblandning ut i den här processen?

P: Det är nog lite olika men oftast så är det ju att vi blir tillfrågade som någon form av...De 
vill ju också ha..Det de vill ha i slutändan är någon form av tidsuppskattning för hur lång tid 
det här tar och då måste man ju ha någon form av plan för hur ska vi designa systemet. Så att 
de kommer från verksamhetens håll att ta kontakt med oss på IT och säga: så här tänker vi oss
att det här är det vi vill ha och då börjar vi kanske med lite..vad ska vi säga...plattformsval. 
Hur...vad ska vi ha för plattform att bygga det här i, den är ganska så standard idag. Vi har 
standardiserat alltihop o kör .Net plattformen. Av förvaltningsbarhets möjligheter och 
kompetenser… Och sen lite grann övergripande systemdesign, man borde tänka så här och så
här och lite så. Men det kommer från verksamheten som tar in oss, de behöver att ha hjälp 
med att få någon form av uppskattning på hur mycket tid det här kan tänkas ta. Och det har vi
ju sedan innan iom våran förvaltningsorganisation upprättade kommunikationsvägar...I 
princip alltid kommer de här projekten från förvaltningsorganisationen, så vi har 
förvaltningsledare då, som är förvaltningsledare för olika IT objekt och det är ofta därifrån 
som olika projekt initieras...förstudier initieras på något sätt. och drivs. Det är inte alltid 
samma personer men det finns en befintlig kontaktväg in till...de har sina IT kontakter som de
går via så att säga, och så blir olika personer inblandade pga det. Beroende på vad det handlar
om.

I: Men om jag har förstått det här rätt, de kontaktar er med en förfrågan:  det här tänkte vi 
göra, vi har gjort en förstudie..

P: Att de håller på med en förstudie. Jag tror det handlar om...att det är en del av förstudien. 
När de har börjat tänka, när de har börjat förstå: men det är det här vi vill ha. Först så måste 
man veta vad man vill ha och sen kommer ju vilket IT stöd behövs för att ta fram detta. 
Vilken hjälp från IT...utveckla eller...i det här fallet är det ju utvecklingsprojekt så det är det 
vi ska fokusera på så att säga. Och då kommer de till oss och säger det här har vi tänkt 
oss..ofta kan ju de komma med förutfattade meningar, så här ska det byggas och då kan vi 
komma med en...ni borde tänka så här istället. Så ibland kan vi ju vara inblandade lite för sent
i processen också. Just att man har tänkt för mycket, eller för länge utan att prata med någon 
som faktiskt förstår hur det ska implementeras så att säga.

I:Så det är mest att ni har kommunikationskanaler som kanske skype eller någonting annat 
eller möten så, där ni sitter och diskuterar vad som är möjligt, vad som är rimligt och ni ger 
de information som kan göra en korrekt tidsbedömning. Är det, det rör sig om?

P: Jaaa, det var väl en ganska bra förklaring kanske



I: Och du har tidigare nämnt att ni arbetar ganska standardiserat utifrån .Net som plattform. 
Varför gör ni det?

P: Det är ju för att ha en möjlighet att kunna utveckla så att vi kan förvalta våra system. Det 
finns inte...Vi är så pass få så att det är svårt att hålla en kompetens på många olika 
plattformar. Helt enkelt. Så vi har valt att standardisera på en plattform och det är där vi har 
haft majoriteten av våra utvecklare så det var ganska självklart att välja det så att säga. Vi har 
ju kanske ett hundratals system som vi förvaltar på [X] utvecklare det är...Det är svårt att 
hålla kompetensen i flera olika plattformar helt enkelt.

I: Ska vi se att jag har förstått det här rätt. Ni har valt att standardisera och arbeta bara med 
.Net för att kunna på något sätt smalna av ert område så att ni kan profilera på bara .Net och 
på så viss kunna hushålla det bättre med mindre antal människor, så ni är bara X antal 
stycken..

P: Jaa, och underlätta för att...helst vill vi ju att alla utvecklare ska kunna hjälpa till med alla 
system och har man då en bred flora av plattformar så blir det svårare. 

I: Men då är jag med..om man går vidare utifrån att: först var ni inblandade i den här 
förstudien med tidsbedömning och ni kommer med eran tekniska expertis...Vad händer efter 
det.

P: När förstudien på något sätt är färdig, då tar de som driver förstudien den till sin...vad ska 
man kalla det, nu kommer jag inte ihåg vad det heter...Man kan säga att det är 
ledningsgruppen [redacted] som prioriterar utvecklarnas tid. Det är en del av vår 
förvaltningsmodell. Alla chefer på våran förvaltning kan man säga. Som på något sätt 
prioriterar vilka projekt som får starta och om det ska starta, det här projektet, 
överhuvudtaget. Det är de som sitter på resurserna och prioriterar våra utvecklingsresurser 
helt enkelt. Och de ställer ganska så höga krav på att förstudien liksom är vettig och 
genomtänkt och det finns en uppskattad tid på hur mycket tid man behöver. Och så tar de 
beslut då om när och hur ett projekt får starta. Vi brukar driva ungefär..tanken med vår 
modell är att vi ska ha ett projekt igång. I taget så att säga då, på utveckling. Så att vi inte har 
för mycket...Det finns plats i våran modell för ett projekt åt gången, för att vi har så pass 
mycket förvaltningsutveckling som inte riktigt är projekt då men det  blir nästan som ett 
projekt ändå för att det är väldigt mycket...sker väldigt mycket utveckling inom förvaltningen
så att säga.



[avbrott]

I: Då säger vi att, de har tagit det här till styrgruppen och har fått ett ok att gå vidare med 
förstudien, och då får ni: ni ska göra det här, eller hur ser det ut efter det att de fått ett ok att 
gå vidare?

P: När det väl har blivit ett beslut att det ska gå vidare då får man ofta en två...kanske två 
personer som blir assigned till det projektet tillsammans med ...givetvis någon form av 
projektledare och lite andra resurser, projektresurser som...blir assigned [i tidsperiod] så drivs
det här projektet kan vi säga. Vi kan säga att ett sånt beslut tas idag till exempel, att i 
[tidsperiod] startar vi med det här och det är de här två utvecklarna som kommer driva det. 
Ungefär så allokeras det till projektet 

I: Men jag tänker då, hur vet de här utvecklarna (betoning)vad de ska göra? Hur arbetar de 
med ark...requirements engineering och tar fram kravbilden då? Vad är det de gör där? 

P: Delvis så har det tagits fram övergripande mål i förstudien, annars så är det nog 
inte..annars så är det väldigt...Vi har ganska så lite upfront design så att säga, utan det blir 
nog lite...det sker nog ganska löpande agilt...Vi behöver en databas, vi behöver själva projekt 
uppstarten. Nu är det ett tag sedan jag var med, men det är lite så...Vi har ingen riktig process 
för det, det blir lite ad hoc..Ta fram ett nytt projekt...grej kan jag tycka

I: Vi tänker så här liksom...Om vi bara hypotetiskt tänker att du får det på ditt bord nu. Att du 
ska starta ett nytt projekt. Eller kan tänka tillbaka  till föregående...Och då har du fått den här 
förstudien, som jag har förstått det, innehåller förstudien vissa krav, övergripande: det här vill
vi ska ske.

P: Japp, så kan man väl säga

I: Men du har fått det här, liksom på ditt skrivbord, vad är du tvungen att göra nu?

P: Det som man brukar göra är att när projektet ska starta upp så brukar det 
vara...uppstartsmöte där de som genomfört förstudien vet vad som förväntar göras och 
någorlunda övergripande går igenom med utvecklarna..Det här ska vi tar fram. [redacted] Vi 
ska bygga det här lite på övergripande nivå, och att man där på något sätt försöker få sig en 
bild av att det här...Det är mycket tid för att alla i projektet ska kunna få en..samma bild av 



det vi ska bygga. Sedan när man haft det mötet så brukar nog vi, utvecklare så att säga, sätta 
oss och börja fundera på övergripande design. Så här borde vi sätta upp det och kan du ta 
fram den här projekt strukturen och vad det nu som kan tänkas vara…

I: En sekund, bara så att jag är med...Först så har ni någon typ av uppstartsmöte där ni pratar 
med de som har gjort förstudien och då kan man kanske säga att de är lite som...product 
owner i sammanhanget?

P: Absolut, ja.

I: Och då kommer de med lite mer konkreta krav och efter det sätter ni er ner och försöker 
som omvandla de här kraven till en teknisk..kravbild, asså mer tekniska requirements. Det här
behöver vi göra utifrån det…

P: Ja precis och de här kraven är ganska så övergripande och sen brukar vi kanske ha någon 
form av infrastruktur sprint, ta fram infrastrukturen för själva...sätta upp repon, sätta upp 
deploy processer hit och dit och någon form av projektstruktur...så att det 
finns..infrastrukturen är färdig för att börja utveckla. Sen tar man nog själva..de specifika 
kraven som man skulle kunna göra.. det tar man nog löpande scrummässigt. Nu ska vi börja 
med att man ska kunna logga in i systemet, man ska kunna skapa nya inlägg på internwebben 
liksom…

I: men om jag har förstått det här korrekt: först har ni en infrastruktur sprint, och efter det så 
är infrastrukturen på plats och då kan man börja arbeta iterativt.

P: Ja, oftast så är det nog något sånt. Vi har ju ingen...det här varierar ju från projekt till 
projekt givetvis hur man jobbar, men ungefär så brukar det nog gå till skulle jag säga. Man 
måste få strukturen på plats innan man börjar jobba med faktiska krav så att säga. Men vi 
brukar iaf börja med någon form av infrastruktur sprint, sätta upp miljöer och så vidare.

