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Abstrakt 

Titel: Föråldring av mjukvara i informationssystem -  

faktorer som påverkar föråldring och hur de hanteras 

Författare: Atif Colo, Hampus Van Ekström-Ahlby och Viktor Voigt 

Utgivare: Inst. för informatik, Ekonomihögskolan, Lund universitet 

Handledare:  Benjamin Weaver 

Examinator:  Agneta Olerup, Bo Andersson 

Dokumenttyp: Kandidatuppsats 

Nyckelord: Föråldringsfaktorer, informationssystem, mjukvaruföråldring, 

omvärldsförändringar, systemunderhåll, systemvård 

Abstrakt: I denna uppsats undersöks faktorer för föråldring av mjukvara och hur 

organisationer hanterar dessa faktorer. Uppsatsen utgår från ett ramverk för 

föråldring av mjukvara. Genom en kvalitativ metod, öppen riktad intervju, 

samlas data in som kategoriseras utifrån ramverket. Uppsatsen resulterar i att 

samtliga kategorier i ramverket befolkas med föråldringsfaktorer och sätt att 

hantera dessa. Studien visar på en övervikt för faktorer kring färdigheter och 

kunskaper i informanternas utsagor, även kundens roll visar sig vara 

framträdande i intervjuerna. Utifrån detta analyseras huvudfaktorn 

omvärldsförändringar fram ur empirin och läggs till ramverket som ett förslag 

för vilka faktorer framtida forskningsprojekt kan utgå från. 
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Begreppsförteckning 

COTS software Commercial of the Shelf, syftar på färdig mjukvara som köps in. 

 

Driftsmiljö Den miljö som mjukvaran placeras ut i då den används. 

 

IDE  Integrated Development Environment, ett datorprogram som används 

för att underlätta programmering. 

 

Mjukvarukomponent Certifierad, helst generisk och färdigutvecklat mjukvarukomponent 

som är redo att integrera i en mjukvara under utvecklingsprocessen 

(D'Alessandro et al., 1993). 

 

Utvecklingsmiljö Hela den miljö med applikationer, servrar och nätverk som möjliggör 

utveckling och testning av mjukvara (Romero Rojo et al., 2010). 
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1 Introduktion 

I detta avsnitt ges en bakgrund till problemområdet. Därefter presenteras problemformulering, 

forskningsfråga, syfte och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Många system har mjukvarukomponenter som är skrivna för länge sedan, ett exempel är 

Fritidsresors bokningssystem vars kärna fortfarande består av COBOL-kod från 60-talet 

(Danielsson, 2014).  

Julafton 2004 kraschade ett av flygbolagets Comairs mest vitala system. Systemets framtid hade 

då varit under diskussion sedan ett möte 1997. Frågan hade ständigt prioriterats bort framför andra 

händelser som år 2000-buggen och terrorattentaten mot World Trade Center, samtidigt som 

Comair blev uppköpta av flygbolaget Delta. Kraschen berodde på att systemets minne inte kunde 

hantera mer än 32 000 förändringar under ett dygn och ett kraftigt oväder som orsakade tusentals 

ombokningar, vilket resulterade i förluster på 20 miljoner dollar och nästan 4000 inställda flygplan 

(Overby, 2005). 

Teknologiers livscykel har beskrivits som en “badkarskurva” med kraftigt accelererande kostnader 

när en teknologi blir föråldrad (Jenab et al., 2014): 

 

Figur 1.1 “Badkarskurvan” illustrerar kostnadsförändring över en teknologis livscykel (Jenab et. al., 2014). 
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Trots stigande kostnader mot slutet av en teknologis livscykel finns starka motiv för organisationer 

att underhålla sina gamla informationssystem istället för att nyutveckla. I ett existerande system 

har man investerat i både kunskap och pengar vilka går förlorade om man inte kan få ut tillräcklig 

nytta för att hämta hem kostnaderna. En existerande produkt innebär även framtida inkomster som 

intäkter från underhåll, support, utbildning och konsultuppdrag kopplade till systemet. Vid ett 

teknikskifte kan det även vara svårt att få intressenter att ta till sig ett nytt sätt att arbeta på. (Jenab 

et. al., 2014) 

Både att underhålla system, byta ut dem och att misslyckas med underhåll är alltså förknippat med 

stora kostnader. Genom att lära mer om varför mjukvara föråldras och hur det kan hanteras kan 

det värde organisationer får ut av befintliga system öka.  

Underhåll av gammal mjukvara skiljer sig betydligt från nyutveckling. Projekten inleds plötsligt 

när en bugg upptäckts eller nya krav har formulerats. Projekten är mindre och mer informella än 

nyutvecklingsprojekt, men har samtidigt fler förutbestämda begränsningar då man i 

underhållsprojekt förhåller sig till redan utvecklad kod och arkitektur. Utvecklarna kan tvingas att 

lägga mycket tid på att förstå hur det befintliga systemet fungerar och återupptäcka befintliga 

designmönster i gammal kod. Utvecklare förväntas vara mer problemlösande och serviceinriktade 

när de arbetar i underhållsprojekt; detta har ställts i kontrast till starkare produktfokus vid 

nyutveckling. (Edberg et. al., 2012) Underhåll är alltså ett ämne inom systemutveckling som har 

sina egna förutsättningar. 

1.2 Problemformulering och forskningsfråga 

De flesta studier kring utveckling av mjukvara behandlar endast nyutveckling. Detta trots att den 

största delen av utvecklingsbudgeten i stora företag går till underhåll av befintliga system (Edberg 

et al., 2012: Mens & Demeyer, 2008). Det finns en uppfattning inom industrin att föråldring av 

mjukvara är ett växande problem, främst på grund av att det vanligtvis ignoreras (Romero Rojo et 

al., 2010). 

A review of more than 1000 articles published in seven leading MIS journals over the past 20 

years resulted in identification of only 4 articles that gave notable attention to the final stages of 

the IS life cycle. (Furneaux & Wade, 2011) 

Ett systems förväntade livslängd hos företagsledare har visat sig styra vilka underhållsinsatser som 

bedrivs, samtidigt som underhållsinsatserna inte hade en stark påverkan på den förväntade 

livslängden (Swanson & Dans, 2000). Detta kan tyda på en viss determinism, att livslängden på 

informationssystem ses som förutbestämd av företagsledare. 
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Genom att förstå vilka arbetsmetoder som praktiseras när informationssystem underhålls hoppas 

vi fånga in mer av den kunskap som redan finns i branschen och underlätta för fler företag att utöka 

livslängden på sina informationssystem. 

Vår forskningsfråga är: 

Hur hanterar organisationer föråldringsfaktorer när de förvaltar och vidareutvecklar 

mjukvara i informationssystem för att motverka att mjukvaran föråldras och förlorar sin 

affärsnytta? 

1.3 Syfte 

Vi ska identifiera hur faktorer för föråldring av mjukvara hanteras av organisationer för att bidra 

med kunskap om hur organisationer gör för att undvika föråldring av mjukvara i 

informationssystem. På så sätt ska vi bidra med ytterligare kunskap om hur organisationer 

förlänger livstiden på mjukvara i informationssystem utan att avveckla eller behöva utföra 

nyutveckling i onödan. 

1.4 Avgränsningar 

Begreppet legacy ligger utanför uppsatsens ramar. En definition av legacysystem är att ett system 

har språk, standarder, koder eller teknologier som tillhör en äldre generation av 

informationssystem (Dedeke, 2012). Utifrån denna definition behöver inte legacysystem per 

automatik vara föråldrade och system som inte är legacy kan vara föråldrade. 

