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EFFEKTIV MJUKVARUUTVECKLING MED 
CONTINUOUS INTEGRATION OCH 
AUTOMATISERING 
Sammanfattning 
Effektiv utveckling kan göra lika stor skillnad som en eller kanske två extra utvecklare 
till teamet. För att ligga i framkant i effektiv mjukvaruutveckling så måste man 
definiera hur man är effektiv och vad det innebär. Man kan med stor framgång se sig 
om kring hur andra företag och organisationer har uppnått högre effektivitet.  
I rapporten diskuteras best practice och hur R2Meton AB jobbade i början av 2013. 
Sedan presenteras en utvecklingsmodell som R2Meton AB har implementerat för att 
bli mer effektiva. Modellen innefattar bland annat automatiserat bygge, tester, 
analyser och distribution. En högre grad av automatisering och analyser innebär en 
större enhetlighet och kvalitet. Hjärtat i hela modellen är givetvis en continuous 
integration server som stegvis tar processen framåt. Det är även den som ger feedback 
till utvecklarna om något har gått fel eller om dem brutit mot de förutbestämda 
kvalitetskraven. Med hög kvalitet, enhetlighet och tydliga policys så blir koden lättare 
att underhålla och vidareutveckla samt mer pålitlig.  

EFFECTIVE SOFTWARE DEVELOPMENT WITH 
CONTINUOUS INTEGRATION AND AUTOMATION 
Abstract 
Effective software development may increase the productivity of the team as much as 
one or maybe two extra programmers. If you want to work efficiently you have to 
define what efficiency is and what it really means. You should study examples from 
other businesses and companies to see what they have done and try to understand why 
some of them succeeded and why some failed.  
The report will discuss best practices in software development and how R2Meton AB 
used to do their development. A model will be presented that R2Meton AB has 
implemented to improve their efficiency. The model describes how to automate 
builds, tests, analysis and deployment of the software to a testing environment. The 
increased automation and code analysis will provide more standardization and higher 
quality. Continuous integration is the heart of the model. The continuous integration 
server is the core that makes sure the process is moving forward. It does also give the 
developers feedback when the build breaks or when they fail to comply with the 
quality profile. With a high quality codebase, standards and clear policies you will get 
software that is easy to maintain, further develop and is more reliable.  
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1 BAKGRUND TILL ARBETET 
1.1 INLEDNING 
När ett företag växer från ett fåmansföretag till ett medelstort företag och börjar hålla i 
egna utvecklingsprojekt, då kommer det medföra problem som företaget inte hade 
tidigare. Det blir svårt att synkronisera och koordinera arbetet. Det kommer att bli 
större krav på dokumentation då det inte finns någon som har allt i huvudet. När 
projekten samtidigt blir större ställs det också högre kvar på kvalitet.  
Denna rapport utreder hur R2M hanterade dessa problem. Hur R2M har förändrat sina 
rutiner för att öka produktiviteten och effektiviteten. Om ett företag lyckas att 
koordinera sig på rätt sätt och få in rätt rutiner så kommer det bli ännu mer 
konkurrenskraftigt och kan leverera projekt av ännu högre kvalitet.  

1.2 SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR 
Syftet med detta examensarbete var att utvärdera hur och om R2Meton AB kan öka 
sin produktivitet. Jag har utvärderat om det finns verktyg eller behov av verktyg som 
underlättar för utvecklarna i deras dagliga arbete. Jag har fokuserat på att öka graden 
av automatisering i utvecklingsprocessen.  
Jag har valt att avgränsa mitt arbete till att inte utforska om man använder Vattenfall, 
RUP, Scrum eller annan projektmetod. Men då projektmetoden spelar delvis in på 
projektverktygen och utvecklingsverktygen så har jag diskuterat best practice för 
projektmetod i rapporten.  

1.3 UPPDRAGSGIVAREN, R2METON AB 
R2M är ett konsultföretag som startade år 2006. De har specialiserat sig på 
integrationslösningar, att få flera system att prata med varandra. De har ökat antalet 
medarbetare kraftigt de senaste tre åren och har nu ca 60 anställda.  
R2M har konsulter i ett antal projekt där de går in med spetskompetens. De driver 
också en handfull projekt själva. Projekten är av olika karaktär: ny utveckling, drift 
och förvaltning.  

1.4 RAPPORTENS UPPLÄGG 
För att ge läsaren en bra överblick över rapporten så vill jag ägna ett par rader åt att 
berätta hur den är strukturerad. Bortsett från denna korta bakgrund till arbetet så börjar 
jag med att berätta generellt om mjukvaruutveckling för att ge en förståelse för 
användbara tekniker och metoder. Det första kapitlet finns också för att förklara en del 
begrepp som till exempel ”kodkvalitet”. Det är sedan en analys hur R2M jobbade 
innan jag påbörjade mitt arbete.  
I kapitel 5 presenteras den effektiviserings modell som tagits fram och varför den 
fungerar bäst. Nästa kapitel handlar om hur modellen implementerades på ett projekt 
på R2M. Det görs mätningar hur modellen påverkar utvecklingsarbetet och jämför det 
med en liknande tidsperiod när modellen inte användes.  
I slutet av rapporten visar jag resultatet på experimentet och en diskussion om varför 
jag fick det resultatet. Rapporten avrundas med en slutsats. De sista sidorna innehåller 
definitioner av begrepp samt en litteraturlista.  
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Vissa uttryck och begrepp är svåra att översätta till svenska eller så är de allmänt 
accepterade som svenska uttryck. Alla engelska uttryck hittas i 9 Definitioner av 
begrepp i slutet på rapporten.  
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2 METOD 
Arbetet började med att studera hur utvecklare ska jobba på ett effektivt sätt. Det 
gjordes litteraturstudier för att få kunskap om vad experterna och välkända författare 
säger. Parallellt med litteraturstudierna gjordes intervjuer med anställda på R2M. 
Dessa gav verkliga värderingar med praktiska erfarenheter av teorin ifrån 
litteraturerna. Intervjuerna var både formella och informella. Vid några av intervjuerna 
utforskades hur R2Ms dåvarande utvecklingsprocess såg ut. Dessa intervjuer gjordes i 
flera olika projekt på företaget för att få en bra uppfattning om utvecklingsprocessen 
dåvarande tillstånd.  
När kunskap om hur man ska göra och om hur R2M gör hade införskaffats så börjades 
det byggas en modell som skulle effektivisera utvecklingen för R2M. Först gjordes det 
en ansats till en modell. Denna anstats testades på ett demoprojekt för att kontrollera 
att modellen fungerade som planerat. En positiv effekt av demoprojektet var att jag 
lärde mig hur verktygen skulle installeras och konfigureras. Under demoprojektet så 
visade sig också en del problem som tidigare hade förbisetts. Dessa kunde senare 
rättas till i den andra versionen av modellen.  
I den sista delen av examensarbetet implementerades modellen i ett befintligt projekt 
på R2M. De började använda stora delar av utvecklingsmodellen för att senare kunna 
genomföre en effektivitetsjämförelse. Det gjordes jämförelser mellan en tidsperiod då 
modellen användes med en tidsperiod då man jobbade som tidigare. Examensarbetet 
avslutades på R2M genom att hålla en stor presentation för hela företaget om 
modellen, hur den skulle användas och hur man skulle se till att effekten bevarades.  
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3 EFFEKTIV 
MJUKVARUUTVECKLING 
I ett typiskt mjukvaruprojekt finns det kunder, projektledare och utvecklare. Kunderna 
kommer ofta med många idéer och saker som de vill ska ingå i produkten. Vissa är 
lätta att genomföra medan andra är svåra och tar lång tid. Samtidigt ger vissa idéer ett 
högt värde för kunden medan andra ett lågt värde. Det är projektledarens och kundens 
ansvar att välja vilka idéer som ska genomföras och vilka som ska förkastas.  
Utvecklarna har en lång lista med saker som ska göras, de måste då prioritera listan 
tillsammans med projektledaren för att veta vad de ska göra först. Utvecklarna arbetar 
vanligtvis med en jämn hastighet och producerar kanske 4-6 uppgifter i veckan. 

 
Figur 1 Ett flöde i ett typiskt mjukvaruprojekt 

Under förutsättningen att kunden och projektledaren styr projektet åt rätt håll så är det 
utvecklarteamet som är flaskhalsen i produktivitet. En naiv tanke är att göra teamet 
större men det blir nödvändigtvis inte 20 % mer produktivitet om teamet går från 5 
medlemmar till 6. Därför bör utvecklingsprocessen effektiviseras. Man bör se till att få 
upp produktiviteten på befintliga utvecklare så att de kan göra 6-8 tickets i veckan.  