I: Kan vi prata lite mer om den sprinten? Vi säger att vi behöver projektstruktur, repon, 
deploy flöden och själva projektstrukturer. Projektstruktur är väl det ni börjar med?

P: Det skulle jag nog säga, aa precis. Repo och projektstruktur är väl det man…



I: Och hur ser det ut? Är det github eller…

P: Vi kör [source code management solution], det är våran utvecklingsplattform. Det är typ 
som github kanske. Det finns även byggservrar.. det finns...osv. Man sätter upp ett repo i 
våran [source code management solution]. Sedan tar man fram någon projektstruktur, de här 
projekten ska vi nog ha...lite databas projekt, lite webbprojekt och lite..någon service och 
någon schemalagt jobb vad det kan tänkas vara. Fyra fem IT komponenter kanske det blir, det
är väl standard i våra projekt. Och när det väl finns på plats så kanske man ser till att det finns
ett automatiskt bygge, i varje commit, eller varje check in, eller varje push till systemet.

I: en sekund bara. Du sa att man ser till att det finns automatisk bygge till varje sånt där 
projekt, är det någonting som ni redan har eller någonting ni sätter upp? De här automatiska 
bygg…

P: Ja det är någonting vi sätter upp, men sedan har vi ju..Det finns ju färdiga mallar för hur vi 
sätter upp de så att säga. Som bygger och paketerar och trycker de till våran deploy 

I: Du har sagt att ni har färdiga mallar ni går utifrån då...Är det någonting ni kommit överens 
om, utifrån avdelningen eller är det någonting ni får uppifrån. Asså hur ser de här mallarna 
ut? Rent praktiskt

P: Oftast så är det i princip, någonting vi kommit överens om, det är en kombination av att 
man utgår ifrån en standard.. byggmallen i systemet och sedan så tar bort vissa saker och 
lägger till vissa saker som vi då kommit överens om så att säga, så här ska vi..sätta ihop våra 
byggen. 

I: Så det baseras på att ni har kommit överens att ni arbetar på ett visst sätt och då ser den här 
mallen ut på ett visst sätt?

P: Aa, det kan man säga. Sen beror det lite grann på hur projektet ser ut, de flesta av våra 
automatiska byggen är i princip identiska. Först så hämtas det ett paket och sedan byggs det, 
och sedan testas det och skapas ett paket som sedan trycks till...eller skapas ett eller flera 
paket som trycks till vårt deploy system.

 

I: Jag har faktiskt två frågor på det här och den första är liksom det här med mallarna, för att 



det är någonting som är väldigt specifikt... Vad  har ni för värde av de här mallarna? Är det en
tidsbesparing, eller är det så att alla är med på samma sida…

P: Det är väl mycket det att alla ska kunna sätta upp det, alla har inte förståelsen för 
automatiska deploy och så vidare utan...I om att det finns: gör så här och så kommer det 
fungera. Lite grann så, så finns det möjlighet för alla utvecklare att sätta upp ett nytt 
automatiskt bygge. Det kanske inte är en mall, det kanske är en lathund skulle man säga 
kanske. Sätter du upp bygget så här så kommer du att bli som du vill. 

I: Det kanske är lite kompetens ökande då, att folk som inte kan, får möjlighet att utföra den 
här aktiviteten.

P: Så kan man säga, ja. Vi kanske har [Y] av oss som faktiskt har full förståelse för automat 
bygget medans de andra bara följer en: gör så här och så kan de ändå sätta upp automatiska 
byggen så att säga.

I:  men just automatiska byggprocessen där, vad ser du för värde i det. Är det en 
tidsbesparing eller en tidsminskning för er.. Vad kan det vara?

P: Jag skulle säga att det är att...automatiska byggen i sig ger inte jättemycket, men 
automatiska byggen tillsammans med automatisk deployment som ger en väldig 
tidsvinst...kanske är fel att säga men det ger en säkerhet i våran deploy process. Att det 
deployas alltid likadant och det är..just…

I: Upprepningsbarhet? 

P: Man vet att det kommer fungera, vi behöver inte ta fram en rutin i 15 enkla steg för att 
deploya någonting, det är en knapptryckning när det väl är uppsatt. Så att sätta upp 
deploy..byggprocessen är den lilla, deploy processen är det stora att ta fram. Det handlar 
kanske om att deploya fem olika IT komponenter till olika servrar och testmiljöer och så 
vidare och lite olika variabler för detta så det är deploy processen som är den stora vinsten. 
Som det automatiska bygget är en förutsättning för att det ska fungera.

I: Ok, då är jag med på den biten. Men utöver det, infrastrukturen...Är det så att ni har någon 
typ av befintlig..ställe ni alltid lanserar miljöer till eller brukar ni se lite vad som behövs…



P: Vi har i princip befintliga test..eller utvecklings servrar och (quality assurance)QA servrar 
brukar vi kalla de. Våra miljöer, som vi deployar allting till. Sedan så, oftast även i 
produktion då, så har vi färdiga miljöer, färdiga servrar som är app servrar, webbservrar, 
databasservrar och så vidare så att säga. Då har vi färdiga miljöer som vi driftsätter det mesta 
på. Som är lastbalanserade och så vidare...Så att ta fram nya miljöer är oftast en icke fråga för
oss. Det kan vara vissa projekt som behöver annan typ av miljö...men majoriteten av det vi 
gör är: du ska ha en webbplats, du ska ha någon form av databas och du ska ha någon form av
applikationsserver att köra lite saker på så att säga. 

I: Jag måste bara ställa en fråga på det. Iom att ni redan har endel befintligt, ni skapar inte nya
miljöer så ofta..Känner du att ni någonsin är lite locked in till era lösningar? Det kanske vore 
smidigare att göra någonting nytt..Eller är det en icke fråga liksom?

P: Hur tänker du?

I: Jag tänker till exempel att du säger att ni har en infrastruktur med lastbalanserare och olika 
saker. Kan du uppleva i projekt att du ville ha någonting helt annat. Och blir som inlåst i det 
befintliga systemet. Att du inte har möjligheterna att göra någonting nytt. Att det är ett 
problem? Eller är det icket ett problem?

P: Nej, det ser jag faktiskt inte. Det vi har behov av löser vi på de maskiner vi har. Sen kan 
man tänka sig att det finns andra möjligheter kanske om man går till en molnplattform, att ha 
en annan typ av arkitektur men det är ingenting man kan på något sätt replikera lokalt så att 
säga. Men jag känner aldrig att jag har något problem med någon form av inlåsning, det 
tycker jag inte. 

I: Jamen juste, så det är inte ett problem. Ok.

P: Nä det tycker jag inte, och skulle jag ha behov av andra miljöer då kan man ju sätta upp 
det också. Så att det här är ingenting som att man är låst fast och så, men det finns en fördel 
att det finns redan uppsatta och konfigurerade miljöer för både test och utveckling och 
produktion så att säga. Så man slipper..Det tar ofta lite tid att få upp miljöer helt enkelt, så det
är en väldig tidsvinst. Dels så att vi är på samma plattformar och på det sättet kan ha 
gemensamma testmiljöer så att säga.



I: Ok, men om vi nu säger rent hypotetiskt att ni behöver en ny miljö. Och du sa ju själv att 
det kan ta lite tid, men hur ser det ut om ni ska sätta upp en ny miljö? Är det craftsman aktigt,
att du får vara lite konstnär och sätta upp allt för hand eller hur arbetar du med det?

P: Det är ju mycket... våran driftavdelning som tittar på detta. Men det är en blandning skulle 
jag säga. Det finns ju en hel del automatiserat skulle jag säga men en del blir nog lite grann 
manuellt skulle jag gissa. Manuellt installera verktyg på en sådan miljö. Sen försöker de göra 
så att man slipper göra allting för att reproducera men vi har ingen..ja, det är svårt att säga 
men det är lite så. Det är en blandning mellan göra lite grann för hand och göra lite grann 
automatiserat skulle jag säga.

I: Men vad är det för automatiserade lösningar som det kan röra sig om? Vet du det?

P: Ah men de har ju färdiga skript för att ta fram nya virtuella maskiner, patcha upp de, lägga 
på vissa typer av roller på maskinerna. Så där finns det en del. Sedan om man har behovet av 
en ny miljö till applikationen så har man specifika krav på en sådan. Man ska ha de här tre 
(software development kit)SDK’er eller ramverk eller applikationer installerade. Och det blir 
ju någon form av specifik installation för de, då får drift ta hand om det. 

I: Men jag tänker mig..Använder de t.ex någon configuration management verktyg? Exempel 
är typ Ansible, Puppet, Chef..Någonting sånt?

P: Lite grann, ja. Det gör de.

I: Är det lite utifrån behov eller? Är det någonting som är standardiserat?

P: Jag har dålig koll måste jag säga. 

I: Det är helt ok. [I och P pratar samtidigt]... Det är alltså driftavdelningen som sköter det? 

P: Ja det är alltså driftavdelningen som sköter de bitarna, Sätta upp nya miljöer absolut, ja. 
Sen kan det vara så att säga att vi får en..Här får ni servern, installera det ni ska på den. Så är 
det ofta på test och utveckling maskinerna. Medans i produktion så tror jag de vill...Så vill de 
ju veta vad som behöver installeras så att säga. För att oftast i ett projekt så kan det vara så att



vi behöver labba lite grann med vad vi faktiskt vill ha på en utvecklingsmaskin och 
testmaskin, innan man sätter ihop det för produktion då. 