Inom ramarna för uppsatsen finns ingen möjlighet att avgöra hur framgångsrika metoder för att 

hantera föråldringsfaktorer är. Därför kommer vi inte att värdera de metoder som identifieras. 
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2 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt presenteras begrepp som använts för litteratursökningen och vad som menas med 

underhåll av mjukvara. Därefter presenteras det teoretiska ramverk för föråldringsfaktorer som 

undersökningen bygger på (Romero Rojo et al., 2010). Därefter presenteras ett kompletterande 

ramverk (Furneaux & Wade, 2011) och tidigare forskning kring hur föråldring av mjukvara 

hanteras. 

2.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen gjordes med följande begrepp: 

● software evolution 

● software obsolescence 

● software maintenance 

 

Som framgår i bakgrunden är de senare delarna av ett systems livscykel ett underforskat område 

vilket också bekräftas av ett flertal andra forskare (Merola, 2006; Sandborn, 2007; Swanson & 

Dans, 2000). Dessa nyckeltermer har lett oss till forskning kring underhåll av mjukvara i 

industriprodukter som vi bedömt som användbar i det problem som ska lösas i denna uppsats. 

2.2 Underhåll av mjukvara 

Underhåll innebär förändring av mjukvara efter leverans för att korrigera brister, förbättra 

prestanda eller andra attribut, eller för att anpassa mjukvara till en ny miljö (ANSI/IEEE standard 

729, 1983). Enligt Mens & Demeyers Software evolution (2008) vidareutvecklas befintlig 

mjukvara i huvudsak utifrån fyra dimensioner: 

● Perfektivt underhåll är modifikationer med syfte att förbättra mjukvarans prestanda eller 

underhållbarhet. 

● Korrektivt underhåll utförs för att rätta till upptäckta defekter. 

● Adaptiva förändringar genomförs för att möta förändringar, det kan till exempel vara 

föråldrade programspråk. 

● Preventiva förändringar utförs för att möta problem innan de uppstår. 

 

Dessa kategorier säger inte något om hur underhållsutveckling praktiskt genomförs, eller vad som 

skiljer den från övrig utveckling. Om förändringarna misslyckas kommer underhållet av koden att 

bli allt mer kostsamt. (Mens & Demeyer, 2008)  
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2.3 Ramverk för faktorer som leder till att mjukvara föråldras 

Uppsatsen förståelse av systemunderhåll bygger på definitionen av föråldring. Föråldrad mjukvara 

är mjukvara som inte längre kan stödja det system det ingår i och inte längre kan underhållas. 

Mjukvara kan bli föråldrad i både utvecklings- och driftsmiljön (Romero Rojo et al., 2010) 

För att förstå hantering av föråldring utifrån detta perspektiv behövdes en “karta” över centrala 

faktorer som kan orsaka föråldring och utgöra underteman till huvudtemat föråldring av mjukvara. 

Vi har därför valt att utgå från följande ramverk över föråldringsfaktorer i vår forskning (Romero 

Rojo et al., 2010): 

 

Figur 2.1 Ett ramverk som beskriver de faktorer som gör att mjukvara föråldras (Romero Rojo et al., 

2010). 

Romero Romero Rojo et al. (2010)  definierar ramverkets tre huvudfaktorer: Skills, COTS Software 

och Media. För att undvika missförstånd på grund av att underkategorierna i ramverket inte 

definieras precist har vi försett dem med arbetsdefinitioner för att operationalisera undersökningen. 

● Skills - De färdigheter och den information som krävs för att utveckla, modifiera och hålla 

mjukvaran i drift. Typexemplet på detta är mjukvara som inte går att hålla i drift när nya 

programmerare inte kan de språk programmen är skrivna i. (Romero Rojo et al., 2010) 

○ Knowledge - syftar på den kunskap i organisationen som krävs för att underhålla 

mjukvaran. 

○ Edit source - syftar på färdigheter som krävs för att redigera källkoden.  

○ Recompile - syftar på de färdigheter som krävs för att kompilera kod. 
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○ Rebuild - syftar på de färdigheter som krävs för att bygga en mjukvaruprodukt. 

○ Documentation - syftar på den dokumentation som krävs för att underhålla 

mjukvaran. 

● COTS Software - De kommersiella operativsystem, program, applikationer, verktyg, 

kompilatorer och programspråk som används i utvecklingen av mjukvaran. Dessa kan 

finnas i såväl utvecklings- som driftsmiljö. Typfallet är att en leverantör slutar supportera 

ett COTS, t.ex. ett operativsystem. COTS software anses vara den vanligaste och mest 

riskfyllda föråldringsfaktorn. (Romero Rojo et al., 2010) 

○ Operating systems - syftar på en uppsättning av samverkande program som styr hur 

datorn fungerar och gör så att tillämpningsprogram kan kommunicera med den 

(Svenska datatermgruppen, operativsystem). 

○ Tools - syftar på verktyg som krävs för att underhålla mjukvaran. 

○ Applications - applikationer är tillämpningsprogram (Svenska datatermgruppen, 

program) som används för att underhålla mjukvaran. 

○ Programs - syftar på data i form av instruktioner som en dator kan tolka och utföra 

(Svenska datatermgruppen, program). 

○ Languages - syftar på språk bestående av en uppsättning regler och kommandon 

som används vid datorprogrammering (Svenska datatermgruppen, programspråk). 

○ Compilers - syftar på de program som kompilerar mjukvaran. 

● Media - De format och material som används för att lagra data och den mjukvara som 

riskerar att bli föråldrad. Detta kan vara olika problematisk beroende på hur robusta 

formaten är och huruvida de underhålls tillräckligt väl. (Romero Rojo et al., 2010) 

○ Formats - syftar på lagringsformat. 

○ Data storage - syftar på det sätt data lagras på. 

○ Storage material - syftar på det fysiska lagringsmediet. 

 

Dessa faktorer skapar ett föråldringstryck som gör att mjukvaran föråldras. Detta synsätt kan 

formuleras som att det inte är mjukvaran i sig som föråldras utan att det är den miljö mjukvaran 

interagerar med som förändras på ett sätt så att den inte längre går att hålla i drift. Detta är den 

teoretiska utgångspunkt vi har att utgått från i intervjuerna. Denna tanke har även uttryckts på 

följande sätt:  

Under static circumstances, development and implementation efforts aimed at ensuring successful 

system adoption might reasonably be expected to result in a system that could be used indefinitely 

(Furneaux & Wade, 2011). 
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Det ramverk vi utgått från (Romero Rojo et al., 2010) i analysen är framtaget i samarbete med 

försvars- kärnkrafts- och flygindustrin för att förklara föråldring av mjukvarukomponenter i 

industriprodukter för dessa sektorer. Dessa industrier är tunga och säkerhetskritiska vilket gör att 

kraven bör vara mer rigida än i den typ av IT-projekt uppsatsen avhandlar. Därför ses ramverket 

som en utgångspunkt för forskningen som vi måste förhålla oss kritiska till. Efter att vår 

pilotintervju genomfördes med efterföljande diskussion kring ramverket gjorde vi bedömningen 

att ramverket var relevant som utgångspunkt för att förstå föråldring av mjukvara i 

informationssystem. 