3.1 CONTINUOUS INTEGRATION 
I traditionell utveckling specificeras först ett problem, problemet delas upp i mindre 
delproblem och därefter tilldelas varje delproblem till ett utvecklarteam. 
Utvecklingsteamen arbetar i 6 månader eller 3 år med sitt delproblem. När alla team är 
klara så påbörjas arbetet att slå ihop delproblemen så att de bildar lösningen på 
ursprungsproblemet. Denna integrering kan ta lång tid. Flera månader eller år om man 
har otur. Det går heller inte förutsäga hur lång tid det kommer ta eftersom ingen inte 
riktigt vet vilka delar av applikationen som kommer bråka med vilka. Detta kallas 
”integration hell” (Integration Hell, 2002). 
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Hur ska arbetet utföras för att undvika integration hell? Istället för att ha en stor 
integrering på slutet så görs flera små integreringar ofta. Vid varje liten integrering är 
det mycket mindre kod att kontrollera om integreringen inte går som den ska. Om 
integreringen sker så ofta som vid varje checkin så får man en kontinuerlig integrering 
och tiden man spenderar på att få sin kod integrerad blir minimal. (Wells, 1999) 
En fördel med Continuous integration (CI) är att man kan köra testkod vid varje 
checkin. Först byggs koden för att se om det kompilerar och sen körs testkoden på 
resultatet. Om en utvecklare då har introducerat en bugg så kommer det synas bara ett 
par minuter efter hen gjort en checkin. Utvecklaren kan då fixa buggen medan hen har 
koden färskt i minnet. Utvecklarna behöver inte spendera lika mycket tid på att leta 
efter buggar då de vet var i koden de nyligen har ändrat. Eftersom buggar hittas tidigt 
så minskar det risken för fel när applikationen är i produktion (Fowler, Continuous 
Integration, 2006). 
Vid CI så uppmuntras utvecklare att checka in kod ofta. Arbetsuppgifterna bryts upp i 
delar där varje del endast är ett fåtal timmar. Eftersom små ändringar har mindre antal 
fel är mindre risk att bygget förstörs. Med korta arbetsuppgifter så blir det också 
lättare att schemalägga och förutspå arbetet. (Fowler, Continuous Integration, 2006) 
Mer om detta i kapitel 3.3 nedan. 
Ett typiskt arbetsflöde när vid Continuous Integration beskrivs av Figur 2. Från 
vänster kommer det in en lista på uppgifter att göra. En utvecklare arbetar med 
uppgiften och producerar kod som checkas in till ett versionshanteringssystem. En CI 
motor aktiveras då och bygger koden, kör enhetstester, analyserar kodpolicys och 
distribuerar koden till testmiljön om testerna gick igenom. Utvecklaren får sedan 
verifiera om uppgiften är genomförd. I så fall kommer ett färdigt paket finnas på 
artefaktarkivet, annars får utvecklaren göra förändringar och repetera.  
 

 
Figur 2 Ett typiskt arbetsflöde med Continuous Integration är att utvecklaren får uppgifter från 
projektledare. När kod har checkats in så utför CI motorn massor av automatiska processer och 
levererar tillbaka ett paket som kan testas av utvecklaren.  
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3.1.1 I praktiken 
För att CI ska bli effektivt och implementerbart så låter man en dator lyssna på 
checkins till versionshanteringssystemets trunk. Vid varje checkin byggs koden och 
testerna körs. Om något går fel så bör utvecklaren meddelas, förslagsvis via mail. 
Statusen för koden bör visas för alla utvecklare, förslagsvis med en röd/grön lampa. 
(Fowler, Continuous Integration, 2006)  
För att en utvecklare ska kunna jobba på en större uppgift men också dra full nytta av 
versionshanteringen så skapar utvecklaren en branch från trunken. Gör en 4-5 commits 
på den branchen och mergar sedan branchen och trunken. Ju längre tid branchen lever 
utan merging desto större är risken för integration hell.  

3.2 KODKVALITET 
Kodkvalitet är en av grundstenarna i mjukvaruutveckling. Tyvärr är det ofta en punkt 
som det inte läggs allt för stor vikt på. Det tar längre tid att utveckla med stort fokus 
på kvaliteten men den tidsinvesteringen kommer att betala av sig väl i det långa 
loppet. Kodkvalitet brukar definieras med fem begrepp: pålitlighet, effektivitet, 
säkerhet, lätt att underhålla och storlek. (CISQ, 2009). 

3.2.1 Pålitlighet 
Pålitlighet (eng: reliability) mäter risken för fel. En applikation med låg pålitlighet har 
hög nertid och/eller många buggar. Pålitligheten är direkt mätbar på en applikation 
som är i produktion.  

3.2.2 Effektivitet 
Effektivitet eller prestanda är särskilt viktigt hos applikationer som utför mycket 
algoritmiska beräkningar. Det är också viktigt i system där svarstiden spelar stor roll. 
Effektiviteten kan mätas med hjälp av så kallade lasttester. Man sätter upp ett system 
och låter 10 000 automatiska användare använda systemet samtidigt. Med hjälp av 
lasttester kan det göras mätningar för att se hur systemet beter sig i verkliga miljöer.  

3.2.3 Säkerhet 
Säkerhet är en given del av kodkvaliteten. Det anger ett mått på potentiella 
säkerhetshål vilket kan vara helt avgörande för ett företag. Säkerheten kan lätt testas 
med enhetstester.  

3.2.4 Lätt att underhålla 
Hur lätt det är att underhålla en applikation (eng: maintainability) är nog den faktor 
som är mest kostsam om vid ett misslyckande. Det måste vara lätt för ett nytt 
utvecklarteam att ta över applikationen och det måste enkelt kunna göra ändringar och 
uppdateringar.  
På kod som är svår att underhålla, så kallad ”Spagettikod” (Spaghettikod, 2006), tar 
det längre tid att utföra nyutveckling och uppdateringar. Det blir dyrt för beställaren.  

3.2.5 Storlek 
Storleken på källkoden spelar också roll. Det har ofta en direkt påverkan på hur lätt det 
är att underhålla applikationen. Utvecklare ska stäva efter KISS-principen (Hanik, 
2007) genom att bryta ner sin applikation i mindre delar för att öka enkelheten hos 
varje del.  
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3.3 UTVECKLINGSMETOD 
Agil utveckling skiljer sig mot traditionell utveckling genom 
att den är bättre anpassad för att förutsättningar plötsligt 
förändras. Tyvärr är det mer regel än undantag att 
mjukvaruprojekt stöter på oväntade problem, minskad budget, 
förändrad tidsplan eller att resurser försvinner eller kommer 
till.  
Vid traditionellutveckling kan det vara så att man får ett 
uppdrag och sen arbetar man på det uppdraget i ett antal år 
innan leverans. Till exempel om uppdraget är att rita en tavla 
som föreställer en hund. Teamet börjar då med att rita det 
perfekta örat. Efter två månader i projektet är ett jättebra öra 
producerat. Efter ytterligare två månader har två öron och konturerna på ett huvud 
tagits fram. Tre månader senare har en perfekt svans och en bra början på ett huvud 
skapats. Men nu fick projektledaren reda på att budgeten är slut och att kunden kräver 
en omgående leverans av det befintliga skicket på tavlan. Detta är ett problem. Det är 
ingen som kan tänka sig köpa en tavla på ett halvfärdigt huvud och en svans. 

 
Figur 4 En illustration av traditionell utveckling efter två månader, fyra månader och efter sju 
månader. 

Om utvecklarna istället arbetar agilt så delas uppdraget upp i små delar, så kallade 
sprintar. Varje sprint är 2-4 veckor. I varje sprint är det klart definierat vad som ska 
hinnas med och vad som ska kunna levereras vid sprintens slut. En sprint kan vara att 
ta fram ett snabbt utkast på en tass. När sedan budgeten tar slut efter sju månader så 
har projektledaren en produkt att leverera. Den är givetvis långt ifrån den färdiga 
produkten men den går att använda.  

 
Figur 5 En illustration av agil utveckling efter två månader, fyra månader och efter sju månader. 

3.3.1 Scrum 
Scrum är en agil utvecklingsmetod som har blivit mer och mer vanlig hos svenska 
företag under 2000-talet. Till skillnad mot till exempel Vattenfall så är inte reglerna i 
Scrum skrivna i sten. Detta är givetvis på gott och ont. Resultatet blir att varje företag 
implementerar Scrum på sitt egna vis, på ett sätt som passar in i företaget just nu. 
Nackdelen är att viktiga, eller kanske avgörande delar i den agila utvecklingen helt 
eller delvis missas.   