I: Mm, precis. Som jag har förstått det så är det ändå så att ni får liksom resurserna tilldelat av
driftavdelningen? Upplever du att ni skulle vilja ha mer kontroll över det och liksom kunna 
göra de sakerna själv istället för att behöva gå till de?

P: Ehhh. Både ja och nej. Oftast inte, det brukar inte vara någon..hos oss är det inte en jätte 
flaskhals. Lite grann kan det vara det, för produktionssättning och sånt men det är inget 
jätteproblem. Tycker inte jag.

I: Nej, det rör sig inte om så mycket tid, men jag tänkte just det här i och med DevOps så 
tänker de mycket…[avbrott] Där pratar de mycket om att brygga det här med Development 
och Operations klyftan och det är därför jag tänkt kolla om det var någonting du upplevde…

P: Vi har rätt mycket bryggat hos oss redan, i olika.. Som sagt vi har rätt mycket DevOps 
tänk jag är t.ex..Jag har åtkomst till alla produktionsmaskiner om jag vill det, även in och 
pilla på de. För min del är det inget stort problem, skulle jag säga. Men där måste jag ändå 
vilja att vi i en framtid sköter all drift själva, men för att göra detta så tycker jag att vi skulle 
ha någon form av molnmiljö där någon annan sköter driften av servrarna. Jag skulle säga att i 
princip är det så vi har det idag: driften sköter server driften. Vi sköter applikations driften på 
många fall, inte i alla fall men i många fall.

I: Jamen juste, då är jag med på den biten iaf. Jag tänkte vi skulle försöka dyka lite mer i 
detalj på vissa av de här punkterna..Om jag har förstått det här med business modelleringen är
ju mer i förstudien. De arbetar fram någon idé och kollar med er mest i frågan om tid och 
kostnads estimeringar. Sen tar de det till styrelsen som brslutar om det..Men är det bara tid 
och kostnadsberäkningar som ni är involverade i förstudien? Eller är det någonting annat som
du kan tänka dig där?

P: Jag skulle säga att..det beror lite på, det kan vara att vi är involverade i någon form av..ta 
fram..hjälpa de förstå sina krav, Vad de faktiskt vill ha.

I: Hur gör ni det? Hur hjälper ni dem att förstå det?



P: Det olika beroende på vem som är med, men jag skulle kunna tänka mig som såhär..hur 
ska jag säga…

I: Om vi säger att du sitter med någon förstudie. Och du är helt hundra på att han som pratar 
med dig har ingen aning koll på vad han vill egentligen. Vad gör du då?

P: Ah. Då försöker jag ju, då går man in i en annan typ av roll, som är mer någon form 
av..Oftast har man behov av att ha någon form av (user experience)UX och sådana där. Oftast
det är den typen av frågor som man märker att..så här vill jag ha gränssnittet. Men det kan ju 
inte vara användbart inser man liksom. Det jag oftast försöker ta fram: Vad är det faktiskt ni 
vill åstadkomma? Vad är problemet snarare än att: det här är våran lösning på någonting. 
Problemet kommer sällan upp i själva förstudien, det är snarare lösningsförslag. Om man 
märker att lösningsförslagen är lite..konstiga för att..o lite sådär oanvändbara. Så får man 
hjälpa ju hjälpa de: Vad är faktiskt problemet man försöker lösa? Och när de förklarat det så 
kan man komma med: Borde inte ni göra något sånt här istället? Och då säger de: Jaa, det var 
ju mycket bättre. Det är den typen av rådgivare man kan vara då. Vad är det faktiska 
problemet man försöker lösa och tänka till lite grann, och borde man inte lösa det så här 
istället.

I: Mm, så kan man säga att det är lite av en sanity check? Att ni tänker: det här är ju helt 
galet…

P: Aa, japp.

I: Allright, men då tänker vi att efter det här så har vi kravarbetet...Och där har du nämnt 
tidigare att ni har ett möte med de som utförde förstudien för att få lite mer: det här är det ni 
(betoning)vill ha och utifrån..Det är väl inte user stories? Ni har väl mer övergripande i 
början va?

P: Till att börja med, i själva förstudien så finns det inga user stories men när själva projektet 
startar så har vi försökt få in verksamheten på att vi vill ha user stories. Sen är de lite sisådär, 
verksamheten har svårt att förstå att det viktigaste i en user story är varför. Inte vad och hur. 
Utan, det här vill vi ju ha. Lite samma problematik, det är själva kravarbetet att ta fram 
förstudien. Och att få med user stories, det är något som sker från det att man får go ahead på 
projektet till att utvecklingen startar. Då kommer de att ta fram user stories för det de vill ha 
gjort så att säga. Och då blir det lite samma sak där att: vad är det faktiskt ni vill lösa? Så den 
här sanity checken den blir ju löpande egentligen under hela projektets gång kan man väl 



säga, även på user stories. 

I: Är det då..projektledaren eller respektive det här förstudiegruppen, beställaren så att säga 
som diskuterar det eller har ni avstämningsmöten med hela utvecklingsgruppen, de här som 
är inblandade…

P: Ja skulle säga att..att ta fram själva user stories, det är nog beställargruppen som tar fram 
detta. Sen kommer vi in när det väl förväntas implementeras. Då kommer utvecklingsgruppen
in och då tyvärr är det oftast långt gånget för att kunna säga att: Det är vill vi ju inte ha. Jag 
kan tycka att sanity checken kanske borde vara lite tidigare ofta. Men vi har inte den, vi är 
ganska långt efter på de. Vi kommer ganska sent in i processen som utveckling idag. Och att 
man kanske...samtidigt kan man argumentera att det egentligen inte är utvecklare som ska 
göra det här. Det kanske ska vara någon form av UX designer eller så vidare som bör vara 
med i projektet, men där har vi ju ingen resurs idag som faktiskt är. Så vi utvecklare får 
hjälpa till och försöka vara det så att säga då. Det finns olika intressen från olika utvecklare 
hur mycket man kan och vill ta den rollen.

I: Då tänker jag att: nu har ni fått de här user stories eller kravbilden och ska ni gå in på det 
här med analys och design av de. Är det mer att ni kör just in time analys, att de vill ha typ 
det här, vi gör typ det här eller har ni någon process kring hur ni implementerar det? 

P: Jag skulle säga att just in time analys var ett bra uttryckt på vad vi jobbar med. Vi 
brukar...återigen lite olika, men som jag har gjort de senaste gångerna så är det väl mer att 
man har någon form av planering för sprinten där man på något sätt tar på sig att de här fem-
tio user stories ska vi lösa den här sprinten och att man då sätter sig och gör någon enklare 
systemering, brukar vi kalla det för, hur vi ska implementera det. Men det är väldigt just in 
time i början av sprinten och så sen kör man på liksom. 

I: Hur väljer ni stories? Du sa att ni väljer några stories då..

P: Väljer och väljer, det är ändå beställaren som på något sätt har prioriterat...Jobba uppifrån 
och nedåt. Vi försöker att säga: Ni ska ha prioriterat listan uppifrån och ner med vad som är 
viktigast. Och så på något sätt estimerar vi de här stories, ungefär hur lång tid tror vi att det 
här tar, och vi tror att vi kommer att hinna så här mycket. Och då försöker vi ta på oss, men 
de här fem- tio. Beroende på hur stora de är då. Tror vi att vi kommer hinna den här sprinten, 
så vi börjar där. Hinner man alltihop då kanske man kan tänka sig ta in någonting mer. Men 
vi försöker börja...Vi försöker ha en liten estimering av lapparna innan..Innan eller under 
förmötet.



I: Men om vi säger såhär. Första sprinten, infrastruktur sprinten hur bestämmer du vad som 
behövs i den utifrån kraven? Du tittar på det befintliga kravbilden och som (betoning)vet vad 
som behövs? Hur vet du vad som ska in i infrastruktur sprinten överhuvudtaget?

P: Det är lite grann av en gissning men..man får titta på hela kravbilden, lite vad man faktiskt 
vill åstadkomma. Försöka få en övergripande bild och sedan sätta sig...Sen har vi..Jag skulle 
säga att majoriteten av våra projekt ser ganska lika ut, så vi sätter nog upp en standard...Vissa
delar får nog kristallisera ut sig i efterhand..

I: Ni kan tänka er att anpassa det eftersom?

P: Ja det tycker jag nog skulle jag säga. Jag skulle säga att standarden blir nog att man sätter 
upp en webbplats och en databas projekt för att det är i princip allt vi bygger är 
webbapplikationer skulle jag säga. Om man vet att det kommer behövas andra saker så tar 
man fram det annars så..Annars får det utkristallisera sig med tiden. Vi har väldigt lite upfront
design i våra modeller som vi jobbar, utan det är väldigt mycket..löpande, just in time som du
kallar det. Och att ofta blir det en diskussion i utvecklingsteamet att nu har vi fått det här, vi 
borde göra det här...Vi borde göra såhär, så det blir löpande, agilt under projektets gång. 
Majoriteten av systemdesign…

I: Nu måste jag bara fråga angående systemdesign där..Kan jag anta att ni liksom tänker att ni
kommer överens i de här små grupperna, för det rör sig bara om ett par personer, eller har ni 
någon övergripande princip, så här ska vi designa våra saker. Försöker ni alltså standardisera 
era lösningar eller litar ni på att de här personerna klarar det? 

P: Ja och ja höll jag på säga. Vi försöker...vi har lite principer för hur vi ska göra 
integrationen mellan system, så integrationen mellan system har vi lite principer för. Men sen
själva systemdesign har vi inte egentligen. Det blir lite att det är upp till respektive 
projektutvecklare att ta fram något liknande så att säga. Sen blir de ganska lika oftast, hur 
gjorde vi i det förra systemet? Ja det såg ut så här, men då gör vi något liknande även i det 
här. 