Bortsett från metastudien Through-Lifecycle Aspects for Functional Products to Consider During 

Development and Operation: A Literature Review (Lindström, 2015) har vi inte funnit några 

vetenskapliga källor som refererar till Key Challenges in Managing Software Obsolescence for 

Industrial Product-Service Systems (IPS2). Det rör sig alltså inte om ett etablerat ramverk, vilket 

är ytterligare ett skäl att förhålla sig kritisk. 

2.4 Faktorer för avveckling av informationssystem 

Enligt Mendelson och Pillai (1998) leder omvärldsförändringar till att informationssystem 

föråldras fortare. Då vårt valda ramverk för undersökningen (Romero Rojo et al., 2010) inte 

behandlar omvärldsförändringar har vi utökat vår litteraturgenomgång med ytterligare litteratur 

som studerar de sista faserna i systems livscykel och identifierar föråldringstryck. I An Exploration 

of Organizational Level Information Systems Discontinuance Intentions (Furneaux & Wade, 2011) 

beskrivs hur organisationer tar beslutet att avveckla informationssystem. Följande faktorer driver 

fram intentioner att avveckla system: 

● Otillräcklig prestanda 

● Organisatoriska initiativ 

● Omvärldsförändringar 

Detta illustreras i följande teoretiska ramverk: 
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Figur 2.2 Teoretiskt ramverk som beskriver förändringskraften och förändringsmotstånd som påverkar 

beslut om huruvida ett system avvecklas (Furneaux & Wade, 2011). 

Organizational initiative definieras som interna organisatoriska ansträngningar för att förändra var 

och hur en organisation verkar (Miller och Friesen 1980). Environmental change definieras som 

förändringar i fysiska eller sociala faktorer som ligger utanför ramarna av en organisation (Duncan 

1972).  

Då uppsatsen studerar hur faktorer som får mjukvara att föråldras är faktorerna organizational 

change och environmental change av extra stort intresse i detta ramverk. Dessa faktorer skulle 

kunna fungera som analyskategorier för faktorer som inte passar in i det valda ramverket (Romero 

Rojo et al., 2010). Då vi inte studerar anledningar att organisationer fortsätter satsa på 

informationssystem behandlas inte kategorierna i rutan continuance inertia. 

2.5 Hantering av föråldring av mjukvara 

Tidigare forskning har pekat på en rad sätt att förlänga livslängden på mjukvara. Decoupling 

används för att göra mjukvarukomponenter mindre beroende av varandra och därmed öka 

livslängden (Romero Rojo et al., 2010).   

Standardisering är en strategi för att minska det antal teknologier utvecklare behöver kunna och 

på så sätt underlätta kompetensförsörjningen. Företag kan aktivt arbeta för att behålla personal 

som har nödvändiga färdigheter, även som konsulter efter pension och för att lära upp nya 

anställda. För att få kontroll över vilka kompetenser som finns har företag arbetat fram 

förteckningar över vilka färdigheter som finns i verksamheten. (Romero Rojo et al., 2010) 
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En metod för att arbeta proaktivt är att upprätta “Technology Roadmaps” - att försöka förutse 

utveckling hos teknologin genom att se till dess mognadsgrad, uppskatta dess framtida stabilitet, 

förutse förändringar hos leverantörer och hos kunder. Företag har även använt sig av proaktiv 

analys av konsekvenserna av föråldring och sannolikheten att mjukvaran blir föråldrad. (Romero 

Rojo et al., 2010) 

Olika designmönster används för att göra mjukvara lättare att underhålla. Det finns dock forskning 

som har visat på motstridiga uppfattningar om huruvida dessa designmönster gör någon nytta 

(Prechelt et al. 2001).  

Ett annat sätt att öka livslängden på informationssystem är att ägna sig åt metodutveckling för att 

göra underhållsarbetet mer effektivt. En metod är att klassificera olika typer av underhållsarbete 

för att kunna dela ut uppgifterna till rätt personer i organisationen. Företag har även tagit fram 

särskilda utvecklingsmetoder och processer för underhåll till skillnad från de som utnyttjas för 

nyutveckling. Det finns även exempel på att organisationer omarbetat befintliga 

nytuvecklingsmetoder för att få dem att passa underhållsprojekt. (Edberg et al., 2012) 

För att säkra tillgången till COTS har företag ingått avtal som gör att källkoden till COTS förvaltas 

av en tredje part så den finns tillgänglig även om COTS-leverantören skulle gå i konkurs. Företag 

kan sträva efter kontrakt som garanterar långsiktig support av COTS. De kan även aktivt gå in för 

att upprätthålla goda relationer med COTS-leverantörer. Organisationer strävar efter att 

upprätthålla en flexibel utvecklingsmiljö som kan följa med i förändringar i driftsmiljön. (Romero 

Rojo et al., 2010) 

En ytterligare strategi vad gäller egenutvecklad mjukvara är att företag utarbetar nödvändiga 

strategier för att upprätthålla infrastrukturen som stödjer utvecklingen. De kan initiera samarbetet 

mellan avdelningar i syfte att minimera problemen vid integration och interaktion. Det finns även 

en möjlighet att övergå från egenutvecklad mjukvara till COTS. (Romero Rojo et al., 2010) 

Fortbildning av personal, både för att bibehålla färdigheter och för att proaktivt kunna förutse 

färdigheter på väg att försvinna (Romero Rojo et al., 2010). Detta har visat sig extra viktigt då det 

i många fall kan svårt att standardisera underhåll av mjukvara (Edberg et al., 2012). “Knowledge 

management systems” i organisationen kan vara ett sätt att få översyn över vilka kompetenser som 

finns i organisationen. Organisationer kan därigenom försäkra sig om att HR-avdelningen vet vilka 

färdigheter som saknas i verksamheten. (Romero Rojo et al., 2010) 

En annan metod att säkra kompetensförsörjningen är att hitta en balans i utvecklarnas 

arbetsuppgifter så att de blir en varieration för att maximera nyttan av specialisering och bibehållen 

bred kompetens. (Edberg et al., 2012) 
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3 Metod 

Under denna rubrik presenteras hur vi gått tillväga för att samla in och bearbeta empirisk data. 

Först beskrivs varför vi valt en kvalitativ metod och öppen riktad intervju. Därefter presenteras 

den intervjumetodik som använts, hur data kategoriserats genom forskartriangulering, hur urvalet 

av informanter gått till, samt metodkritik. 

3.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt en kvalitativ metod då vårt forskningsanslag är utforskande för att få fram nyanserad 

och kontextuell data. Kvalitativ metod ökar även undersökningens tillförlitlighet då skribenterna 

har direkt personlig kontakt med informanterna vilket kan undvika missförstånd (Jacobsen, 2002). 

Kvantitativ forskning valdes bort då vi strävar efter att identifiera fenomen utanför ramverket, 

vilket inte är möjligt då kvantitativa metoder kräver ett väl definierat problemområde. 

I denna undersökning bygger metodvalet på att det var svårt att förutsäga vilka faktorer för 

föråldring av mjukvara och sätt att hantera dem som kunde identifieras när fältarbetet inletts. 

Utöver detta forcerades fältarbetet fram för att så tidigt som möjligt i forskningsprocessen kunna 

utröna huruvida ramverket kunde användas för kunskapsinhämtning. 

3.2 Öppen riktad intervju 

En öppen riktad intervju är upplagd så att en vid fråga belyses genom olika frågeområden. 