Figur 3 Planerat resultat 
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Scrum fungerar så att utvecklarna delas upp i scrumteam. Ett team består av 3-7 
personer och en projektledare. Medlemmarna har inga tydliga roller men de är 
experter inom skilda områden. Scrumteamen arbetar skilt från varandra i sprintar. 
Varje sprint börjar med ett scrummöte där det bestäms vad som ska göras i sprinten. 
Scrummötena är en viktig del i den agila metoden. För varje ny uppgift estimerar hur 
lång tid den tar och sen prioriterar uppgifterna för att se vilka som kan rymmas i denna 
sprint. 
”The usual agile approach is to fix time and price, and to allow the scope to vary in a 
controlled manner.” (Fowler, The New Methodology, 2005) 
Varje dag i sprinten hålls en ”daily stand-up” där utvecklarna berättar vad de gjorde 
igår och vad de ska göra under dagen. En daily stand-up bör inte vara längre än 15 
minuter (Kniberg, Scrum and XP from the Trenches, 2007). Sprinten avslutas sedan 
med en demonstration av vad den funktionaliteten som lagts till. Demonstrationen kan 
hållas för andra scrumteam eller för representanter från kunden.  
Ett företag som implementerar Scrum enligt alla dess regler är Spotify (Kniberg & 
Ivarsson, Scaling Agile @ Spotify, 2012). På Spotify har utvecklarteamen delats i 
”tribes”. Varje tribe är ansvarig för en viss komponent. Till exempel 
”rekommenderade låtar” eller uppspelningsfunktionen. Inom varje tribe finns det 
också ”chapters” som förenar alla utvecklare med gemensam expertis i de olika 
utvecklingsteamen. På så sätt kan alla t.ex. testare diskutera nya tekniker eller berätta 
om hur de precis löst ett problem. Detta gör Spotify för att öka kunskapsutvecklingen 
mellan teamen.  
Spotify har också infört ”guilds”. En guild är helt oberoende chapter och tribe. Dessa 
finns endast för att öka gemenskapen i företaget. Medlemmarna i en guild har ett 
gemensamt intresse. Till exempel fotografering, cykling eller CPU-allokering.  

 
Figur 6 Bild på hur Spotify delat upp sina utvecklare (Kniberg & Ivarsson, Scaling Agile @ 
Spotify, 2012) 

3.3.2 Extreme Programming (XP) 
Extreme Programming är inte alls lika vanligt i Sverige som Scrum. Scrum och XP 
går dock bra tillsammans. XP fokuserar på snabb återkoppling, enkla lösningar, 
stegvis men omfattande förändring och kvalitet. (Beck, 2000) 
Dessa punkter uppnås med Scrums korta sprintar. Om, till exempel, en utvecklare gör 
fel i arkitekturen av sin lösning så kommer hen att få reda på det inom ett par veckor 
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istället för månader jämfört en traditionell utvecklingsmodell. Om hög grad av 
testning implementeras så kommer utvecklarna känna sig tryggare att göra stora 
förändringar i systemet. De vågar göra större ändringar (refaktorera) i koden för att de 
vet att om har gjort rätt så går alla tester igenom.  
En punkt som många förknippar med XP är parprogrammering. Det innebär att man, 
delar av dagen, sitter två personer vid en dator. En skriver kod samtidigt som den 
andra granskar. Det har bevisats att koden får mycket högre kvalitet för att den blir 
mer genomtänkt vid parprogrammering. Utvecklarna slarvar heller inte med policys 
och andra regler som teamet har satt upp. Parprogrammering är också ett snabbt och 
bra sätt att öka kompetensen hos hela utvecklingsteamet. (Beck, 2000) 

3.3.3 Test Driven Development (TDD) 
Test driven development (TDD) eller testdriven utveckling är troligtvis det alla 
utvecklare är överens om att är bäst, men det är samtidigt den som dem flesta tycks 
ignorera helt eller delvis. När TDD appliceras i utvecklingsprocessen så skrivs massor 
av genomtänkta tester innan själva koden skrivs. Testerna bör testa det vanliga 
användningsområdet och sen mängder av specialfall.  
Med testdriven utveckling kan ändringar göras i systemet snabbt och sen låta testerna 
avgöra om systemet fortfarande är fungerande. På detta sätt minskas risken för buggar 
eller oönskade defekter.  

3.4  VERSIONSHANTERING 
Versionshantering har länge varit A och O för utvecklare. Det är ett sätt att centralt 
lagra källkoden och dela med sig av uppdateringar och förändringar mellan utvecklare. 
Varje förändring som görs i källkoden loggas. En utvecklare kan då gå tillbaka till en 
tidigare version och återskapa den i fall det behövs.  
En viktig funktion som krävs av ett versionshanteringssystem är branching (svenska: 
förgrening). Det används då en utvecklare behöver ta ett snapshot på nuvarande koden 
för att jobba på den en dag eller två. Det är då möjligt att implementera ny 
funktionalitet och checka in nya versioner. När utvecklaren sedan är klar med sina 
uppdateringar så sammanfogar (engelska: merge) hen sin branch med huvudbranchen. 
På detta sätt kan applikationen förstöras temporärt utan att det påverkar kollegornas 
arbete.  

 
Figur 7 En bild som illustrerar hur branching kan gå till. 

En annan viktig funktion är möjligheten att kunna tagga brancher då det underlättar att 
hålla reda på vilka brancher som är vad och vilka incheckningar som definierar en 
version av applikationen.  
De två stora versionshanteringssystemen, Subversion (SVN) och Git, stödjer både 
branching och tagging. Det som skiljer dem åt är att Git är distribuerat och SVN 
använder en central server. En stor fördel som Git har över SVN är att det går att göra 
en kodincheckning utan att pusha ut den till andra klienter. Detta uppmuntrar till fler 
kodincheckningar vilket ger bättre spårbarhet. Git har gjort det lättare för utvecklarna 
att hantera brancher.   
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3.5 EFFEKTIVITET 
Vad är effektivitet? Det finns olika sätt att se på effektivitet. Ett sätt att se på det är att 
mäta hur många uppgifter en utvecklare hinner göra på en viss tidsenhet. Om en 
utvecklare ska vara effektiv som möjligt så bör hen minimera tiden vid kaffemaskinen 
och bara fokusera på sitt jobb. Denna typ av effektivitet kallas resurseffektivitet (eng: 
resource efficiency). Det är denna typ av effektivitet som vanligen hänvisas till.  
Men det finns en annan, mycket mer intressant typ av effektivitet. Denna är 
flödeseffektivitet (eng: flow efficiency). Flödeseffektivitet mäts genom att titta på hur 
lång tid det tar för en flödesenhet att gå igenom systemet. En flödesenhet kan till 
exempel vara en bil som ska repareras på en bilverkstad.  

3.5.1 Hög resurseffektivitet 
Betrakta följande exempel: Bilverkstaden Fixa AB tar in defekta bilar för reparation 
och städning. Varje bil besöker tre olika avdelningar i företaget. Först måste bilen 
felsökas av en expert. När experten har diagnoserat bilen körs den vidare till en grupp 
mekaniker som lagar bilen. Om det behövs extra reservdelar så beställs det av 
mekanikerna. När mekanikerna är färdiga med sitt jobb så tvättas bilen både invändigt 
och utvändigt av en annan avdelning.  
På grund av att det tar olika lång tid för mekanikerna att lösa olika problem 
(uppenbarligen) så blir det en kö mellan felsökning och reparation. Fixa AB har löst 
det genom att låta en person köra in och ut bilar mellan en parkering och garage. Det 
bildas också en kö mellan reparation och tvätt.  
När en kund lämnar in en bil så tar det i genomsnitt 2 dagar innan den börjar felsökas. 
Felsökningen tar 90 minuter. Sen väntar bilen på reparation i 5 dagar och själva 
reparationen tar 6 timmar. I genomsnitt är kön för tvätt bara en halvdag och tvätten tar 
ytterligare en halv dag. Genomsnittsbilen är på verkstaden 8 arbetsdagar.  
Eftersom felsökningsexperten arbetar 8 timmar om dagen med att felsöka bilar, 
mekanikerna arbetar 8 timmar om dagen med att reparera bilar och det gör även 
tvättteamet och parkeringskillarna så är det lätt att tro att Fixa AB är så effektiva som 
de kan bli. Detta är ett exempel på hög resurseffektivitet.  