I: Men då är det något som driver er? Att ni tänker tillbaka: så här gjorde vi då så vi tar 
liksom lessons learned och implementerar det



P: Ja, så gör vi. Men inte på något strukturerat sätt utan man utgår ifrån: ja det funkade bra 
sist då kör vi något liknande här som man gjorde då skulle jag säga.

I: Hur upplever du det, är det dåligt att ni arbetar så eller är det bra att ni arbetar så, vad har 
det för fördelar? Varför gör ni så att ni kanske tar en lärdom..Är det en tidsbesparing?

P: Ja, det är en tidsbesparing. Sen skulle man kanske strukturera upp det mer och ha 
färdiga… men vi startar nya projekt så pass sällan så det finns ingen större vinst i atr ha en 
stor struktur av det. Medans de flesta av oss utgår ifrån. vi gjorde ett liknande system för ett 
halvår sedan, men då försöker vi kopiera  strukturen från det.

I: det är som reusable components, för att spara tid..Ni tänker där har jag gjort någonting som 
jag kan återanvända…

P: Ja, fast det är inte reusable components men reusable architecture skulle jag säga. Snarare. 
Sedan har vi reusable components också, men det är väl snarare själva system arkitekturen 
som vi försöker att återanvända.

I: Mm, precis. Det var lite det jag va inne på, sen när det gäller det här med testerna..Det 
pratas ju mycket om test driven development, testing early...Hur funkar det för er?

P: Vi har lite uttalat som vi försöker köra, vi kör inte Test driven development, absolut inte. 
Men vi, beroende på projekt, så har vi mer eller mindre unit tester som vi då kör med 
automatik. I någon form av gateway för att komma ut till deployment steget, att gå igenom 
unit tester. I övrigt så har vi väl, vad heter det.. att verksamheten testar efter sina krav…

 

I: User Acceptance tänker du?

P: User Acceptance testing, aa precis. Däremellan har vi sällan...I vissa projekt har vi kört 
någon form av integrationstester, man har något test som är automatiserat testar när man 
surfar runt och klickar på en sida men det är..de blir ofta bort kommenterade för att de slutar 
fungera och ingen förstår hur de funkar. Det finns få hos oss som har det intresset tyvärr. Att 
driva.. men vissa saker är lättare att automatiskt unit testa eller integrations testa.



I: Men om jag har förstått det här korrekt: Då är det så att ni har unit tests som ni skriver lite i
efterhand eller där det behövs och ni använder de som en gateway i era liksom DevOps 
flöden..deployment flöden med en byggbot då? Den botten kollar då om det här stämmer  och
så släpper den igenom eller inte

P: Precis. Jag skulle säga som såhär, där vi har mycket automatiska tester det är på våra 
integrationer. Som ofta kan vara svåra att manuellt testa igenom. Utom där vill man verifiera 
så att det fungerar som man förväntar sig och där brukar iaf jag ofta skriva test driven..test 
drivet utveckling alltså..man behöver tester för att verifiera koden överhuvudtaget så, många 
integrationer så utvecklar jag..Jag har aldrig kört igång applikationen förrän det är färdigt och
ska testas, då får man göra någon form av ad hoc testning för att se att det fungerar. Men 
majoriteten testas då..jag skulle snarare kalla de för integrations tester än unit tester. Mockade
integrationstester kan man säga då. Sen när det kommer till webb så har vi ganska lite 
automatiska tester, utan det är mer integrationer som vi automatiska tester på. Webb är det 
mer user acceptance test och ad hoc test av utvecklare.

I: Hur upplever du att det fungerar? För er. Är det något som är synd, eller ni känner inte att 
det är så noga.

P: Vi är ganska missnöjda med hur det funkar med testing. Men det kanske inte är så mycket 
typen av test utan kvalité på user acceptance test. Det finns..vi utvecklare skulle vilja ha en 
heltidsanställd testare. Eller två. som faktiskt kan strukturerat testa. En användare av ett 
system kan inte testa. På ett kritiskt sätt. Det är en kompetens som behövs…

I: Vad är det som är värdet? Vad skulle vara värdet för er att ha en sådan där dedikerat 
testare? Är det att ni får en ökad säkerhet att det fungerar..

P: Bättre kvalitet på det vi produktionssätter. Vi produktionssätter mycket med buggar som 
dyker upp som skulle kunna hittats av en strukturerad testare.

I: Men då tänker jag..Vi pratade tidigare om deployment men i princip så är det så att är det 
någonting särskilt i infrastrukturen som behövs så pratar ni med driftavdelningen, annars så 
går ni kanske in och skriver någon yaml fil och sådär utifrån era templates som ni har? Eller 
någon skript…

P: Nu har vi ju inte yaml filer men, ja typ så. 



I: Maskindefinitioner..?

P: Vi har ju allting på samma maskin. Vårt testmiljö är en maskin som kör alla..vi har inga 
containers eller några specifika maskiner per miljö, utan det är..vi har [Z stycken] 
webbservrar som är utvecklingswebb.[redacted]. Vi har ju inte konfigura..strukturen i filer 
utan det är ju tyvärr kan man säga, det hade varit trevligt att ha de incheckningsbara. Men 
som våra miljöer funkar så har vi ju grafiska verktyg där man sätter ihop själva deployment 
processen. Vi kör [deployment automation software] för att deploya alla våra binaries så att 
säga, och där sätter man ihop det grafiskt. 

I: Men du sa tidigare att det är ju lite synd att ni inte kunde göra det på ett annat sätt. Har jag 
förstått det rätt att du kanske skulle vilja ha det mer programmatiskt som infrastruktur som 
kod?

P: Det skulle vara ganska trevligt att kunna se versionshistorik tillsammans med koden att här
gjorde vi den här förändringen på hur vi deployar någonting. Den spårbarheten har vi inte 
idag. Det finns en spårbarhet i respektive system, men det finns inte..för att korrelera de, 
måste man själv göra den korrelationen. Så det hade varit trevligt att ha deployment 
processen definerad i någon form av fil så man kan se: men nu ändrade [personnamn] att vi 
ska deploya den här också med de här inställningarna. Det har vi inte idag. Men det skulle 
vara trevligt, ja.

I: Vad skulle det vara för potentiella fördelar med en sådan metodik? Är det säkerheten i 
deployment, eller kvaliten? vad kan det vara?

P: Det är felsökning. Vi skulle kanske ha nytta av det ett par gånger om året, vilket gör att det
är ingenting vi lägger så mycket tid på. Men någon gång ibland, när det s****r sig med en 
deployment så säger man: vad det är som hänt nu då. Och då får man gå in i flera system och 
titta. Det hade varit trevligt att kunna ha en versionshistorik på en incheckad fil i git liksom. 
Det är väl mer i felsökningssyfte. Men vi har så pass lite problem ändå att det är inte värt, jag 
vet inte ens om det går...Man skulle minska..man skulle få mycket sämre användbarhet och 
nöjdhet av utvecklare. Att behöva ha det i en sådan fil, tror jag snarare än att klicka lite grann 
i ett gränssnitt. Det är mycket enklare att komma igång och förstå.

I: Om jag förstår dig rätt: det kanske skulle underlätta i de tillfällen då det verkligen går snett,



för att det skulle spara felsökningstiden och streamlina det men det händer relativt 
(sällan)ofta och att göra en sådan förändring skulle innebära att ni måste på något sätt 
vidareutbilda folk att använda det systemet...Så det är ju lite för mycket kostnad för för lite 
förändring.

P: Jag skulle säga att det hade varit trevligt, men jag tror att vi förlorar mer tid på att göra det 
så än att faktiskt ha ett användarvänligt gränssnitt där utvecklarna kan gå in och förstå. Så jag 
tror inte det är värt, problemet. Då skulle man ha det grafiska gränssnittet som automatiskt 
checkar in en fil i git eller..förstår du vad jag menar? Att man kan tänka sig att..Så jag tror att 
det är en nettoförlust tidsmässigt att ha konfigurationen incheckad i någon form av 
systemdefinition. På båda korta och långa planet..Korta planet iaf. på långa planet kanske 
man kan kopiera samma fil..men det är en bit tid

I: Ja, jag förstår det. Det här är ju någonting som är lite specifikt för just mindre team, att det 
kan vara en tidsförlust att implementera..det blir inte värt för att ni får inte lika mycket 
avkastning. Men jag tänker också det här med projekt management aktiviteter som finns i 
samband med det. det är mest tidsplanering då och kanske riskbedömningar. Är det något 
särskilt där som ni har som aktivitet. När det gäller att manage’a projektet tidsbedömningar 
och sådant, är det projektledaren och beställargruppen eller är det någonting ni gör? Att ni 
kanske har någon burn down chart eller ni kanske inte är inblandade i det på samma sätt?

P: Både ja och nej, i det här [source code management solution] har vi både kanban bräden 
och sprint bräden och så vidare..det är ett projekt managent verktyg också. Utvecklings 
projekt management system. Vi blir ju inblandade på lite olika sätt, oftast så...Jag går tillbaks 
till hur det fungerar i våran förvaltning, för att det är lite grann som ett projekt det också. Man
har lite möten innan sprintarna så att säga med någon form av IT-specialist, men i scrum kan 
det vara någon form av scrum master liknande roll där man har någon form av förplanering. 
Där man har en enklare...där själva tidsuppskattningen sker för att: de här är nog så pass stora
jämfört med varandra. För att projektledningen, för att produktägaren ska kunna säga att: då 
är nog inte den här så viktig, då är de andra viktigare. Och allt det sker i systemet där man 
sätter tidsuppskattningar och planerar och prioritering.