Intervjuaren följer upp inom de olika områden och låter respondenten fördjupa sig i de områden 

som intervjuaren tycker är meningsfulla. (Lantz, 1993) 

Då vi försöker förstå hur våra informanter förhåller sig till vårt problemområde finns fördelar att 

arbeta utan att använda en strukturerad intervju. Även det faktum att vi har ett relativt löst 

definierat teoretiskt ramverk talar för att vi bör arbeta ostrukturerat. (Lantz, 1993) Vi har därför 

valt att arbeta med en öppen riktad intervjumetodik där vi använder oss av en guide för intervjun 

för att vi inte skall missa några viktiga ämnesområden. Då vi väntar oss att det kommer att dyka 

upp nya begrepp som inte finns i vårt ramverk vill vi undvika att tvinga in informanterna i en 

alltför hårt definierad intervjumall. 
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3.3 Intervjumetodik 

3.3.1 Arbetsprocess 

Den arbetsprocess för intervjuerna som valdes är en process i sju steg som presenteras i Den 

kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann, 2009): 

1. Tematisering - Fastställ syftet med intervjuundersökningen och föreställningen om ämnet 

den berör. 

2. Planering - Planera upplägget av undersökningen utifrån vilken kunskap man vill ha och 

etiska överväganden. I detta steg producerades en första version av intervjuguiden. Då vår 

teori är i form av en checklista över strategier kom vår intervjuguide att bygga på denna 

checklista. 

3. Intervju - Genomför intervjun med hjälp av intervjuguiden. 

4. Utskrift - Transkribering av intervjun. 

5. Analys - Analys av utskriften. 

6. Verifiering - Fastställ validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Verifieringen skedde 

genom forskartriangulering under analysen och användandet av mjukvaran NVivo. 

7. Rapportering - Rapportera in metoderna och resultatet av undersökningen. 

Vi såg dock en risk i att göra hela undersökningen i denna ordning då eventuella missförstånd 

under tematisering och planering riskerar att få stor påverkan på resten av undersökningen. För att 

minimera riskerna och prova intervjuguiden planerades en pilotintervju. Denna intervju var även 

viktig för bedömningen av uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 

3.3.2 Intervjuguide 

En intervjuguide konstruerades utifrån kategorierna i det valda ramverket (Romero Rojo et al., 

2010): 

● Skills 

● COTS 

● Media 

 

Under dessa rubriker skapades ett frågebatteri för att kunna fånga in empiri om hur 

organisationerna hanterar de olika kategorier av föråldringsfaktorer ramverket beskriver (se Bilaga 

1). 
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3.3.3 Genomförande av intervjuer 

För att säkerställa kvaliteten på intervjuerna fortsatte vi boka nya informanter tills vi upplevde 

mättnad (Bryman 2012). Under intervjun med Visma började vi känna igen olika teman, under 

Presis-intervjun började vi uppleva att vi inte skulle få mycket mer av kommande intervju och 

intervjun med Anders på IBM fyllde en viktig funktion av att bekräfta våra intryck från tidigare 

intervjuer. 

Vi intervjuade samtliga informanter utom Håkan på Visma i enrum på de företag där de arbetar. 

Intervjuerna skedde ostört i konferensrum och tog mellan 42 och 61 minuter att genomföra. För 

att säkerställa intervjukvaliteten närvarade alla skribenter vid intervjuerna. En skribent agerade 

huvudintervjuare, en skribent antecknade intryck och en tredje skribent hade som uppgift att vara 

mer lyssnande och säkerställa att spår följdes upp. Att alla skribenter medverkade vid intervjuerna 

syftade även till att öka validiteten på forskningen genom att undvika missförstånd. 

Intervjun med Visma avvek från de andra intervjuerna då vi fick intervjua en av deras utvecklare 

via Vismas konferenssystem. I rummet vi satt i närvarade en produktägare och Team Manager 

som presenterade företaget och produkten Bokslut innan intervjun och därefter lyssnade på 

intervjun. Intervjun är alltså inte en gruppintervju, men produktägaren och Team Managern gjorde 

enstaka inlägg för att fylla i informantens svar. 

Intervjuerna inleddes med att vi berättade kort om vilka vi är, vad vi forskar kring och syftet med 

studien, samt förklarade hur föråldring av mjukvara definieras i uppsatsen. 

Därefter säkerställdes att det fanns informerat samtycke till intervjun och vilken grad av 

konfidentialitet som informanterna önskade. Vi berättade hur vi hanterar inspelningen och 

transkriberingen samt frågade om vi fick spela in intervjun. 

Vi bad informanterna om en kort presentation av dem själva och definierade vilket/vilka 

mjukvaruprojekt som skulle diskuteras. Därefter inleddes en öppen riktad intervju med avstamp i 

de huvudkategorier - skills, COTS och media - som finns i ramverket. För att få samtalet att flyta 

använde vi frågebatteriet vid behov. Avslutningsvis tackades informanterna för sin medverkan och 

vi frågade om vi får återkomma via mail. 

Transkriberingen av materialet tog fem arbetsdagar. Därefter kvalitetssäkrades transkriberingarna 

av en annan person i uppsatsgruppen än den som genomfört ursprungliga transkriberingen av 

segmentet. 

3.3.4 Konfidentialitet och etik 

Inspelningar av intervjuerna raderades efter slutseminarium av hänsyn till de intervjuades 

integritet. Alla transkriberingar som finns som bilaga har godkänts av informanterna. På begäran 
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av informanterna ströks eller anonymiserades delar av transkriberingarna. Vi anonymiserade även 

alla personer som omnämns i intervjuer men som inte är närvarande i intervjusituationen och alla 

referenser till kunder. Glenn nämnde detaljer i sin intervju som vi bedömde som känsliga, vi har 

därför på eget initiativ anonymiserat både informanten och företaget till Glenn och GlennTech.  

3.4 Forskartriangulering 

Triangulering är att genomföra forskning på mer än ett sätt och därefter jämföra resultaten. Detta 

görs för att minska riskerna för att data misstolkas. Det finns fyra typer av triangulering - 

datatriangulering, teoretisk triangulering, forskartriangulering och metodtriangulering. (Lewis-

Beck, Bryman & Liao, 2004) I denna uppsats har forskartriangulering tillämpats.  

Forskartriangulering definieras som en process där fler än en forskare samlar eller analyserar data 

och sedan jämför sina resultat (Lewis-Beck, Bryman & Liao, 2004). I denna uppsats tillämpas 

trianguleringen på själva analysprocessen där vi analyserat all data individuellt och sedan 

sammanstrålat för att göra en gemensam analys av materialet. 

En vanlig kritik mot forskartriangulering är att den grundar sig på en världsbild där endast en 

sanning existerar (Lewis-Beck, Bryman & Liao, 2004). Detta har kringgåtts då metoden använts 

för att uppmärksamma forskargruppen på när väsentligheter missats eller material eventuellt 

misstolkats. Triangulering har inte använts som ett sätt för att “rösta” i forskargruppen om vad som 

är ”rätt” tolkning. I analysprocessen har det varit viktigt att komma ihåg att en ensam person som 

gör en tolkning kan ha mer rätt än två som gör en motsatt tolkning. 

För att säkerställa kvaliteten på trianguleringen deltog samtliga skribenter vid samtliga intervjuer 

så att alla skribenter hade samma sinnesintryck av intervjuerna att bearbeta. Diskussion om 

intervjuerna undveks fram till efter att de individuella analyserna genomförts. 