3.5.2 Hög flödeseffektivitet.  
Om vi utgår från Fixa AB och ser över deras flödeseffektivitet. Hur stor andel av 
totala tiden (8 dagar = 192 timmar) går åt att jobba med bilen? Först 1.5h för 
diagnosering, 6 timmar för reparation och 4 timmar för rengöring. Det är totalt 11.5 
timmar. 11.5/192=6%.  
För att förbättra vår flödeseffektivitet börjar vi med att analysera vad det är Fixa AB 
gör som inte ger ett värde för kunden? Till exempel all tid som bilen står på en 
parkeringsplats och väntar på sin tur. Om vi ser till att vi får bort köerna mellan 
avdelningarna så kommer flödeseffektiviteten att öka. Detta kan man göra genom att 
se till att felsökningen sker tillsammans med mekanikerna så kan problemet åtgärdas 
på en gång. Mekanikerna slipper då läsa rapporter om bilen utan kan istället fråga 
experten på en gång.  
Exempelvis kan organisera det så att en expert har fyra team av mekaniker så att en 
expert kan vara med och felsöka 4 bilar samtidigt. En konsekvens av det är att 
experten gör annat än felsöker (lägre resurseffektivitet) men det ger en dramatisk 
ökning i flödeseffektiviteten. Med en ökad flödeseffektivitet så blir kunden mer nöjd. 
Det blir också ett jämnare flöde av bilar genom bilverkstaden vilket leder till att 
planering och bokning av nya kunder kan göras lättare.  
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3.5.3 Identifiera flödesenheter 
För att öka sin flödeseffektivitet måste flödesenheter definieras samt bestämma vart 
tidmätningen ska börja och sluta. Hos en bilverkstad eller ett sjukhus är det lätt att inse 
vad som är flödesenheten. I ett utvecklingsföretag kan det vara svårare. Förslagsvis 
kan en flödesenhet identifieras som en uppgift som projektledare har definierat (även 
kallad ”ticket”). Tiden som mäts då är tiden från att ticketen checkas ut till att den 
markeras som färdig.  
Man ska då minimera bortkastad tid som till exempel tid att hämta kod och 
komponenter som behövs för att börja jobba. Utvecklaren kanske är tvungen att lägga 
mycket tid på att skriva byggregler i CI systemet. Det kan också vara svårt att få upp 
sin utvecklade kod till testmiljön. Syftet är helt enkelt ta bort dem stegen som inte ger 
ett direkt värde till att avsluta ticketen. (Modig & Åhlström, 2012) 

3.6 PROJEKTSTYRNING 
Varje projekt har någon form av projektstyrning. Det är ett sätt för projektledaren att 
kommunicera med projektmedlemmarna och berätta vad de ska göra. 
Projektstyrningen skiljer sig kraftigt mellan olika företag och olika projektmodeller 
men också inom samma företag och samma projektmodell. Det kan vara allt ifrån att 
utvecklarna frågar projektledaren vad de ska göra härnäst varje gång en uppgift blir 
klar till att projektmedlemmarna själva hittar på vad de ska göra.  
Scrum föreslår att det finns en så kallad ”scrum wall” där projektledaren sätter upp 
post-it lappar för varje uppgift som sedan utvecklarna flyttar runt på väggen. (Kniberg, 
Scrum and XP from the Trenches, 2007) Det finns också mjukvaruverktyg som 
hanterar uppgifterna på till exempel en webbplats.  
Det viktiga är att varje projektmedlem har en överblick vad som pågår i projektet och i 
sprinten. Varje projektmedlem ska kunna se vad andra projektmedlemmar ska göra 
och vad de gör nu. Det är också viktigt att varje projektmedlem har tydligt 
specificerade uppgifter och en öppen kommunikation mellan projektmedlemmarna 
och projektledaren så att inga missförstånd om uppgifterna uppstår.  
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4 MJUKVARUUTVECKLING PÅ 
R2M 
För att kunna förbättra en process så måste man först analysera hur processen utförs 
innan förändringen. Jag har pratat med flertalet anställda på R2M i olika projekt för att 
få en uppfattning om hur R2M gör generellt.  
Jag har också utfört ett antal Value Stream Mapping undersökningar. Det går ut på att 
en person, minut för minut, antecknar vad hen arbetar med. Syftet med detta var att jag 
skulle få en bättre översikt vad en utvecklare gör.  
En tredje viktig input för mig fick jag tack vare att jag satt mitt i ett öppet 
kontorslandskap. Jag kunde hela tiden höra om problem och hinder som uppstod. 
Detta var bland annat problem som inte togs upp vid mina intervjuer. Det kan ha 
berott på att man ville gömma dem för mig eller för att man inte tänkte på dem som 
problem. Det var också här, i det öppna kontorslandskapet, som jag insåg vikten av en 
strukturerad och organiserad utvecklingsprocess.  

4.1 PROJEKTMETOD 
Projektmetoderna varierade kraftigt mellan olika projekt. I ett projekt användes 
Kanban, i ett annat användes vattenfall. Det fanns också exempel på projekt och 
tillfällen där det användes metoder som låg någonstans där emellan. Projektmetoden är 
generellt odefinierad. Det fanns ett namn på en projektmetod men arbetssättet som 
tillämpades var ofta något helt skilt från den projektmetoden. Enligt den uppfattningen 
som jag bildade mig så fanns inga tydliga regler för den metod som man arbetade 
efter. Självklart kan en supermodifierad version av en projektmetod användas men det 
måste finnas tydliga regler för den modifierade versionen. Som det såg ut så saknades 
regler, struktur och tydliga konsekvenser om reglerna inte följdes. 
I det utvecklingsprojektet där vattenfall användes jobbade team-ledaren med att skriva 
upp alla uppgifter som skulle utföras. Man förväntar sig sedan att utvecklarna tar på 
sig ett större ansvar och kan tillhanda hålla en hel lösning på egen hand. Detta kräver 
att varje utvecklare har en bra uppfattning om hela arkitekturen. En typisk uppgift kan 
omfatta 4 dagars arbete. I samma projekt satt en person och tidsestimerade resterande 
uppgifter för att se om projektet skulle klara av sina deadlines.  

4.2 UTVECKLINGSVERKTYG 
När det kommer till användningen av utvecklingsverktyg så såg det ganska lika ut 
mellan alla projekt som R2M var ansvariga över. På projekten ute hos kund var det 
dock mycket varierande.  
I sina egna projekt användes SVN, Jenkins och Nexus. Det är utmärkta verktyg som 
används i massor av utvecklingsprojekt. Efter en tid på företaget märkte jag dock att 
det var mycket problem med vart och ett av dessa verktyg. Det fanns inga regler eller 
policys på hur verktyg skulle användas. Det tilläts bland annat att utvecklare laddade 
upp artefakter direkt i Nexus. När det kombinerars med en oreda i branchingen i 
versionshanteringen så skapas det en ovisshet om alla artefakter. Ingen kunde inte vara 
säker på att det finns tillgång källkoden för alla artefakter. Utvecklare spenderade tid 
att leta och felsöka vart källkoden ligger. Vid ett tillfälle startades en annan 
utvecklares dator för att se om hen glömt checka in kod som hen hade byggt en 
artefakt av och laddat upp direkt i Nexus.  
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4.2.1 Continuous integration 
På R2M användes Jenkins som en continuous integration server. I Jenkins fanns det 
kodanalysverktyg installerade som Findbugs och PMD som skickade varningar via 
mail om någon hade brott mot kvalitetsreglerna. Jenkins frågade SVN var 10:e minut 
om det hade skett en kodändring i trunken och byggde där efter en artefakt och 
skickade den till Nexus. Nackdelarna med denna variant är att 10 minuter är för lång 
tid. En del utvecklare ville inte vänta så länge och gick då in i Jenkins och startade 
bygget manuellt. Ett annat problem med Jenkins var att byggkön ibland växte sig till 2 
timmar lång.  
Dessa extra och onödiga väntetider var R2M tvungna att få bort om de skulle arbeta 
med continuous integration.  
Alla projektmedlemmar hade rättigheter att gå in på den lokala adressen 
http://soaartifact:8052 och göra ändringar i byggreglerna. Det fanns ingen tydlig 
ansvarig, ingen inloggning, inga särskilda rättigheter eller regler på hur Jenkins skulle 
användas eller konfigureras. Eftersom adressen till Jenkins var svår att minnas så 
frågades det då och då ut öppet i kontorslandskapet om någon komihåg adressen. En 
adress som är enklare att minnas vore att föredra, typ http://jenkins.r2m.  

4.2.2 Distribution 
När det gäller distributionen av byggda artefakter till en första testmiljö så fanns det 
mycket utrymme för förbättringar. R2M använde sig av Puppet för att få ut en sina 
artefakter till olika servrar. Puppets konfigurationsfil var incheckad i 
versionshanteringen där fanns det specificerat till vart i Nexus Puppet-klienterna kan 
ladda ner artefakten, på vilken server den ska ligga och i vilken mapp på servern.  
När en utvecklare checkat in sin kodändring, väntat 10 minuter + tid för eventuell 
byggkö så uppdaterade hen versionsnumret i Puppets konfigurationsfil. Efter det var 
utvecklaren tvungen att logga in på respektive server och be den Puppet klienten att 
uppdatera sig själv. Förutom väntan på att koden skulle byggas kunde det ta över 20 
minuter för att få ut sin kod till testmiljön (Oldgren, 2013). Detta är något som en 
utvecklare gör ett dussintals gånger i veckan. Att det tar lång tid att få ut sin kod 
bekräftades också i min Value Stream Mapping studie.  