I: Har ni någon sånt där agil bräde? Som typ Trello eller om ni använder Git, att ni liksom 
flyttar sakerna från…

P: Ja. Dels så har vi ett kanban bräde. Det är som Trello i princip, där man har olika kolumner
där man flyttar från vänster till höger. Sedan har vi även ett sprint bräde för varje sprint. Så 
kanban brädet är till stor del för produktägarna. Att hålla reda på: vad är det som händer med 



mina user stories. Där finns det: det här är min önskelista, det här är i förberedande fas, det 
här ska göras och så under arbete, under test, klart för driftsättning. Det här är förenklat hur 
vår bräde ser ut. Och medans det här är under arbete då, så har vi utvecklare, ett sprintbräde 
där vi delar upp de i mindre tasks, user stories då. Så ja, vi har väldigt mycket grafiska…

I: Då tänkte jag..Varför har ni det, vad har ni för värde för er?

P: Det är dels en överblick, att få en struktur och veta vem som jobbar med vad.

I: Mer organisatoriska fördelar så att säga?

P: Jaaa. Men skulle jag även säga att vi vet vad vi ska göra på något sätt. Det blir en 
struktur..lättare att veta som utvecklare, vad ska jag göra härnäst. Hur var det nu, vad 
bestämde vi att vi skulle göra för den här..hur designar vi det här. Ja, vi skapar en databas och
vi skulle göra det och det. Så kan vi ju skriva i våra tasks hur vi hade tänkt bygga det också. 
Så det är både få överblicken och ha en bra todo lista, vad jag ska göra härnäst. 

I: Så lite strategiskt, så här ska vi arbeta, lite strategisk blick över det och så organisatoriskt 
att alla får ju se liksom

P: Ja, precis

I: Men jag tänkte..vi börjar få slut på tid så jag kanske ska fokusera på en sista grej. Det här 
med configuration..change management som jag tänker då just repon. Hur arbetar ni med 
branches? Är det feature branching eller någonting annat?

P: Ja precis, vi har ju master brukar vi ha de som är produktionssatt. För varje ny user story, 
oftast så skapar vi en feature bransch utifrån master. Sen finns det fallen då flera måste dela 
samma feature bransch för att de är beroende av varandra, men som standard har vi feature 
branches, för varje feature och så skapar vi release bransch för att slå ihop flera features till 
en release. Och sen mergar vi in release branschen till master vid en driftsättning.

I: Hur tycker du att det funkar?



P: Det är vi väldigt nöjda med. Den stora fördelen är att, du har varje feature för sig och du 
kan..om en testare upptäcker att men den här featuren funkar inte. Då kan man skapa en ny 
release bransch utan den featuren och kunna deploya. Så det är vi väldigt nöjda med skulle 
jag säga.

I: Så release bransch är mer som staging? Eller?

P: Release bransch är det som vi deployar till våran miljö, för att kunna deploya till någon 
utvecklings eller testmiljö. Så behövs det en release bransch. Så det är våran staging, det kan 
man väl säga.

I: Testing, staging eller så..

P: Testing ja, det är de vi har automatiska byggen på. Det är när det finns en commit till 
release bransch. Feature branches byggs inte alls, utom de ligger bara där. Så får man 
manuellt bygga de om man måste.

I: Som jag har förstått det så har ni någon typ av bygg bot, och testerna de sker ju på de här 
release och master branschen, eller är det också på feature branches?

P: Vi har inga automatiska tester på feature branschen, utan det är bara på release branches. 
Master branschen bygger vi aldrig i princip, utan man mergar in release branschen till master.
Release branschen är det som byggs och deployas, och när den är deployed så mergar man in 
den i master. Och tar bort den. Så master har vi inga automatiska byggen på i princip.Sen kan
det finnas undantag, men det är våran standardprocess.

I: Jag tror att det här är faktiskt de frågorna jag hade för dig, om det inte är något du vill ta 
upp ytterligare.

P: Nej, det är du som vet vad du vill ha, men det känns som vi tagit upp det mesta. 

A Appendix 5: Interview transcript 3
I: Ja..då vill jag ju inleda med att prata, lite grann, angående själva projektlivscykeln. kan du 
beskriva den kortfattat så att jag får ett överblick på vad vi har att röra oss med?



P: Ehh, ja.[redacted] Vi utvecklar ju mjukvara som vi sedan säljer till kunderna och vi har 
väldigt många olika tjänster och leveranser...Som kunderna sedan kan plocka ihop lite som de
vill och pussla lite med och dessutom så är väldigt många av våra system byggda med någon 
form av plugin arkitektur så att de själva kan skriva små applikationer som jackar in sig i 
flöden, eller utökar flöden eller utökar gränssnitt eller format. Så vi har ganska många API’er 
eller vad man ska kalla det, ytor, där kunderna själva kan påverka leveransen. Så att projekt 
hos oss kan antingen vara en ny kund som ska få hjälp att sätta ihop en miljö, vad de behöver 
för någonting eller så kan det vara en kund som har en miljö och vill göra plugin. Antingen så
har de egna utvecklare som vill göra plugins eller utöka eller så vill de ha hjälp av oss att göra
de här plugin’ena eller så kanske det är uppgraderingsprojekt eller det kan vara...Vi har 
många olika typer av projekt. Nu har vi t.ex ganska nyligen kört igång ett proof of concept 
projekt i vårat team där vi försöker streamlina våra API’er lite grann för att vi har märkt att 
våra kunder tycker att en del API’er är ganska svåra att använda. Så vi ska skapa ytterligare 
ett API ovanför allting som kapslar in den..för dem behöver oftast inte all den här komplexa 
funktionaliteten som våra API’er har erbjudit, utan vi ska förenkla och erbjuda ett enklare 
API åt de. Och då kommer mycket av våran komplexa funktionalitet utföras automatiskt 
bakom, under huven så att säga. Och det projektet är ju drivet som ett.. behovsdrivet projekt 
kan man väl säga. Vi har själva snappat upp att vi får många frågor och vi får lämna mycket 
support och mycket hjälp kring våra API’er. Och det kan vara svårt för de att sy ihop ett så vi 
bygger mycket kring microservices och så små tjänster som de sedan själv kan sy ihop. Då 
kan det vara att de olika tjänsterna inte har samma API [redacted exempel]..det finns olika 
interface mot våra API’er

I: Så det är lite..abstraktionslager som ni försöker lägga upp där?

P: Exakt, så det projektet har egentligen..Om jag beskriver hur det startade så var 
väl..framförallt att vi snappade upp det behovet och att vi själva kände att: nu ska vi börja 
bygga ett gäng nya verktyg ovanpå våra egna API’er och då behöver de här verktygen också 
ha trevligare sätt att prata med våra bakomliggande system.

I: Får jag bara pausa en liten stund..När ni pratar om att ni identifierade det här behovet...Hur 
har det skett? Lite mer explicit.

P: Framförallt så är det genom frågor från kunder. Att de frågar: vi skulle behöva göra det här
men vi förstår inte hur vi kombinerar data från API A med API 2, eller vi förstår inte vilken 
ordning vi ska göra de här tre momenten och sådär. Och var får vi tag i API nycklar till den, 
de verkar inte funka där och sådär. Vi har märkt att just att vi har brutit isär saker så väldigt 
mycket har också lett till en viss komplexitet. Att komma åt grejerna på något annat håll. För 
oss så har det inneburit ganska bra saker internt men för kunder har det gjort det mer 
komplext att integrera med våra grejer.



I: Så ni har alltså märkt, om jag förstår det här rätt, jag försöker som följa upp frågor för att 
verifiera att jag tolkar (svaren)det korrekt. Så att, om jag har förstått det här korrekt så är det 
så att ni har fått ganska mycket frågor kring det här ämnet. Att folk upplevt att det var 
komplicerat, och då har ni bestämt att liksom: vi ska försöka förenkla det. Så det är baserad 
på feedback ni har fått då?

P: Ja exakt, dels genom våran support, vi får in mycket frågor via supporten och sen får vi 
indirekta frågor från våra utvecklare eller kundens utvecklare som vi har direkt kontakt med 
ofta. Då märker vi att: här kör många fast, och där kör många fast och så vidare. Har man 
identifierat. Och så har vi dessutom då ett nytt system på gång som kommer påföra ytterligare
komplexitet känner vi så därför vill vi kapsla in det lite grann och göra en abstraktion ovanför
det. Och det projektet har väl egentligen inletts med att..ett gäng möten med alla möjliga 
intressenter från olika håll. Både internt och externt. Olika team hos oss som kan tänkas ha 
användning av eller beröras av det här nya API’et och dessutom många av våra kunder som 
faktiskt använder våra system utifrån...Så de har samlats in...försöker samla in behov och vad 
det är de gör och hur de tänker kring våra befintliga APi’er och så har man då utifrån 
det..försöker kristallisera fram krav kan man väl säga..en beskrivande bild snarare, vi har inte 
kommit riktigt så långt att de har börjat skrivas ner som krav än, men..

I: Men det är lite mer som nuläges presentation av verkligheten

P: Det är nog en bra beskrivning, ja. Och sedan har vi börjat på [ett antal] olika håll att göra 
lite proof of concepts kring hypoteser som vi har som skulle göra det enklare och mest för att 
verifiera eller falsifiera de här hypoteserna så gör vi olika små system enligt de olika 
modellerna för att se om vi hade rätt i det vi trodde. Då har vi väl avgränsat väldigt små, 
väldigt..en absolut delmängd. En väldigt deterministisk delmängd av de här önskemålen och 
kraven och..Så har det implementerats på lite olika sätt så att man ska kunna jämföra och göra
lite metrics och lasttesta och sådär

I: Så om jag har förstått det här korrekt så tar ni liksom en bit av den här komplexa bilden och
så gör ni en MVP, minimum viable proj..product och tittar lite grann på hur den beter sig då, 
utifrån olika metrics?