3.5 Kategorisering 

För att kunna navigera i och bearbeta den stora mängden data som samlas in och därmed få en 

överblick av olika fenomen, kan data kategoriseras (Jacobsen 2002). Därför genomfördes 

kategorisering av transkriberingarna utifrån ramverket. Vid upprättandet av kategorier, såg vi till 

att dessa har behandlats teroretiskt för att bekräfta kategoriernas giltighet. Vi inledde arbetet med 

tematiseringen med att analysera samtliga intervjuer med forskartriangulering för att säkerställa 

att inga väsentligheter missades. 

För att kvalitetssäkra vår analys av den empiriska datan använde vi mjukvaran NVivo av företaget 

QSR International. Efter att datan analyserats med forskartriangulering laddades 
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transkriberingarna av informanternas svar med intervjuarnas frågor bortredigerade in i NVivo. Vi 

använde sedan mjukvaran för att rangordna de mest förekommande orden i varje intervju. Därefter 

gallrades frekvenslistorna från vanliga småord som ”en”, ”ett” och ”men” och jämfördes 

rangordningarna av olika ords frekvens med vår kvalitativa analys av materialet för att upptäcka 

eventuella avvikelser. Mjukvaran var också nyttig mot slutfasen av forskningen för att studera 

skillnader i vilka ord som förekom mest i de olika intervjutranskriberingarna. 

 

Figur 3.1 Skärmdump av ordfrekvensen för intervjun hos IBM. 

3.6 Urval 

Vårt urval av informanter har främst gjorts utifrån att vi sökte upp personer som har så mycket 

som möjligt att berätta om området vi undersöker, dvs. experter. Vi har upplevt det som relativt 

svårt att få kontakt med företag som arbetar med äldre mjukvara vilket har gjort att vi utnyttjat 

våra kontaktnät och ledtrådar vi fått vid intervjuer för att kontakta ytterligare företag som 

underhåller mjukvara som kan riskera att föråldras. Problemet med denna typ av urval är att det 

antagligen lett till en likriktning av informanterna. Det finns alltså en risk att vi fått informanter 
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med likartade föreställningar om hantering av föråldring av mjukvara. Vi gör alltså inte anspråk 

på att ha ett urval som är representativt för en bransch eller yrkeskategori utan det är främst en 

utforskande undersökning.  

I pilotintervjun valdes en informant genom vårt kontaktnät. Alla andra informanter valdes ut av 

den organisation vi tog kontakt med. Detta resulterade i att vi fick informanter med olika perspektiv 

vilket framgår i presentationen av informanterna. Informanterna hade olika bakgrund varav vissa 

var akademiskt utbildade och andra självlärda. Företagen hade också olika storlek och 

mjukvarorna olika grad av komplexitet. 

Tabell 3.1 Översikt över informanter med basfakta om företag, vilken typ av projekt de arbetar med och 

om organisationen de arbetar för i typfallet äger koden. 

Bilaga Namn Uppdrag Företag Produkt Antal anställda 

(allabolag.se) 

2 Fredrik Systemutvecklare AdHoc Processövervakning 7 

3 Glenn Utvecklare GlennTech Webbhosting 24 

4 Gudrun Produktansvarig Visma Spcs Bokföringssystem 360 

4 Desirée Team Manager Visma Spcs  Bokföringssystem 360 

4 Håkan Utvecklare Visma Spcs Bokföringssystem 360 

5 Nathan Team Leader Presis Webbapplikationer 16 

6 Anders Produktägare IBM Svenska Utvecklingsmiljö 2341 

3.7 Metodkritik 

För att få så bra information som möjligt från våra informanter har vi valt att ha en positiv vinkling 

på problemområdet och på så sätt få dem att berätta om sina tankar, metoder och strategier. Detta 

kan göra att vi endast får data om lyckade fall och att informanterna inte berättar om misslyckande 

fall, vilket kan göra att forskningsresultaten snedvrids. Det kan även vara svårt med generalisering 

när en liten mängd enheter undersöks (Jacobsen 2002). 

Det finns en risk att alla faktorer som är relevanta för föråldring av mjukvara i informationssystem 

inte finns med i de teorier som vi utgått ifrån vid framtagning av intervjuguiden. Detta har hanterats 

genom att använda öppen riktad intervju och ställa övergripande frågor. 
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4 Empiri 

I detta avsnitt presenteras den insamlade intervjudatan kategoriserad utifrån de föråldringsfaktorer 

som framgår av ramverket (Romero Rojo et al., 2010). Då intervjuerna ledde in på ämnesområden 

som inte täcktes av modellen stämmer analysens struktur endast delvis med ramverket. 

Vi refererar till intervjuerna genom informantens namn, alternativt informantens namn följt av 

löpnumret på den replik vi refererar till. Exempel: Anders, 66 refererar till informant Anders, replik 

66. 

4.1 Skills 

Skills är de färdigheter och den information som krävs för att underhålla eller modifiera mjukvaran 

i systemet (Romero Rojo et al., 2010). Nedan redogörs för hur våra informanter förhåller sig till 

föråldring av mjukvara som beror på detta problemområde. 

Ett generellt omdöme enligt informanten på AdHoc är att problemområdet är lätt att komma förbi 

då det är rör sig om mjuka problem som kan åtgärdas. Detta ställdes i kontrast till hårda tekniska 

problem (Fredrik). 

4.1.1 Knowledge 

Flera informanter underströk vikten av att arbeta aktivt för att sprida kunskap i organisationen 

(Fredrik, Håkan, Nathan). Nathan på Presis underströk kombinationen av informell och formell 

kunskapsspridning samt att vikten av praktiskt arbete när kunskap sprids.  

Nathan på Presis nämner även vikten av att inte låsa in personer i särskilda team utan att 

utvecklarna ska kunna vara rörliga mellan nyutveckling och systemvård. Även Anders på IBM 

betonar vikten av att utvecklare ska vara rörliga. Anders säger att anställda förväntas ha en sådan 

kompetens att de kan röra sig mellan olika projekt i stort, men säger att det kan finnas olika typer 

av krav på personer beroende på om de arbetar med nyutveckling eller underhåll om man hårdrar 

det (Anders, 66). 

För att söka kunskap om faktorer som kan föråldra mjukvaran lyftes finansiering fram som en 

faktor. När det behövs föreslår AdHoc kunderna mindre researchprojekt. I Fredriks exempel 

handlade det om mindre projekt på några timmar som tas fram i samråd med kund och faktureras 

kunden. Presis lägger in research i vissa kundavtal så att det finns finansiering att hålla sig 

uppdaterad på hur nyheter påverkar de befintliga systemen. På Presis ser man även till att en del 

av upplärningstiden i företaget går åt till att skapa värde för kunden så att en del av 

kunskapsspridningen finansieras. 
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Scenarioarbete lyfts fram som möjlighet för att ha handlingsberedskap för att mjukvara föråldras. 

Nathan på Presis uttrycker att man bör ha tänkt igenom olika “worst case scenarios” som kan 

uppstå när man arbetar med gamla system. 

Nathan på Presis betonar vikten av att ett företag har en uppsättning olika personligheter och 

kompetenser. Rekrytering var en strategi för att säkerställa att rätt kunskap finns för att genomföra 

underhåll. För att hålla sig uppdaterad arbetar Presis med att rekrytera personer som gillar att ha 

koll: 

Vi har individer som vi vet håller koll, vi anställer folk som har genuint intresse för utveckling och 

sådana som drivs och som tycker att det är väldigt roligt att sitta och lära sig. Mycket handlar om 

rekrytering, att se till att folk vill utvecklas, att folk sitter och läser det senaste nya på nätet. (Nathan, 

75) 

Att behålla personal i organisationen var ett sätt att behålla de färdigheter som krävs för att 

underhålla mjukvaran. På Presis arbetar man med att se till att personal får utmaningar för att få 

dem att stanna i längre i verksamheten och inte tröttna. 