4.2.3 Brancher 
Det fanns stora problem med hur R2M gör brancher sin källkod. Utvecklarna hade 
gjort nya brancher på ett godtyckligt sätt. Det fanns inga rutiner eller policys som man 
arbetar efter vilket hade lett till oreda och brist på kontroll. Utvecklare visste inte vart 
den senaste stabila koden fanns i olika projekt. Ingen visste inte heller vilken branch 
som innehöll vilka kodändringar. Resultatet blev att flera brancher hade flera ”senaste 
version” av samma projekt som innehöll olika kodändringar.  
Effekten av denna oreda blev att det spenderades tid på att diskutera och fundera på i 
vilken branch som nya ändringar ska läggas in i. Det var också ovisshet om vilken kod 
man skulle använda när en release skulle göras.  

4.3 PROJEKTVERKTYG 
När jag började studera R2M så hade de nyligen börjat med Redmine som 
tickethanteringssystem. Trots att alla uppgifter var dokumenterade så var det svårt att 
lista ut vad som skulle göras. En ny utvecklare i projektet sa till en annan utvecklare i 
teamet: 
-Jag har blivit placerad i detta projekt, vad ska jag göra? 
Den andra svarade:  
-Det är en bra fråga… jag vet inte.  
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Hur kommer det sig att en ny utvecklare inte kan plocka nästa uppgift från Redmine 
kön? 
Utan min påverkan blev det dock bättre. Det projektet bytte lokaler och satte upp en 
scrum wall. De började sedan med daily standups och ett par veckor efter det trycker 
jag att det blev bättre ordning på vad som skulle göras.  
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5 EFFEKTIVISERINGSMODELL 
Modellen för effektiv utveckling är framtagen med hänsyn till hur R2M jobbade under 
första kvartalet 2013. Modellen är skapad för att maximera nyttan utan att behöva göra 
ett större antal stora förändringar. Jag har undersökt vart man behövde mest hjälp och 
gjort förändringar där. Jag har valt att inte byta ut verktyg som de redan använder då 
konkurrerande verktyg erbjuder, i stora drag, samma sak.  

5.1 KLASSISK CONTINUOUS INTEGRATION 
Den modell som har utvecklas följer det klassiska mönstret för continuous integration. 
Modellen har följande arkitektur (se Figur 8).  

 
Figur 8 Modell för effektiv utveckling 

Modellen exkluderar valet av versionshanteringssystem. Valet av 
versionshanteringssystem spelar inte någon större roll för continuous integration. Alla 
moderna versionshanteringssystem kan jobba med denna modell. Om modellen hade 
krävt en viss typ av versionshantering skulle modellen bli svårare att implementera på 
ett befintligt projekt.  
Denna modell förutsätter inte heller någon specifik projektmetod. Dock tvingar 
modellen fram användningen av en iterativ projektmetod. Modellen kommer också 
fungera dramatiskt bättre om den används med ett bra batteri av testkod. Här 
uppmuntras TDD.  
För att underhåll modellen krävs det att en Configuration Manager (CM) bär ansvaret 
för att göra projektspecifika inställningar. Samtliga utvecklare ska inte ha rättigheter 
att göra administrativa ändringar. Delat ansvar är ofta inget ansvar. Det blir också 
svårare för en utvecklare att bryta mot modellens policys om hen har begränsade 
rättigheter. 
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5.2 BYGGVERKTYG 
Modellen använder sig av Jenkins som CI. Det är Jenkins som är hjärtat i modellen, 
motorn som får allt att gå runt (Se Figur 9). Jag ville ha något modernt och populärt. 
Jenkins var dessutom open source vilket brukar innebära goda integrationsmöjligheter 
med andra utvecklingsverktyg. Många projekt på R2M och i open source-världen 
använder Jenkins redan så valet kändes självklart.  

 
Figur 9 Översikt över informationsflödet i modellen 

5.2.1 Jenkins 
För att vara säker på att kontinuerlig integration är kontinuerlig så måste Jenkins 
genast reagera på kodändringar i versionshanteringssystemet. ”Kontinuerlig” innebär 
inte att Jenkins frågar versionshanteringssystemet var 5e minut om det skett några 
ändrigar, inte heller varje minut. Jenkins bör starta bygget direkt annars finns det risk 
för att utvecklarna väntar eller startar bygget manuellt. En direktstart av bygget kan 
göras med en så kallad hook från versionshanteringssystemet. Det innebär att 
versionshanteringssystemet meddelar Jenkins när det finns en kodändring.  
Jenkins måste se till att bygget går snabbt. Kön bör inte vara längre än någon minut. 
Man bör överväga att sprida ut bygget på flera maskiner om kön blir lång. Jenkins kan 
också köra flera parallella byggen för att minska köerna.  
När bygget är klart så ska testkod köras och sedan ska det skickas bygget till 
kodanalys. Om varken kodanalysen eller testkoden stoppar bygget så ska bygget 
skickas till artefaktarkivet i en snapshot branch.  

5.3 DISTRIBUTION 
Efter att Jenkins har gjort ett lyckat bygge så ska artefakten distribuerats till testmiljön 
helt automatiskt. Det repetitiva arbetet som en deploy till test innebär ska göras med 
script. Det finns flera fördelar med detta bland annat att risken för humana problem 
minkas, till exempel att vissa steg i processen glöms bort.  
Varje bygge ska sparas i ett artefaktarkiv för att det ger bättre spårbarhet och gör det 
möjligt för andra utvecklare att använda vissa moduler utan att behöva bygga om 
modulen. Det är från artefaktarkivet som byggen flyttas ut till testmiljön.  
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5.3.1 Nexus 
Som artefaktarkiv används Nexus. Skälet till att Nexus valdes framför till exempel 
Artifactory var för att R2M redan har använder Nexus. Skillnaderna mellan 
artefaktarkiven är liten så det fanns ingen anledning att byta till något annat.  

5.3.2 Puppet 
För att se till att snapshotbyggena kommer ut till testmiljön så fort som möjligt så bör 
det finnas ett verktyg för att automatisera processen. Det är absolut förbjudet för 
utvecklare att själva driftsätta sina byggen. Detta måste ske med helautomatik. Det 
bästa sättet som jag kommit fram till är att använda Puppet.  
I Puppets konfigurationsfiler skrivs en lista på vilka artefakter som ska finnas på vilka 
servrar. När Jenkins har gjort klart sitt jobb så säger Jenkins till Puppet att börja. 
Puppet säger till respektive server i testmiljön att se till att dem är uppdaterade med 
det senaste från Nexus.  

5.4 UTVECKLINGSPOLICYS 
Det är viktigt att utvecklare följer vissa policys i sitt arbete. Dessa policys kan vara 
specifika ett visst projekt eller ett visst företag. Jag har tagit fram en handfull med 
policyers till R2Meton AB som alla finns i Appendix A.  

5.4.1 Branching 
För att få ordning i versionshanteringssystemet är det viktigt att ha en policy om hur 
branchingen av källkoden ska ske på ett riktigt sätt. Det finns flera sätt att göra detta 
på som alla har sina fördelar och nackdelar. Det viktiga är inte vilken policy som 
används, det viktiga är det faktum att en policy faktiskt används och att alla är överens 
om det. Den branchingspolicy som jag sympatiserar mest med är följande (se Figur 
10). 
Om man är osäker på vad som finns i trunken så borde koden från förra releasen lyftas 
in i trunken. Då är man säker på vilken kod som används. All nyutveckling sker i 
trunken alternativt om det ska göras en större ändring där det kommer göra flera 
kodincheckningar bör en egen feature branch skapas. En feature branch ska inte vara 
långlivad utan den ska mergas tillbaka till trunken så fort feature branchen blir stabil.  
Om det kommer en akut bugg som måste rättas så branchar man ut från den releasen 
till en hotfix branch. I den nya branchen rättas buggen och det görs en merge tillbaka 
till releasebranchen. Man skapar en ny tagg och gör ett nytt releasebygge. För att 
buggfixen ska finnas med i kommande releaser så bör hotfixbranchen mergas även 
med trunken.  
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Figur 10 Denna bild visar hur man effektivt använder brancher. Man ska se till att alltid ha en 
trunk där all nyutveckling sker. Trunken ska alltid vara stabil. 

Det är viktigt att man alltid vet att trunken innehåller det absolut senaste koden som är 
skriven. Man ska också se till att trunken är stabil så ofta som möjligt, det vill säga att 
den ska gå att bygga på servern.  

5.4.2 Release 
När man ska börja förbereda dig för en release bör man göra en ny pre-release branch. 
Syftet med pre-release branchen är att göra ett par sista buggfixar innan projektet är 
klar för en release. En ny branch skapas för att kunna låta andra utvecklare fortsätta 
med utvecklingen av projektet inför nästa release.  
När pre-release branchen är stabil så måste man merga tillbaka den till trunken. Pre-
release branchen ska också branchas ut till en release branch. Anledningen till release 
brancher är för att då är det lättare gå tillbaka till en viss version och göra en patch på 



Effektiviseringsmodell 

 19 

versionen. På så sätt så kan buggar rättas utan att uppdatera hela projektet och 
inkludera eventuellt nya features.  