P: Aa, precis. Utan inte en, jag tror det är [X] stycken som har gjorts med olika tekniker och 
olika stackar. För att man ska kunna jämföra de med varandra då.

I: Jag har ju några frågor i min mall, för att jag ska kunna senare länka det här till olika 
liksom attribut och koncept. Och den första frågan är liksom vad har ni som företag för nytta 
av arbeta på det sättet? Att ni gör en proof of concept prototyperna. Är det som tidsbesparing 
eller minskar ni risken av det okända..Vad skulle du säga där? vad rör det sig om?

P: Vad ska man säga..jaa, en stor fördel är att vi får en möjlighet att testa olika tekniker för att



se vad som passar oss bäst utifrån olika kriterier som då t.ex skulle kunna vara att det ska 
vara enklare att kommunicera med..Den ska vara enkel att driftsätta den ska vara enkel att 
testa, den ska vara enkel o..ha en continuous delivery på. Det ska vara enkelt o skala, om jag 
inte sa det. Vi har en lista med grejer som vi vet är viktigt för att vi ska kunna driftsätta 
stora..eller system som ska kunna användas av många.

I: Så ni alltså, jämför flera olika lösningsförslag mot ett set av kriterier för att bestämma 
vilket projekt borde leva vidare så att säga?

P: Aa, precis så.

I: Och då undrar jag, hur påverkar det här era kostnader eller upplevelsen. Om vi säger att ni 
inte arbetar på det viset..hur skulle det kännas?

P: Vet faktiskt inte riktigt,[redacted]. Här hos oss är det väldigt..platt hierarki här. Vi får in 
krav från chef och önskemål så det är alltid upp till team och utvecklarna att välja tekniker 
och stack och lösningar och själva resonera oss fram till vad som blir bäst. Och att vi väljer 
att göra det på det här sättet, har vi själva kommit fram till. Med hjälp av erfarenhet helt 
enkelt. Det här blir oftast bäst, för att om man bara bestämmer sig för en lösning utifrån 
hypoteser och sedan kör på den så kan det visa sig en bra bit in i projektet att man faktiskt 
gjorde fel val på grund av..som man hade sett om man hade gjort någon liten testskott i 
början

I: Om jag påstår att på det här sättet så minskar ni de här tidiga osäkerheterna, på en gång 
istället för senare..Kan jag säga så?

P: Absolut, aa

I: Men då går vi tillbaka till processen, ursäkta att jag avbröt.

P: Aa, den är..[datum] ska vi ha en workshop allihopa, [redacted] där vi ska gå igenom de här
proof of concept grejerna för att visa vad vi kommit fram till och visa..och sedan resonera 
kring vilken lösning som verkar passa oss bäst utifrån olika håll. Och då är det ju också 
personer från drift och DevOps och utvecklare och alla möjliga inbjudna i de här möten så att
alla ska få komma med sina synpunkter så att vi inte gör ett val som någon annan direkt får 
en massa merarbete på grund av..Merarbete, liksom att det skapar svårighet i något annat..på 
något annat ställe där vi som inte kan förutse då.

I: Om jag skulle då påstå att ni har det här avstämningsmötet med olika intressenterna för att 
få en bättre insyn i vad ni påverkar för system. Så ni får tillbaka kraven från kanske 
operations eller från business folket. Skulle det…



P: Aa, det är väl egentligen en iterations leverans kan man nästan kalla det. Att vi har gjort en
första iteration, ganska lång, två eller tre veckor på det här. Och så har vi [X] olika system att 
visa. Eller [X] olika alternativa arkitekturer och lösningar som man skulle kunna välja 
emellan. Det är ingenting som säger att det kommer bli någon av de [X], utan det är de [X] 
som vi valt att börja med. Men förmodligen kommer det väl bli någon av dem. Så vi visar väl
upp och ser om dem motsvarar önskemål och krav och sen också resonerar lite kring. Om vi 
har nått det vi tycker är gränsvärden för skalbarhet och automation..

I: Så det är lite som brainstorming möte så att säga? Där ni liksom diskuterar om det här är 
någonting ni vill gå vidare med, vad det kan bero på och sådär.

P: Ja, ja precis. Kan man väl säga. 

I: Men vad kommer då vara nästa steg, efter det här mötet? Om vi nu säger att någon av era 
lösningar passar alldeles utmärkt?

P: Förhoppningsvis så leder det väl till att man kan fatta någon form av beslut kring vilken 
arkitektur vi ska välja och vilken väg vi ska gå. Och då går det väl över i en mer strukturerad 
fas. Att man på riktigt börjar driva det som en projekt. Att man analyserar kraven noggrant 
och bryter ner de och börjar jobba mer strukturerat med det.

I: Men pratar vi då om user stories och dylika koncept eller är det någon annan metodik ni 
använder där?

P: Det är lite olika skulle jag säga. [redacted] (Kravarbetet)det kommer även senare 
återspegla sig på testningen sedan, manuella tester och sådär. Det kan vara lite olika, det är 
olika från fall till fall vilket som passar bäst i det aktuella projektet skulle jag säga.

I: Absolut, men om vi då tänker just att du nämnde testing här också..Och testing såklart hör 
ihop med requirements, det ska på något sätt validera att de uppfylls...Brukar ni arbeta test 
driven design eller development..eller något sådant? Eller hur skriver ni testerna?

P: Vi har absolut som ambition att jobba testdrivet men det gör vi inte alltid i alla projekt. Det
beror lite på vad man gör, ju mindre, modulära tjänster man gör att de är.. dels varje grej är 
isolerad från andra..Då ökar testbarheten, det blir lättare att testa sina grejer då. Så mycket 
nytt vi bygger är testat från början. Legacy grejer..lite si och så med testing kan jag säga. En 
del är kanske testade till 50% och sådär, men man testar de mest kritiska delarna och 
framförallt testa..Systemtest, integrationstest. Man testar av API’et det som exponeras utåt så 
att man vet att de anrop man kan göra gör det de ska men kanske vi inte har enhetstester som 
täcker fullt bakom där, så att allting..Men så länge det förväntade APi’et är intakt så att säga 
så brukar dem gå igenom. Men nyutveckling brukar vi försöka göra test...kanske inte test 
drivet, så att man skriver testerna först men en kombination av att man skriver kod, test. Men 



vi brukar inte, jag gillar inte, eller vi gillar nog inte att man skriver ett helt system och sedan 
efteråt försöker applicera test. Det är svårt.

I: Jo men precis, det är mycket svårare att hålla på skriva tester i ett helt system istället för att 
skriva de en åt gången. Oavsett om man gör det strax efter eller innan.Men som jag förstått 
det här då är det mest att ni arbetar ju med tester i kritiska system, mot API endpoints och 
sånt. Och sen försöker ni arbeta mer med tester till de nyutvecklade systemen.

P:Mm. Aa, precis

I: Varför gör ni det? Vad är det för värde av att liksom ha tester till de kritiska systemen och 
till  de nya systemen. Det måste finnas ett värde, annars skulle ni inte gjort det

P: Aa, det största värdet är bakåtkompatibilitet och förhindra regression, så att man i nya 
versioner tar bort eller förstör funktionalitet som har funnits tidigare. Det har hänt lite för 
många gånger att, när kunder går upp en version i något system så försvinner något som de 
använde som vi inte tänkte på, eller något API har förändrats eller en parameter förändrats 
eller någonting. Som har sidoeffekter som man inte har tänkt på och då hjälper de här testerna
oss att se till att vi är bakåtkompatibla med det vi gör, hela tiden. Om vi inte gör en medveten 
kod förändring som kan vara breaking. Då är det iaf ett medvetet val. 

I: Ok, men jag tror att vi dök ganska mycket på djupet redan i början, så jag tror att jag spolar
tillbaka till några andra ämnen..Som jag förstått det så när ni får ett nytt projekt så kan det 
komma från olika vägar. Det kan vara att ni identifierat ett behov internt, eller ni har fått en 
kundförfrågan eller sådär. Hur brukar erat kravarbete finnas där i vanliga fall? Är det så att ni 
sitter i kundmöten och diskuterar vad de vill eller får ni något dokument..Vad är de vanliga 
vägarna att få in kraven där?

P: Den vanliga vägen är att det pågår en hel del kundmöten och diskussioner och 
kravanalyser utan att vi utvecklare egentligen är med, skulle jag påstå, Vi har konsulter och 
säljare och projektledare och sånt  som kan våra produkter väldigt bra. Också kan våra 
kunders verksamheter väldigt bra som kan resonera sig fram till hur kan vi använda systemet 
som det är, kan vi konfigurera oss till den funktionalitet ni vill ha eller kommer det krävas 
nyutveckling eller vidareutveckling eller...Och utifrån det så kommer det oftast fram en liten 
lista på det här behöver dem konfigurera för att få det att passa med sin verksamhet och det 
här behöver vi lägga till eller förändra. Eller lägga till möjlighet att förändra via config eller 
så. Och då kommer det till oss, utvecklare och så får vi vara med och tycka och tänka 
och..resonera kring vilken ordning vi prioriterar saker och vilken version vi kan få in det i och
om vi håller med de att det är en bra lösning och så vidare.