Glenn understryker hur uppgifter och mjukvara ärvs av nya utvecklare. På GlennTech finns en 

utvecklare som skapat mjukvaran och det finns ett stort beroende av. Man måste nu hitta en ny 

person som “kan axla hans gamla grejer”. GlennTech har redan haft en ny utvecklare som tagit 

över detta ansvar men sedan slutat. “Det är klart, det är… sårbart är kanske fel ord, men det blir 

klart väldigt jobbigt om en sån person försvinner.” (Glenn, 71) Alternativet är enligt Glenn att hitta 

ett nytt generellt system och en ny plattform som inte är personberoende. 

På GlennTech hanteras även kunskapsberoende genom att man fokuserar på att utveckla det som 

ingår i kärnverksamheten. På GlennTech köper man in mjukvarukomponenter om det finns andra 

företag som är specialiserade på just den typen av mjukvarukomponenter: 

Det är bättre att vi använder sådana här tjänster som det finns ett annat utvecklarteam som 

bara satsar på att förbättra det för att vi satsar på, egentligen, vad vi kan bäst, som är hosting 

[…]. (Glenn, 22) 

4.1.2 Edit source 

När det gällde den kunskap som krävdes för att redigera källkoden betonade flera av informanter 

vikten av att förstå de stora dragen. När det gäller att kunna redigera källkoden påpekar både Glenn 

(12) och Anders (28) vikten av att kunna sätta sig in i systemets flöde snarare än att sätta sig in i 

detaljer. Även Håkan betonar vikten av att komma in i en tankegång och vara försiktig för att inte 

exempelvis missa några beroenden när man behöver ändra något i äldre moduler. Glenn uttrycker 

att det är viktigt att man har en god arkitektur, däremot har man har variationer i koden på lägre 

nivå. 
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Presis arbetar med att standardisera strukturen på sina system för att underlätta vidareutveckling 

av mjukvaran. När det gäller struktur på system var det viktigt att det finns en yta mot kunden och 

att moduler bakom denna yta går att byta ut eller modifiera (Glenn). Vår informant på Presis 

rekommenderar att hålla koden separerad och strukturerad samt undvika att göra kod för abstrakt 

då den kan bli för svår att hitta buggar i. Även Presis uttrycker att frontend är svårast att underhålla, 

men argumenterar utifrån att koden ofta är mer ostrukturerad. Genom att använda likartade 

lösningar kan man snabbare hitta fel då samma fel förväntas uppstå i flera projekt: “Kraschar en 

så kraschar alla vilket låter hemskt men då hittar vi problemet i en…” (Nathan, 31) 

Nathan uttrycker att de strävar efter att strömlinjeforma utvecklingsprocessen oavsett om det rör 

sig om nyutveckling eller underhåll för att alla utvecklare ska kunna delta i de olika formerna av 

utveckling och känna igen sig i flödena.  

En konkret metod för att fler ska kunna redigera koden AdHoc använder är parprogrammering där 

en person får vara med när någon som arbetat länge med ett system ska underhålla det (Fredrik, 

53). På Presis har man en liknande metod som man dock inte kallar parprogrammering. På 

företaget används den outnyttjade arbetstiden anställda har till att sätta sig in i befintliga projekt 

för främja att fler kan utveckla projekten. Detta sker genom att de tas med av någon som kan lära 

upp dem när man arbetar i ett befintligt projekt. När någon lärs in i ett projekt kan man ta betalt 

för en viss del av upplärningstiden då den som lärs upp förväntas producera något av värde för 

kunden. 

Ett återkommande tema är att erfarna utvecklare ska skola in nya utvecklare det befintliga sättet 

att skriva kod och att detta är centralt för underhållet av mjukvaran. Vår informant från Visma 

säger att: 

När man ser att något är skrivet på ett lite ovanligt sätt av någon som börjat jobba hos oss 

så kommenterar man det lite snällt och försiktigt och efter ett år brukar alla vara inkörda 

på att det är såhär man ska göra. (Håkan, 11) 

Ett tema som återkommer när redigering av källkod kommer på tal i intervjuerna är 

personberoenden som kan uppstå och hur dessa kan kringgås. 

Glenn ger uttryck för att man hittat en enskild mycket skicklig utvecklare som utvecklar systemet, 

för kunskaper vidare och är tillgänglig om det finns frågor. Man är alltså beroende av att hålla den 

ursprunglige utvecklaren kvar i verksamheten och informanten understryker att man har en god 

relation till personen. Han uttrycker dock att det finns en sårbarhet och att man försöker göra 

redigeringen av kod mindre personberoende. Glenn berättar att det utvecklingsarbete han bedriver 

ska övertas av en avdelning så man får en större spridning på kunskapen.  

Fredrik på AdHoc ger uttrycker att det inte gör så stor skillnad hur gammal koden är utan att 

problemet uppstår när koden är personberoende. På AdHoc utgår man från att utvecklarna snabbt 

kan sätta sig in i äldre mjukvara och projektspecifika färdigheter upplevdes inte som ett problem. 
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Hos IBM fanns ett liknande synsätt. I Anders projekt fanns ingen som var inblandad i den 

ursprungliga utvecklingen.  

På IBM sätter man inte ihop ett team som har erfarenhet av produkten utan man utgår från att de 

anställda kan sätta sig in i projektet med “[e]clipse och en debugger” (Anders, 12). Det är alltså 

viktigare för dessa informanter att utvecklarna har möjlighet att greppa problemområdet än att de 

varit i projektet tidigare. Dock understryker Anders (64) vikten av att se till att det finns någon 

man kan fråga om man undrar något om projektet. 

En övergripande strategi är att man gör en medveten avvägning om hur man ska prioritera mellan 

att göra saker på kort och lång sikt. 

Anders (56) varnar för att bygga upp en teknisk skuld som gör källkoden omöjlig att utveckla 

vidare. Det viktiga är enligt honom att man är medveten om var den tekniska skulden uppstår, och 

gör ett medvetet val om man vill åtgärda den eller om man ska konstatera att det inte går att åtgärda 

(Anders, 58). Det är viktigt att man får de resurser som behövs från organisationen för att kunna 

lägga den tid som krävs för att skapa långsiktigt hållbara lösningar (Håkan). Glenn uttrycker att 

man när man ska redigera kod bör även en avvägning om huruvida det är resursmässigt värt att 

redigera den eller om man ska kringgå problemet genom att köpa in COTS. 

Glenn tyckte att det var synd att man tidigare inte följt kodstandarder på GlennTech. De har nu 

infört en kodstandardkontroll som på sikt ska leda till att koden blir med standardiserad och därmed 

lättare att redigera. (Glenn) Även Presis uttryckte att man varit sämre på kodstandarder men nu 

arbetade hårdare med kodkontroller för att på sikt få bättre läsbarhet. Håkan påpekar att de försöker 

skriva kod på ett sätt som möjliggör att andra kan gå in i den utan större ansträngning. För att 

standardisera kod har Visma har tagit in en färdig kod-stilguide, Code Complete från Microsoft, 

som de sedan vidareutvecklat under flera projekt. 