5.4.3 Lat release 
Det finns en variant av den releaseprocedur som beskrevs i 5.4.2 ovan. Det är en 
förenklad variant som inte innebär lika mycket branching, vilken kan tillämpas när ett 
projekt endast har ett fåtal utvecklare.  
Varianten innebär att görs en release direkt från trunken. Det är då extra viktigt att en 
tagg skapas på den commit som det gjordes release ifrån. Om det senare behövs göras 
en patch på en version så letas taggen upp och det skapas en en release branch från 
den taggen. Därefter kan man göra sin patch som vanligt.  
Nackdelen med en lat release är att ingen annan utveckling kan ske när man arbetar på 
en release. Då måste man se till att stoppa de andra utvecklarna från att checka in kod 
till trunken innan releasen påbörjas.  

5.5 PROJEKTVERKTYG 
Redmine hade precis börjat användas då jag först kom till R2M. Redmine har ett bra 
API, många projektfunktioner och ett tydligt användarinterface. Allt vad som kan 
tänkas behövas finns i Redmine. Det finns ingen anledning att föreslå R2M att byta ut 
sitt befintliga tickethanteringssystem.  

5.5.1 Story cards 
För att på ett bättre sätt visualisera att projektet går framåt bör ett verktyg typ en 
scrumvägg (eng: scrum wall) användas på kontoret. På denna visas hur tickets 
behandlas av utvecklarna. Dessa tickets skrivs vanligen med post-it-lappar. Henrik 
Kniberg föreslår en layout av dessa lappar för att bli mer informativa (Kniberg, Scrum 
and XP from the Trenches, 2007). Jag har utvecklat en webbklient till Redmine där 
man kan välja ut ett par tickets och sedan skriva ut dem enligt Knibergs layout. Detta 
gör att scrumväggen blir mer informativ och enhetlig.  

 
Figur 11 Ett exempel på hur ett story card kan se hur med Henrik Knibergs layout. 
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5.6 KODANALYSVERKTYG 
Modellen gör en tydlig uppdelning mellan att bygga källkoden och att analysera och 
granska koden. Allt bygge och testkod exekveras med Jenkins medan kodanalys 
exekveras på en egen plattform. Modellen använder Sonar från Sonarsource som en 
kodanalysplattform. Det går att lägga in kodanalys i Jenkins men det är bra att 
separera ansvarsområden. En kodanalysplattform är oftast ett mycket bättre verktyg 
för kodanalys än en CI-server. Här visas bland annat historik och statistik. Det 
dessutom är mycket lättare konfigurera kvalitetsprofiler i Sonar jämfört med Jenkins.  

5.6.1 Sonar 
I Sonar finns det möjlighet att installera verktyg som Findbugs, PDM och Checkstyle. 
Dessa verktyg letar efter mönster som kan klassas som bad practice. Detta kan vara 
allt från vart man placerar sina måsvingar till logiska fel som att man skriver till ett 
statiskt fält i en klass eller att man konkatenerar strängar i en loop.  
En CM väljer sedan ut mönster som hen vill varna för och sparar det till en 
kvalitetsprofil. CM bestämmer också hur mycket källkoden får skilja från 
kvalitetsprofilen genom att sätta upp regler. En regel kan säga att antalet överträdelser 
av typen ”major” inte får öka eller endast tillåta 5 ”minor” vid varje incheckning. Om 
CM vill vara ännu strängare kan hen kräva att antalet överträdelser måste minska med 
2 % vid varje incheckning. Om incheckningen bryter mot någon regel så stoppas 
bygget.  
Med denna kodanalys så har CM möjlighet att bestämma kvaliteten på källkoden och 
göra den mer enhetlig. 

5.6.2 Integrering mellan Redmine och Sonar 
När det uppkommer en överträdelse mot någon av Sonars kodpolicys som ska åtgärdas 
ska det rapporteras med en ticket i Redmine. Jag har utvecklat ett plugin till Sonar som 
gör den uppgiften enklare. Man kan med ett knapptryck från Sonar se till att den 
ticketen skrivs med all information som är nödvändig för att få bort brottet mot 
kodpolicyn och öka kvaliteten på produkten.  

5.7 ÖKA MOTIVATIONEN 
En valfri del i modellen är att det implementeras ett sätt att visa vem det är som har 
gjort en kodincheckning så att bygget fallerar. Denna milda form av ”straff” kan öka 
kvaliteten på koden (Kim, 2008). Straffen ska alltid vara ringa. Syftet är att 
utvecklarna ska tänka till en extra gång innan dem gör en kodincheckning. Exempel på 
straff kan vara: 
• En monitor med namnet på den som förstört bygget. 
• Straff med en token (ful figur som man måste ha på skrivbordet) 
Om utvecklingsteamet ständigt har problem med att trunken inte går att bygga så kan 
projektledaren införa en kalender där hen gör markeringar för varje dag om trunken 
var stabil eller inte. Då kan hela teamet se vilka dagar och hur frekvent trunken är 
nere. Det blir då ett gemensamt mål att hålla trunken stabil.  
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6 TEST OCH IMPLEMENTATION 
6.1 TESTPROJEKT 
För att se till att modellen fungerade som den skulle så testade jag den på ett eget 
testprojekt. Jag satte upp en handfull av servrar som skulle användas som testmiljö och 
för att installera modellen på.  
Testprojektet var en simulering av aktiemarknaden. Jag byggde en plattform som 
kommunicerade med både banken och flera börser. Jag använde mig av både SOAP 
och REST. Jag byggde projektet service-orienterat och med delar av kodbasen delad 
mellan servicarna. Syftet med projektets karaktär var att vara så likt ett verkligt projekt 
som möjligt.  
Jag hittade en del förbättringar i modellen när jag jobbade med mitt projekt. Till 
exempel så märkte jag att jag började starta byggen i Jenkins manuellt för att jag inte 
hade tid att vänta på den periodiska starten som gick var 5e minut. Då insåg jag att 
detta måste ske direkt.  
En annan positiv effekt av testprojektet var att jag fick möjlighet att skriva och testa 
deployment script (Nyholm, 2013). Jag fick känna på några av dem tekniska 
svårigheterna att implementera modellen.  

6.2 IMPLEMENTATION 
När modellen skulle tillämpas på ett projekt hos R2M så valde jag ett projekt med 
stora problem med sin struktur i källkoden. Det projektet har under en längre tid haft 
utvecklare som kommit och gått. Personer med kunskap källkodstrukturen i 
versionshanteringen har slutat på företaget utan att göra en ordentlig överlämning. 
Detta projekt hade stort behov av en effektiviseringsmodell och var dessutom 
mottagliga för förändring.   
Jag började med att presentera delar av min modell för hela det teamet. Jag 
presenterade branching, automatisk deployment och kodanalyser.  
Det är en lätt omställning i teorin att börja använda trunken som en trunk och tydligt 
brancha ut vid varje release. Men denna omställning tog veckor på grund av att det var 
ca 30 kodprojekt och stor okunskap om vad som låg vart. En CM gjorde allt jobb med 
att lyfta in en känd version (det som låg i produktion) in till trunken.  

6.2.1 Deployment till test 
Projektet fick till efter många om och men sin andra testmiljö. Innan hade projektet 
bara haft en QA-testmiljö. De kunde nu ha en första instans av testning som 
uppdateras kontinuerligt i takt med ändringar i källkoden. Detta gav utvecklarna en 
möjlighet att snabbt och enkelt testa deras ändringar utan att störa QA-teamet i deras 
arbete. Irritationen med delade testmiljöer försvann helt.  

6.2.2 Kodanalys 
För att implementera och börja använda Sonar så höll jag flera små möten med CM. 
Jag förklarade hur Sonar skulle användas och hur han lägger till och konfigurerar 
violations och regler för att stoppa byggen. Det var en del jobb med att få till en lagom 
noggrann kodpolicy men det var ett engångsjobb som nu är gjort.   
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6.2.3 Story cards 
Story cards applikationen togs lätt emot av projektledaren. Det var lätt att börja 
använda och lätt att implementera. Redan nästa dag var det ett par nya tickets på 
scrumväggen med den nya designen på story cards.  

6.3 MÄTNING AV RESULTAT 
För att kunna få ut ett resultat måste jag bestämma ett sätt som jag mäter effektivitet 
på. Jag har valt att mäta flödeseffektiviteten på en viss ticket. Det vill säga hur lång tid 
det tar för en ticket att bli utcheckad tills att den blir markerad som klar. Detta sätt att 
mäta har nackdelar då olika tickets är olika komplexa. Mätningen blir missvisande om 
ena testperioden får massor av simpla tickets och den andra komplexa.  
För att minimera bort det problemet så görs det en uppskattning på varje tickets 
komplexitet innan arbetet med den börjar. Då används en markering till exempel A, B, 
C, D, E och F för att kategorisera tickets. Man mäter då skillnader i tid mellan två 
tickets av samma typ. Nedan är en tabell som visar för respektive kategori hur många 
timmar som uppskattas att lägga ned på en ticket.  