I: Så, som jag förstått det: Processen är mer att en säljare eller annan funktionär då diskuterar 
med kunderna, utifrån sin kännedom av systemet. Får in en kravlista som ni sen då får titta på



och kolla lite om det här är någonting som går att göra eller om det går att göra bättre. Har jag
uppfattat det korrekt?

P: Jaa,ungefär så fast vi använder inte termen säljare. Vi har inga renodlade säljare utan de 
är… vi kallar de för konsulter..Jag vet inte om det är rätt term heller, för att de är inte 
konsulter på det sättet heller..Men de är..kundansvariga är de. Och de agerar ju som säljare 
också såklart men de är väldigt nära våra kunder i deras verksamhet, de är väldigt ofta uter 
hos kunderna. Hos de i deras miljöer och hjälper de o konfigurera o styra o hjälper till med 
arbetsflöden o de har väldigt nära relation med alla våra kunder oftast. Som jobbar i en 
väldigt snäv bransch så, alla våra kunder jobbar i samma bransch så våra konsulter är väldigt 
kunniga, duktiga inom den här branschen och kan arbetsflöden och processer och vad 
som..hur man kan konfigurera och använda våra stöd för att förenkla. Och det är inte alltid de
passar in rakt upp och ner, men då kan de ju hjälpa till, antingen genom anpassningar i de 
systemen eller då ofta anpassa kundernas processer för att passa bättre mot systemen, för att 
vi har sett att..Eftersom vi jobbat med det här i så många år så är de duktiga på att förbättra 
och effektivisera processen.

I: Det var lite det jag funderade på, som jag tror nästan att du har besvarat, om jag har 
uppfattat dig korrekt. För att många upplever ju tidigt att det är många möten som drar ut på 
tiden och det finns ingen klarhet på vad personen egentligen vill och sen när det kommer till 
utvecklarna, så är det dem vill är inte det som ni tänker leverera. För att det blir så mycket 
konstigheter emellan. Men du berättar att era konsulter, eller vad man nu ska kalla 
dem...kundansvariga, har väldigt bra koll på systemen..Hur upplever du erat arbete med den 
här metoden fungerar? Känns det som att det flyter på eller är det lite knivigt ibland?

P: De här bitarna flyter på bra, för där känner jag att våra kundansvariga har väldigt bra insyn
och förståelse för hur systemen fungerar och vilka begränsningar som finns och..till och med 
är de ganska duktiga på uppskatta vad ny funktionalitet..hur mycket skulle krävas för att 
lägga till...Där får vi sällan in orimliga förfrågningar eller krav. Det brukar vara ganska 
rimliga förbättringar och så, som oftast kommer in förfrågan från en kund om ny 
funktionalitet så brukar det väldigt ofta vara till gagn för fler än en kund också. Man 
utvecklar något åt en specifik kund men direkt efteråt har fler nytta av det med en gång. Det 
brukar vara en bra process. Sen vi kanske lite svårare att få prioritering mellan olika 
projekten, det är snarare där det krockar lite. Alla vill ju ha sitt så fort som möjligt. 

I: Men, hur sker den här prioriteringen, vad är det som händer där?

P: Prioriteringen har en produktägare, ansvaret för. På en högre nivå, att se att det här är den 
vägen vi kommer vandra det närmsta halvåret året. Passar era önskemål och krav in i den här 
mallen, så..Men den är inte heller skriven i sten det är väl mer så att vi ska ha någonting .. en 
riktning ungefär, vi är väldigt agila i det här när det kommer in någonting som kund verkligen
vill ha och vi känner att vi kan ta det och hinna, då gör vi ofta det. 



I: Men juste. Som jag förstått det då så är det mer kanske..att just med kravbilden, att ta fram 
den brukar inte vara ett ärende för er. Det är mer kanske business koncepten, vart det ska 
prioriteras och på vilken nivå, hur mycket resurser som kan ta emot, ibland. Men det brukar 
kunna lösas ganska smidigt ändå

P: Aa, det brukar lösas rätt smidigt ändå.

I: Allright, men då tänker jag att nu har ni fått den här kravlistan och ska gå vidare med att 
fundera lite liksom på tech stacken och hur ni ska implementera...Omsätta de här kraven till 
något tekniskt begrepp då, hur arbetar ni med det? Analys och design stegen då

P: Väldigt ofta handlar det om utökningar i befintliga system så då är det oftast inte några 
funderingar kring stack. Då är det mer analys och design av kod implementation. Framförallt 
format, hur lagrar vi det, hur persisterar vi det bäst och hur relaterar det till andra saker vi 
redan har. Där brukar vi köra lite möten hela tiden så att alla är med, alla har ganska mycket 
mandat så att man får fatta beslut själva men vi brukar köra regelbundna arkitektur möten, 
varannan vecka iaf där hela teamet sitter och pratar om.. Där vi diskuterar vart vi är på väg 
hur vi ska förhålla oss och tänka kring våra tjänster

I: Så det är lite mer som att: arkitektansvariga i grupperna får ha sitt möte...Om jag har 
förstått det här korrekt, ni har flera team, de som är ansvariga för arkitekturbesluten då möts 
typ varannan vecka och diskuterar lite hur de har tänkt. Så det blir sammanstrålat över hela 
företaget…

P: Nja, inte riktigt. Vi har såna möten där representant från varje team träffas, och det sker en 
gång i veckan, där sitter en i varje team och berättar lite: det här jobbar vi med nu, här är 
vårat fokus den kommande veckan. Kommer det påverka någon annan eller har någon 
någonting att säga om det vi ska göra. Är det någon som har testat det här innan som kan 
hjälpa oss med det eller så. Men annars, arkitekturen från egna produkterna det har vi inte en 
ansvarig arkitekt eller något sånt utan det är teamen. Teamen själva är ansvariga för 
arkitekturen och det gör vi som ett gemensamt arbete så att alla känner sig involverade i 
arkitekturen

I: Brukar ni ha sådana där, vad heter dem..Stand up möten varje dag eller...Hur arbetar ni med
det?

P: Aa, det har vi, [redacted] Där försöker vi hålla disciplin även om vi är dåliga på det ibland 
men vi försöker hålla det kort. Vad jobbar jag med, vad gjorde jag igår, vad jobbar jag med 
idag, har jag någonting som blockerar mig är det någon jag behöver prata med. Specifikt. Sen
kan vi ibland snöa in på lite lösningsdiskussioner och sånt där ändå men, vi försöker hålla det 
disciplinerat iaf.



I: Men som sagt, vad är det för fördel ni har med de här möten? Vad du kan se. Att ha 
standups.

P: Det är dels för att vi har ett distribuerat team som inte sitter tillsammans allihopa, så får 
man lite koll på vad alla pysslar med och hur det går i de olika delarna. Ofta kan det vara att 
två eller fler utvecklare jobbar med samma ...Nya feature eller tillägg eller kod, fast man 
jobbar på olika ställen är man ändå beroende av hur det går för varandra. Sen också för våran 
teamledare som ska få lite övergripande koll på hur vi ligger till i planeringen och sådär.

I: Men om jag då skulle påstå att ni försöker..hur skulle jag säga..öka insyn i varandras 
arbete, är jag på rätt spår då?

P: Eh, inte öka, jag tror vi har full insyn i varandras arbete. Det är nog mer stämma av och se 
till också att snappa upp om det är några frågetecken eller om det är några hinder eller något 
sånt där. En avstämning, man pratar ihop sig: hur det går, hur ligger vi till, är det någon som 
behöver hjälp med något.

I: Ok, då tror jag nästan att jag är med. Som sagt hur tror du att det påverkar era 
projektkostnader? Att arbeta på det sättet. Det är ändå ganska många som ska vara inne i ett 
möte, och ni försöker ju hålla de kort, men tycker du det skulle vara lättare med en agil bräde 
där de alla ser vad de jobbar med eller känns det som att det här är någonting som är viktigt?
P: Aa det är viktigt. Vi har också agila bräden där vi ser översikt på alla..issue tracking, där vi
kan se vad alla jobbar med och hur det går och de flyttas mellan olika kolumner och sådär. Så
vi har det också men, att få prata med varandra det är väldigt viktigt. Just för 
gruppdynamiken, att prata ihop sig, lära känna varandra och hålla koll på varandra hela tiden.
Det är viktigt, annars blir det alldeles för opersonligt. 

I: Jamen juste, det var en ganska bra synpunkt. Men du har just precis nämnt de agila bräden..
som jag lett dig in på..Men tycker du att det finns ett värde i att använda såna, och vad skulle 
det vara i såna fall?

P: Ja det gör det absolut. Det är dels så hjälper det oss att bryta ner kraven till det, väldigt 
specifika issues eller tickets, vad man ska kalla de här ärenden. Som blir väldigt konkreta på 
vad man ska göra så ett krav från en kund kan ju brytas ner till i massor med issues hos oss 
för att tillsammans då bli det önskemålet. Och utifrån de här så automatgenererar vi 
sen..skapar releaser och jobbar med automatiska release notes och så vidare. Vi jobbar väldigt
mycket med den typen av grejer. det underlättar väldigt mycket för oss att få slippa göra 
mycket annan manuell hantering.

I: Jag har faktiskt tänkt just börja gå in på lite configuration management för att..eller snarare 
change management iom source control. Alltså versionshantering tänker jag där. Alltså jag 



antar att ni använder någon typ versionshantering? Kan det vara git eller någonting dylikt..Är 
jag helt off eller?