Anders på IBM ger uttryck för en annan uppfattning angående kodstil. De har inga speciella krav 

på “blanktecken hit och dit eller tabbar eller måsvingar, folk gör som de tycker” (Anders, 26). Men 

de har kodgranskningar där en annan utvecklare gör granskning av koden. Det resonemang som 

förs i intervjun är att om två personer kan förstå koden ökar sannolikheten att någon annan kan 

förstå den i ett senare skede. Informanten uttrycker att just detta har mer med kodkvalitet att göra. 

Medvetenhet om var problem kan uppstå i framtiden beskrevs som en förutsättning för att skriva 

lättredigerad kod. Utvecklare bör enligt Glenn vara medveten om var fel kan uppstå och skriva 

koden så potentiella fel blir lätta att isolera och identifiera.  
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Anders på IBM lyfter fram teststrategier som centrala för att kod ska kunna underhållas. För att 

någon ska kunna ta över en komponent och göra ändringar i koden måste man enligt Anders “veta 

hur de ska testa den” (Anders, 26).  

[F]inns det inte testfall som man kan köra är det livsfarligt att göra ändringar i en produkt 

för man vet inte hur man ska verifiera att man inte förstört någonting. (Anders 56) 

Visma anser att mönster är en bra strategi för att få mjukvara som är lättare att underhålla. Håkan 

uttrycker att man ändå löser mönsterlösningar på likartade sätt fast med en hemmasnickrad variant 

som ingen känner igen. Dock uttrycker han skepsis mot mönsterlösningar då de skulle komplicera 

saker att använda för mycket standardmönster.  

 Fredrik på AdHoc uttrycker viss skepsis till designmönster då dessa enligt honom går i mode och 

att olika generationer av programmerare inte känner igen samma mönster. Designmönster beskrivs 

även av Fredrik som att de ofta är teoretiska lösningar som sedan inte blir likadana i praktiken. 

Hur strikt olika mönster ska följas är enligt Fredrik även en avvägning som måste göras beroende 

på långsiktigheten i projektet.  

Decoupling används i den mån det går beroende på teknologi (Fredrik). En informant uttrycker 

vikten av att man “brutit ut många saker i delar” (Glenn), vilket vi tolkar som att decoupling 

tillämpas.  

På Presis betonar vikten av att använda standardiserande ramverk istället för att arbeta med 

mönster. “Mönstren blir per automatik för att vi följer dessa. [ramverken]” (Nathan, 77). Även 

Anders (82) på IBM förklarade att man får in designmönstren via de ramverk man använder. 

Presis strävar efter att undvika att utveckla “nice to have’s” och fokuserar på saker som verkligen 

behövs: 

Du kanske utvecklar en bra applikation i ett nyutvecklingsprojekt och sedan ska du göra 

lite tweakar och förbättra den och du gör den lite flashigare kommer det ytterligare kosta 

pengar. (Nathan, 43) 

4.1.3 Recompile/Rebuild 

Presis har börjat arbeta med att automatisera byggprocessen vilket ersätter vissa färdigheter. Även 

Visma har en automatiserad byggprocess. 

4.1.4 Documentation 

Fredrik uttrycker en medvetenhet om att dokumentation är svårt. Man bör ha framförhållning och 

vara medveten om att saker man inte behöver just nu kan vara nyttiga för någon annan i framtiden. 
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Man litar på utvecklarens eget omdöme att göra relevanta ändringar i dokumentationen. Fredrik 

uttryckte att man måste dokumentera mer när man underhåller system än när man nyutvecklar. 

Anders på IBM uttryckte att han “aldrig sett en produkt som har dokumentation att tala om” 

(Anders, 6). Anders arbetar med Functional Design Specification, som är ett dokument eller en 

samling av modeller som beskriver just de problem som ska lösas i underhållsprojektet. 

Dokumentet beskrivet “[h]ur det ser ut, vad vi vill åstadkomma, vad behöver vi göra för att komma 

dit.” (Anders, 18). Denna dokumentation skapas när man inte enkelt kan förklara vad en uppgift i 

projektets backlog, en eftersläpande arbetslista, går ut på.  

IBM har ett liknande förhållningssätt till dokumentation av sin utvecklingsmiljö. När ett team satts 

ihop och man behöver skapa en gemensam vy av hur det förhåller sig. Denna dokumentation 

uppdateras när “man behöver den igen” (Anders, 16). Visma har delvis ersatt behovet att använda 

dokumentation av utvecklingsmiljöer med powershell-script för att automatisera installation av 

utvecklingsmiljöer. AdHoc använder sig av lathundar för att komma igång med gamla projekt. 

Dessa uppgraderas inkrementellt av den som för tillfället arbetar med projektet.  

Nathan säger att det är kombinationen av dokumentation och praktiskt arbete i ett mjukvaruprojekt 

som gör att man kan sätta sig in i det samt att dokumentationen bör driva mot praktisk handling. 

Nathan berättar även om att det finns moment där dokumentation sällan hjälper utvecklaren att 

lösa problemet. 

Glenn påpekade vikten av att datummärka sina uppdateringar i kommentarer så att nästa utvecklare 

kan få en uppfattning om var de senaste ändringarna finns. En metod var att använda 

versionshanteringssystem, i informantens fall Git, som dokumentation så att man kan se vilka 

ändringar som gjorts och när.  

Det viktigaste för dokumentationen enligt Håkan är att de stora strukturerna i programmet 

framkommer i dokumentationen, hur moduler hänger ihop, vad klasserna har för funktion. Inte 

vad varje källkodsrad gör. Informanten understryker att man inte ska behöva läsa kodrader i detalj 

för att förstå. 

Presis använder sig av en wiki för att dokumentera vilken nytta systemen har för kunden, då man 

bedömer det som viktigt att de som arbetar i ett system vet vad som är syftet med systemet. Han 

beskriver även hur versionshanteringen av koden på Presis är integrerad med ärendehanteringen 

vilket gör att ändringar i kod alltid kan kopplas till ett ärende “[s]å man har en total översyn över 

vad som hänt hela vägen”. (Nathan, 45) På så sätt kan syftet med ändringen utläsas ut 

versionshanteringen. 

Enligt Anders på IBM var förståelsen för kunden “den svåraste och mest väsentliga biten” (Anders, 

14). “Koden kan man alltid förstå, att förstå vad kunder ska ha den till är inte alltid uppenbart.” 

(Anders, 14) Vår informant på IBM berättar att det normalt inte finns dokumenterat vad 

användarna vill åstadkomma med produkten. Detta hanteras genom att identifiera nyckelpersoner 
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hos kunden som verkligen använder produkten i vardagen. Dessa bör förstå vad de försöker 

åstadkomma med produkten och inte bara arbeta utifrån en färdig process. 

Trots att informanten säger att han är mycket för dokumentation, prioriteras hellre programmering 

av nya funktioner än att dokumentera det som redan finns (Glenn). 
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Tabell 4.1 Sammanfattning av hur föråldringsfaktorer under kategorin “skills” hanteras av de intervjuade 

företagen. 