Typ$ Förklaring$
A! <1h!
B! 2h!
C! 4h!
D! 8h!
E! 12h!
F! 24h!

Tabell 1 Förklaring av kategorier 

Med denna strategi att mäta kan man få mer riktiga siffor på hur effektiviteten har 
förändrats. Dock bygger den på uppskattningar och gissningar som inte alltid är 
konsekventa. Men att ha siffror som är ungefärliga är alltid mycket bättre än att inte ha 
siffror alls (Kniberg, Scrum and XP from the Trenches, 2007). 
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7 RESULTAT OCH DISKUSSION 
Det var två perioder i mitt projekt där det gjordes mätningar. Vardera period var 4 
veckor. Vid det första mättillfället, som ägde rum i mars, användes inte min modell. 
Utvecklarna jobbade på som dem brukar. Nedan är en tabell på vilka tickets som 
gjordes under perioden.  

Typ$ Antal$ Snitt$(h)$ Total$tid$(h)$
A! 1! 1! 1!
B! 0! 0! 0!
C! 3! 5! 14!
D! 2! 14! 27!
E! 2! 15! 30!
F! 7! 33! 230!

Tabell 2 Mätdata vid mätningen i mars 

Diagram 1 visar skillnaden mellan den optimala tiden och den faktiska uppmätta tiden 
vid mätningen i mars.  

 
Diagram 1 Här visas den faktiska tiden i relation till den uppskattade tiden i mars. 

Vid det andra mättillfället, i april, så hade användes stora delar av modellen. Då kunde 
ett något annorlunda data mätas. Se tabellen nedan.  

Typ$ Antal$ Snitt$(h)$ Total$tid$(h)$
A! 3! 1! 3!
B! 1! 2! 2!
C! 3! 5! 15!
D! 3! 12! 36!
E! 4! 14! 56!
F! 7! 30! 210!

Tabell 3 Mätdata vid mätningen i april 

Diagram 2 visar skillnaden mellan den optimala tiden och den faktiska uppmätta tiden 
när vid mätningen i april. 

0%!
10%!
20%!
30%!
40%!
50%!
60%!
70%!
80%!
90%!
100%!

A! B! C! D! E! F!

Uppskattad(tid(vs(faktisk(tid(

Faktisk!tid!
Uppskattad!tid!



Resultat och diskussion 

 24 

 
Diagram 2 Här visas den faktiska tiden i relation till den uppskattade tiden i april. 

Det som kan utläsas ur mätdatat är att den faktiska tiden ligger närmare den 
uppskattade tiden jämfört med mars.  
Om man sätter tidsåtgången för mars bredvid tidsåtgången för april för varje kategori 
så kan man ställa upp följande diagram.  

 
Diagram 3 Här jämförs varje kategori för sig mellan mätpunkterna. 

Det man kan utläsa ur diagrammet är att varje kategori tar lite mindre tid vid det andra 
mättillfället. Skillnaden mellan mätpunkterna är störst på de kategorier som har en 
längre genomsnittstid.   
När alla kategorier summeras så ligger den faktiska tiden 37 % över den uppskattade 
tiden i mars. Vid den senare mätpunkten så låg den faktiska tiden 25 % över den 
uppskattade tiden. Det är en förbättring med 8 %. Utvecklarna gör nu samma jobb som 
förut på 92 % av tiden. 

7.1 VALUE STREAM MAPPING 
Från de Value Stream Mapping protokollen som utfördes kan det också dras slutsatser. 
Innan modellen implementerades så hade en utvecklare en serie av uppgifter att utföra 
för att göra en kodändring. Låt oss kalla den serien för S1. Serien bestod av: 
1. Utveckla 
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2. Committa 
3. (Starta bygge) 
4. Uppdatera deploy konfiguration 
5. Deploya 
6. Verifiera 
När effektiviseringsmodellen hade införts så fick utvecklarna en ny serie av uppgifter 
att utföra för att göra en kodändring. Låt oss kalla den nya serien för S2. Serien bestod 
av: 
1. Utveckla 
2. Committa 
3. Verifiera 
 
Som man kan se så är S2 en delmängd av S1. Modellen har alltså lyckats automatisera 
bort delar av utvecklarens vardagliga uppgifter vilket innebär att en utvecklare kan 
göra annat jobb på den tiden som modellen har sparat. Utvecklaren kan alltså göra mer 
jobb på en dag och modellen har därmed effektiviserat utvecklingsprocessen.  

7.2 UNDERLAG FÖR MÄTDATA 
Den skeptiske kan argumentera om det underlag som användes vid mätpunkterna är 
tillräckligt för att kunna dra direkta slutsatser. Hen kan ifrågasätta om det var en slump 
att det blev detta resultat. En annan kan hävda att utvecklarna blev bättre på att 
estimera uppgifternas omfång och det var därför resultat såg ut att förbättras. Kritiken 
är befogad men detta sätt att mäta är en bra approximation vilket diskuteras i 6.3 ovan. 
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8 SLUTSATSER 
När man tittar på det resultat som har presenterats kan man onekligen säga att min 
modell har gjort att utvecklingsprocessen har blivit effektivare. Det spenderas mindre 
tid på sysslor som inte för processen framåt. Det är bättre ordning och struktur i 
källkoden vilket gör det lättare för nya projektmedlemmar att börja arbeta. Modellen 
har automatiserat bort delar av processen.  
Utvecklarna har nu fått verktyg på ett mer konfigurerbart och översiktligt sätt 
analyserar koden för att öka dess kvalitet vilket gör att källkoden får mindre buggar 
och blir mer enhetlig. Detta kommer att ge en positiv effekt i framtiden nya utvecklare 
ska läsa och förstå koden. 
En annan viktigt slutsats som kan dras är att det inte är verktygen som används som 
gör att man blir effektiv. Det är hur dessa verktyg används. R2M använde många av 
de verktygen om jag hade i modellen redan innan jag började göra förändringar. Trots 
det så fanns det mycket utrymme för förbättringar. Verktyg är bra men de måste 
användas på rätt sätt. 

8.1 NÄSTA STEG 
När R2M har implementerat denna effektiviseringsmodell så ska man inte känna sig 
nöjd och tro att man är så effektiv som man kan bli. Det finns alltid mer att 
effektivisera. När det gäller konfiguration så kan man ha som regel att aldrig göra 
samma sak två gånger. Då bör man hellre skriva ett script för det.  
Man kan titta på hur tiden som det tar från commit till att man börjar verifiera 
resultatet kan förkortas. Det kanske kan gå att göra några uppgifter parallellt eller 
utspritt på flera maskiner.  
Utvecklingsteamet bör ständigt sträva efter förbättring och effektivisering annars 
hamnar dem lätt i ett tillstånd där det krävs ett större förändringsarbete för att bli 
effektiv igen.  

8.2 BEHÅLLA EFFEKTIVITETEN 
För att behålla den effektivitet som utvecklarna har uppnått med modellen så måste de 
ständigt läsa de policys som jag har dokumenterat (se Appendix A). De måste också 
påminna sig själv om modellen för att se till att den följs fullt ut och att inga genvägar 
tas. Om man tar genvägar så ska detta vara ett genomtänkt beslut där eventuella 
långsiktiga konsekvenser har analyserats.  
Man kan också sätta upp mål för att behålla effektiviteten. Det viktiga är dock att 
målet inte är att använda hjälpmedlet (Modig & Åhlström, 2012) utan att målet 
reflekteras i prestationer.  
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9 DEFINITIONER AV BEGREPP 
 
Detta avsnitt används för att ha en definitionslista på ord och begrepp som används i 
rapporten. Jag använder mig av denna lista för att minimera missförstånd.  
• Artefakt – Resultatet när man har byggt källkoden. Detta är en exekverbar fil typ 
.jar, .war eller .exe. 
• Artefaktarkiv – En plats där färdiga artefakter sparas.  
• Branch – En förgrening i källkoden. 
• Brancha – Verb av ordet branch. 
• Checkin – När du laddar upp dina commits till versionshanteringssystemet. En del 
versionshanteringssystem, typ Subversion, gör ingen skillnad på commit och checkin.  
• Commit – Engelska för kodincheckning. 
• Configuration Manager (CM) – En utvecklare som är ansvarig över 
konfigurationen i servermiljön och utvecklingsmiljön.  
• Deploy – Engelska för distribution. 
• Distribution – Hur färdiga kodbyggen skickas ut till serverar. Vanligen testservrar.  
• Kodincheckning – När kod skickas till versionshanteringen.  
• Patch – En patch är en liten buggfix som man gör på en release. 
• Projektverktyg – Verktyg som en projektledare eller utvecklare kan använda för att 
få en övergripande blick av ett projekt.  
• Release – En release är ett kodbygge där man har fått ett nytt versionsnummer. 
• Ticket – En uppgift som en utvecklare utför. En sådan uppgift är normalt 1-16 
timmar.  
• Trunk – Den branch i versionshanteringssystemet där all utveckling sker.  
• Utvecklingsmetod – är den metodik som används. Detta styr bland annat hur man 
dokumenterar, kommunicerar och prioriterar uppgifter. Till exempel Scrum, Kanban, 
RUP.  
• Utvecklingsverktyg - Det är ett verktyg som används av utvecklarna i deras dagliga 
arbete. Det kan vara mjukvara som bygger kod eller som håller ordning på olika 
versioner. 
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Appendix(A(