P: Nä, vi jobbar med git och git flow och semver, semantisk versionering. Ganska strikt, 
försöker vi hålla till det. För att det blir enklast för alla. Dels oss i teamet man vet enklast vad 
en version innehåller och hur den påverkar bakåtkompatibilitet och så vidare och dessutom 
för DevOps och konsulter. Sådana som ska installera och konfigurera och veta om de går från
en hotfix version till en annan så ska det inte vara någon fara. Går de från en minor till en 
annan minor eller kanske de behöver se konfigurationen, eller är det från en major till en 
annan major så får de nog läsa igenom release notes ganska noga för att se vad det är som har
förändrats. Att ingenting går sönder hos kunden osv. Så git med git flow och semver. Det är 
verkligen att rekommendera. Det gör så att man undviker mycket…

I: Men då tänker jag också: arbetar ni med feature branches eller har ni bara olika versioner 
då som releasas kontinuerligt? Hur arbetar ni med branching patterns?

P: Aa, git flow bestämmer allt det här åt oss. Git flow är ju ett arbetsflöde. För git. Som talar 
om hur man ska göra det här. Och då har man en master branch som alltid innehåller alla 
releaser och en develop branch som man kan jobba i om det är mindre grejer och sen utifrån 
develop så gör man feature branches och sen gör vi en pull request tillbaka. Som någon annan
i teamet granskar. Så man får en review och någon form av överlämning på det man har gjort 
och lite synpunkter och man kan snacka lite. Går tillbaka in i develop, när man ska göra en ny
release så skapar git flow en release branch och man taggar upp med sina semver versioner 
och sen går in i master när man väl gör en release...

I:Men då tänker jag också: har ni någon typ av bygg bot eller lint bot som kollar lite hur du 
har skrivit din kod och utför de här testerna där. När du checkar in din kod t.ex?

P: Aa vi lintar kod och vi har ju tester och...vad har vi mer? Jag kommer inte på på rak arm 
men vi har lite såna där steg. Men oftast så..framförallt är det lintning och testerna och att vi 
försöker bara jobba med pull request från våra feature branches. Så att vi kan hjälpa till med 
överlämningar, man får ett par andra ögon som tittar på det man har gjort och man kan få lite 
feedback och det blir dels..Dessutom får man en överlämning, att någon annan ser att du 
kommer med de här förändringar det kommer att påverka på det sättet.

I: Men jag tänker som: är de här linting och testerna automatiserade eller är det något var och 
en utvecklare gör själv? 

P: Vi har inte satt några git hooks eller något sånt på det, det brukar bli obtrusive tycker vi, 
det blir inte bra. Där får man köra sina tester helt enkelt. Men innan en release är gjord..när en
release är gjord i git så har vi ju byggsteg sen som hanterar bygg. och de gör ju ännu djupare 
tester och lintning och bygger våra artefakter och deployar de ut dit de är levererbara och så 



vidare.. Allt sånt är automatiserat och då byggs även release notes och versionsuppdaterings 
information. Allt sånt byggs automatiskt. Dokumentations siterna byggs om med 
information…

I: Så, om jag har förstått det här korrekt: när ni arbetar så är det så att ni kör era grejer, era 
tester och sånt, sen skapar du en pull request som någon annan reviewar och när den blir 
godkänd då körs alla de här testerna automatiskt och först då börjar det bakas in i master 
branches och byggas för release och såna där steg då?

P: Ja..ungefär inte riktigt den ordningen men, enligt gitflow modellen. Den kan du väl läsa på,
om du känner..den är väldigt nyttig..Atlassian är väl den som ligger bakom den har jag för 
mig, det är egentligen bara en rekommendation om hur man ska jobba med brancher och 
versioner..så att den funkar väldigt bra för oss.

I: Ah, juste. Jag har bara fokuserat på att du sa att det var obtrusive så jag försöker som fånga 
upp varför det skulle vara det...Jag tänker mig att ni kanske tänker att det blir för mycket 
testande som pågår innan du är färdig med det du tänkt förändra och det tar för mycket tid..Är
det det du menar?

P: Ja, och sen det blir lite för mycket...asså vi har ganska mycket frihet under ansvar. Man ser
till att det man skickar in det ska funka, det ska inte vara..Man ska ha kört testerna, vi har 
ingen git hooks som tvingar någon att göra sakerna i viss ordning just i det momentet. Sen 
kan man ju inte få ut en release till en kund eller till ett bygg. Man kan inte få ut en artefakt 
utan att testerna går igenom osv. 

I: Så..det är åtminstone continuous delivery, eller pratar vi raktav continuous deployment? 
Att liksom när du väl mergar det så går det direkt till produktion så att säga? Eller är det så att
det är produktions (betoning)ready?

P: Det är lite olika, vi har en del system som går direkt ut till produktion, och sen har vi en 
del system där kunderna själva väljer att nu vill jag gå från version X till version Y. Därför att
det påverkar så mycket hos de så att vi kan inte bara continuously uppdatera hela tiden. Vissa 
system, där gör vi det continuously hela tiden. Så det är väldigt olika, det är beroende på hur 
systemet är uppbyggt och hur våra kunders krav och hur deras integration med vårat 
system…

I: Allright..men om vi tänker lite grann på..er projekt säger vi, ni inser att ni har ett 
infrastruktur behov av kanske en ny maskin..Hur skulle det se ut? Finns ett sånt behov 
någonsin eller är liksom..har ni befintligt så det räcker och blir över?

P: Vi använder bara molnplattformar för allting så det är inga konstigheter. Vi jobbar 
med..Det är absolut aldrig några konstigheter överhuvudtaget. Det är ingenting som är en 



issue. Utan vi definerar upp precis vad vi behöver ha och så startar vi upp eller scalar eller 
kopplar ihop saker. Antingen själva eller med hjälp av vårt DevOps team som är väldigt 
duktiga på sy ihop lösningar för sånt där. 

I: Men juste, så att jag har förstått det korrekt: ni använder ganska mycket liksom, 
molntjänster och då skriver ni kanske i en yaml fil och använder någon typ av.. ansible eller 
puppet eller någonting annat att..de här maskinerna ska se ut på ett visst sätt. Är det så du 
menar?

P: Aa, kan man säga. Inte..vi använder väldigt mycket Docker och docker relaterade saker 
och sen använder vi mycket av den molnleverantören..deras tjänster för att sy ihop cluster…

I: Men det är alltså du som utvecklare som skriver de filerna? Alltså docker-compose filer 
eller dylikt?

P: Aa det gör vi. Absolut. Docker-compose filer och docker filer hanterar vi när vi utvecklar 
tjänsterna. Oftast i teamet, men vi kan också få hjälp om vi behöver det. 

I: Men juste. Jag tror att vi pratat lite om det...men om jag har förstått det här rätt så utifrån de
här kraven, kommer ni fram till att vi behöver den här arkitekturen som ni redan testade ett 
par prototyper på, sätter lite metrics på de, jämfört de..Och då vet du redan när du går in i den
här processen, vad du behöver för mjukvara så att säga? Så det är bara att du skriver en 
docker-compose fil? Är det så du menar?

P: Nej. Nej inte alls. Egentligen. Vi vet väl..vi vet ju vilka..Jag tror du blandat ihop lite olika 
grejer där. Men docker-compose filen använder vi ju..inte alla projekt som har en docker-
compose fil heller, en del har bara en docker fil. Men om man är beroende av fler tjänster så 
har man oftast det i en docker-compose...Vad ska man säga.. docker filen lever ju, den växer 
fram under projektets gång medan utvecklingen sker..

I: Det var lite det jag var ute efter..För er är dockerfilen en del av utvecklingsprocessen. Ni 
arbetar med den hela tiden och utvecklar den vidare. Så det var ju bara det jag var ute efter.

P: Aa.Sen har vi en del standard images som man kan utgå ifrån för att komma igång 
snabbare men...Absolut, dockerfilen den lever i projektet utifrån dem behov som dyker upp.

I: De här images som du pratar om..Det är väl lite mer maintenance relaterat? Att driftteam 
sätter ihop dem liksom utifrån det som behövs och sen finns de att tillgå eller är det 
någonting…

P: Ja exakt, det är sånt där det redan finns installerat för övervakning och för loggning som 
DevOps behöver mer än vi. Som kanske inte ligger så nära själva oss utvecklare, då har vi 



färdiga såna images.

I: Ok..Då ska vi se vad har jag mer..Juste ja. Är det någonting annat ni använder utom 
docker? Någon configuration management tool eller något dylikt? typ Ansible, chef, puppet? 
Något i den stilen? 

P: Aa, vi använt allihopa de där. I olika omgångar, men just nu går vi nog mycket mot 
Docker är på väg in i Kubernetes.

I: Jo de hör ihop ganska bra, Docker och Kubernetes. Men är det något företagsgemensamt 
beslut eller är det beroende på projektet, vad som funkar bäst? Hur tar ni det beslutet vad ni 
ska använda?

P: De besluten är upp till varje team att välja vad man tycker passar bäst för det man bygger 
men eftersom det finns ganska mycket kunskap kring docker just nu så har det blivit att de 
flesta verkar gå den vägen. Och det förenklar ju också när man ska gå mellan teamen och 
hjälpa till i andra projekt då finns det alltid docker och docker-compose filer där man kan titta
i hur man ska starta och konfigurera osv

I: Så det är lite baserat utifrån behovet just det teamet har? Och sen får man argumentera för 
det som behövs?

P: Exakt.

I: Men du..Det värsta är ju att jag har täckt alla frågor jag har och det på rekordtid. Du har 
varit väldigt duktig att svara på exakt de frågorna jag hade istället för att sväva iväg och prata 
om någonting annat till skillnad från många andra..Så jag får tacka så mycket...