Arbetsflöde(policys(
(
Exempelprogram:(8((
Ansvarig:(PM(
Användare:(Utvecklare(
(

Beskrivning*
Arbetsflödet(ska(vara(enkelt(för(utvecklarna.(Viktigt(är(att(det(ska(gå(fort(att(få(ut(
uppdaterad(kod(till(testmiljön.(För(att(få(det(effektivt(så(är(det(viktigt(att(man(
skriver(script(och(automatiserar(i(högsta(möjliga(grad.((

Krav*
8 Varje(utvecklingsteam(måste(minst(ha(två(testmiljöer.(En(testmiljö(som(

utvecklarna(använder(och(uppdaterar(på(egna(villkor(och(en(QA8testmiljö(
som(QA8teamet(använder(och(bestämmer(över.(

8 Använd(en(Continuous(Integration(server(som(hanterar(det(automatiska(
flödet(från(bygge(till(distribution.((

Förbud*
8 Tiden(för(det(automatiska(flödet(får(inte(vara(mer(än(10(minuter.((

(

(
( (
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Artefaktarkiv(policys(
(
Exempelprogram:(Nexus(
Ansvarig:(CM(
Användare:(QA8teamet(
(

Beskrivning*
Ett(artefaktarkiv(är(det(stället(där(man(sparar(sina(lyckade(byggen/artefakter.((

Krav*
8 Det(ska(finnas(två(repositories(i(artefaktarkivet.(En(för(snapshots(och(en(

för(realeases.(
8 Jenkins(ska(kontinuerligt(bygga(snapshots(vid(varje(kodändring.(
8 Utvecklare(startar(ett(releasebygge(när(det(är(dags(för(en(ny(release.(

(

Förbud*
8 Det(är(förbjudet(att(ladda(upp(artefakter(på(annat(sätt(än(med(Jenkins.((

(
(
( (
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Byggserver(policys(
(
Exempelprogram:(Jenkins(
Ansvarig:(CM(
Användare(CM(
(

Beskrivning*
Vid(varje(kodändring(är(det(byggserverns(uppgift(se(till(att(koden(beter(sig(som(
förväntat(och(uppfyller(de(kvalitetskrav(som(man(satt(upp.(Det(är(också(
byggserverns(ansvar(att(få(ut(koden(till(testmiljön.(

Krav*
8 Byggjobbet(ska(starta(så(fort(kodändringen(har(skett.(((
8 Byggservern(ska:(

o Bygga(artefakter(
o Köra(testkod(
o Skicka(koden(för(analys(
o Ladda(upp(artefakter(till(artefaktarkivet(
o Starta(en(deploy(till(testmiljön(

8 Om(byggservern(har(en(för(lång(byggkö(så(bör(man(sprida(ut(byggena(på(
flera(maskiner(och/eller(tillåta(flera(parallella(byggen.((

Förbud*
8 Kontinuerligt(bygge(av(trunken(innebär(inte(att(man(ska(lyssna(efter(

kodändringar(periodiskt.(Man(måste(använda(sig(av(en(hook.((
8 Byggservern(ska(inte(göra(kodanalyser(som(Findbugs,(detta(ska(ske(på(en(

en(analysplattform.((
8 Endast(en(CM(ska(ha(rättigheter(att(göra(ändrigar(på(byggservern.(

(

( (



Appendix(A(

Distribution(till(testmiljö(
(
Exempelprogram:(Puppet(
Ansvarig:(CM(
Användare:(Testare(
(

Beskrivning*
Testmiljön((integrationstest)(ska(vara(en(avbild(av(dem(senaste(lyckade(byggena(
från(trunkarna.(Testmiljön(används(av(utvecklare.((
(
En(QA8miljö((systemtest)(har(större(krav(på(kvalitét.(Denna(får(inte(ligga(nere(
och(uppdateras(mer(sällan.((

Krav*
8 Testmiljön(måste(uppdateras(automatiskt(vid(varje(kodändring(i(trunken.(
8 Byggservern(ska(meddela(Puppet(att(det(finns(uppdateringar(i(

artefaktarkivet.((
8 Utvecklare(ska(inte(behöva(ändra(i(konfigurationsfiler(för(att(nya(

versioner(ska(komma(ut(i(testmiljön.(

Förbud*
8 En(utvecklare(ska(inte(publicera(artefakter(manuellt(eller(med(script.(

Detta(måste(ske(helautomatiskt(och(startas(från(byggservern.((
(

Lösningsförslag*
Använd(en(Puppet8funktion(som(laddar(ner(senaste(artefakterna(från(
artefaktarkivet(automatiskt.(Då(slipper(en(utvecklare(ändra(i(Puppet8manifesten(
när(en(ny(version(skapas.(En(sådan(funktion(finns(på(Github.(
(http://github.com/Nyholm/Continuous8Integration)((
(
(
(
( (



Appendix(A(

Kodanalys(policys(
(
Exempelprogram:(Sonar(
Ansvarig:(CM(
Användare:(Utvecklare,(PM,(CM(
(

Beskrivning*
Det(behövs(en(plattform(för(kodanalys.(Detta(ska(inte(ske(i(byggservern,(
eftersom(byggservern(ska(hantera(flödet.(Med(ett(kodanalysverktyg(kan(man(få(
rapporter,(förändring(över(tid(och(större(möjlighet(till(konfiguration.((
(
I(Sonar(kan(man(lägga(in(plugns(som(Findbugs,(PMD(och(Checkstyle.((

Krav*
8 Man(ska(sätta(upp(regler(för(när(kodanalysverktyget(ska(stoppa(bygget.(
8 Man(ska(lätt(kunna(skriva(tickets(på(överträdelser(för(dessa(regler.((

(

Förbud*
(
(
(
( (



Appendix(A(

Release(policys(
(
Exempelprogram:(Maven(
Ansvarig:(CM(
Användare:(CM(
(

Beskrivning*
När(man(ska(göra(en(release(bör(man(göra(det(från(en(egen(branch.(Fördelen(
med(det(är(att(man(lätt(kan(göra(patchar(på(en(gammal(version.((

Krav*
8 Releaser(skapas(från(en(egen(release(branch(eller(en(tagg(i(trunken.(
8 Releaser(ska(automatiskt(laddas(upp(till(artefakt(arkivet.((
8 Man(följer(versionsnummer(likt(major.minor.patch.(

Förbud*
8 Det(är(förbjudet(att(ladda(upp(jar8filer(direkt(till(nexus.((

(
(
( (



Appendix(A(

Versionshantering(policys(
(
Exempelprogram:(Git(eller(Subversion(
Ansvarig:(CM(
Användare:(Utvecklare(
(

Beskrivning*
Vilket(versionshanteringssystem(man(använder(spelar(mindre(roll.(Det(viktiga(är(
hur(man(använder(det.((
(
Git(har(fördel(över(Subversion(för(att(det(är(enklare(att(brancha(och(mergea(
brancher.(Det(är(också(en(fördel(att(man(har(delat(upp(incheckningar(i(commit(
och(push.(Då(kan(man(göra(mera(commits(för(att(få(bättre(historik(utan(att(vara(
klar(med(sin(uppgift.((

Krav*
8 Man(har(en(trunk(och(flera(releasebrancher.(
8 All(utveckling(sker(på(trunken.(Endast(buggfixar(får(ske(i(releasebrancher.((
8 Ska(man(jobba(på(någon(större(funktion(så(ska(man(skapa(en(

featurebranch(och(kontinuerligt(back8merga(den(från(trunken.(Innan(man(
sen(mergar(tillbaka(till(trunk.((

8 Inför(en(release(kan(man(brancha(ut(i(en(pre8realease(branch(för(att(göra(
sista(buggfixar(innan(man(gör(en(release.((

8 Buggfixar(i(releasebrancher(ska(mergas(till(trunken.(
8 En(releasebranchs(namn(har(alltid(”release8”(som(prefix(till(

versionsnumret.(Typ:(”release81.3”.(
(

Förbud*
8 Det(är(förbjudet(att(skriva(någon(nyutveckling(i(någon(annan(branch(än(

trunken(eller(i(featurebrancher.(
8 Det(är(förbjudet(att(göra(releases(från(en(icke8release(branch.((

(
( (



Appendix(A(
Branch7schema*
(

(
(
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