Föråldringsfaktor Hantering 

Knowledge - Aktiv kunskapsspridning 

- Ha en uppsättning kompetenser 

- Låt personal röra sig mellan olika team 

- Medvetenhet om olika kompetensprofil vid nyutveckling och underhåll  

- Baka in kompetensutveckling i kundavtal 

- Arbete med scenarios för att säkerställa handlingsberedskap 

- Rekrytering av personal som ansvara för sin egen kunskapsutveckling 

- Kombinera formell och informell kunskapsspridning 

- Knyt nyckelpersoner till organisationen, även om de inte längre är 

anställda 

- Skapa utmaningar så att talanger inte tröttnar och lämnar 

organisationen 

Edit source - Säkerställa förståelse för kodens struktur och flöden i stort snarare än att 

förstå detaljer 

- Specialisering på olika plattformar 

- Likrikta utvecklingsprocesserna så att utvecklare kan arbeta i olika 

projekt lättare 

- Parprogrammering 

- Inskolning för nya utvecklare i hur kod skrivs i organisationen 

- Göra kod mindre personberoende 

- Behålla ursprunglig utvecklare av kod 

- Göra medvetna val för att förebygga teknisk skuld och säkerställa 

finansiering för att kunna skapa långsiktigt hållbara lösningar 

- Kodgranskning 

- Stilguider 

- Göra koden testbar, t ex genom testfall 

- Upprätthålla arkitektur och struktur 

- Decoupling och inkapsling 

- Förstå syftet med det man utvecklar, vad kunden använder det till 

- Skriv ingen kod i onödan 

- Gemensam plattform för olika produkter så att utvecklare känner igen 

sig 

- Få in designmönster vis standardiserade ramverk 

Recompile/ Rebuild - Automatisering 

Documentation - Lathundar för snabb uppstart av gamla projekt 

- Medvetenhet om att det som inte behövs idag kan behövas imorgon 

- Skapa den dokumentation som behövs när man behöver den 

- Se till att dokumentation driver mot de praktiska 

- Prioritera att dokumentera de stora sammanhangen i mjukvaran 

- Använd versionshanteringssystemet som informationskälla 

- Koppla kundärenden till kodändringar så det finns dokumenterad varför 

ändringen gjorts 

- Dokumentera syfte och nytta med systemet 
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4.2 COTS 

COTS var en av de huvudsakliga föråldringsfaktorerna i ramverket. En stor del av informanternas 

sätt att hantera denna föråldringsfaktor gick ut på att på förhand skaffa information om de COTS 

man utnyttjar. 

AdHoc säkrar tillgång till information och utbildningar om COTS genom att ha en relation till 

leverantören. Trots det tillämpas försiktighet i att tolka signaler man får från sin COTS-leverantör 

utan väntar istället på fler tecken på att en ny teknologi verkligen är värd att investera i:  

Vi kanske har mer is i magen, beroende på vilket område det är, men mer is i magen nu. 

Och försöker hitta fler tecken på att det stämmer. Innan vi verkligen litar på det. (Fredrik, 

67) 

Ett sätt att säkra tillgången till äldre COTS som krävs för att sätta upp utvecklingsmiljöer är att 

utnyttja virtualisering (Fredrik). 

Glenn pekade på att fortsätta använda COTS som man vet är stabila och fungerar och att det inte 

är något problem att ligga några år efter. De har hoppat över en version av mailplattformen 

Exchange för att slippa göra ändringar i ett fungerande egenutvecklat API. 

Visma prioriterar olika COTS olika. Ny windowsversion beskrivs som något som är självklart, 

medan en komponent i en produkt bara behöver uppdateras om det finns ett behov av det. (Håkan). 

4.2.1 Operating systems 

Fredrik på AdHoc understryker vikten av att hålla sig informerad om centrala säkerhetsdirektiv 

från leverantören av operativsystem eftersom dessa kan påverka (Fredrik). Även Håkan på Visma 

påpekade att leverantörens säkerhetskrav haft inverkan på den egna mjukvaran. 

Då Vismas produkter körs i kontorsmiljöer måste de fungera på nya operativsystem. Därför 

används betaversioner av operativsystem för att säkerställa kompatibilitet. 

Vi brukar ju titta på betaversioner av operativsystemen och testköra där. Och när det gäller just 

windows så är det ju ofta hyfsat bra bakåtkompatibelt men under årens lopp har det varit några 

justeringar vi behövt göra. Vi hanterar det genom att titta på det i god tid innan det släpps och i så 

fall åtgärda om det är någonting. (Håkan, 17) 

Man behåller enligt Glenn gamla driftsmiljöer för att kunderna inte klarar att uppgradera, men man 

försöker flytta kunderna till den senaste miljön man använder så att man bara behöver underhålla 

mjukvara i en miljö. Anders på IBM uttrycker en liknande ståndpunkt när det gäller projekt som 

utvecklas aktivt, då försöker de få kunderna att uppgradera sina operativsystem så man slipper 

utveckla för gamla miljöer. 
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På AdHoc försöker man att hålla kvar utvecklingsmiljön intakt för att kunna utföra små ändringar 

i sin befintliga mjukvara för att slippa en tidsödande återuppbyggnad av utvecklingsmiljön 

(Fredrik).  

Sen finns det ju andra projekt som är lite nyare där vi till exempel använder oss av en del 

som är windows mobile som inte är ett operativsystem som lever längre. Windows mobile 

6.5, dvs. handdatorer, föregångarna till våra smartphones. Där man har valt att inte gå 

vidare, utan man försöker hitta hårdvara som funkar fortfarande med den gamla mjukvaran. 

(Fredrik, 6) 

4.2.2 Tools 

När nya teknologier kommer kan man försöka finna tid att laborera med dem så man vet vilka 

konsekvenser de kan ha för de mjukvaruprojekt som underhålls. Dock kan det vara svårt att få 

finansiering för detta (Fredrik). 

Presis prioriterar att övervaka hur de ramverk man använder uppgraderas. Detta har formaliserats 

genom att man har en kompetensansvarig som följer upp eventuella förändringar av ramverken. 

Uppdateringar sker löpande men försiktigt med efterforskningar innan man uppdaterar. Presis 

tillämpar försiktighet med att tillämpa nya ramverk och uttrycker vikten av att arbeta långsiktigt 

med ramverken så utvecklarna känner igen sig i koden när man underhåller. Man uttrycker även 

att ramverk med stora organisationer bakom sig ofta har utbildningar och certifikat vilket 

underlättar. 

4.2.3 Applications 

Visma har haft två strategier för att uppdatera sin IDE. Till en början väntade de med att uppdatera 

och gjorde det sällan, men sedan kom man fram till att stegen blev för stora mellan olika versioner 

i utvecklingsmiljön. Numera arbetar de genom att inte uppdatera slaviskt, men att de uppdaterar 

till nästa version av utvecklingsmiljö istället för att hoppa över versioner.  

Anders (34) på IBM menar också att små uppgraderingar av IDE är idealiskt men att det i praktiken 

inte görs då det innebär att man genom att göra dessa uppgraderingar riskerar att ta kostnader för 

en produkt som kan sluta användas.  

Glenn hävdade att det var bättre att låta varje utvecklare använda den IDE de ville än att få alla att 

använda samma. 

Det handlar om att vara så effektiv som möjligt. Det kommer alltid vara ett battle i vad som är bäst. 

Jag tycker det är slöseri med tid. Låt folk jobba på det sätt de jobbar bäst och är mest kreativa. 

(Glenn, 44) 
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På Presis tillämpas en högre grad av standardisering av IDE:er bland backend-utvecklarna än bland 

frontend-utvecklarna. Beroende på verksamhet och typ av mjukvara är alltså 

mjukvaruutvecklingen olika beroende av ett specifikt IDE för att kunna fortgå. 

4.2.4 Programs 

Föråldring på grund av problem med inköpta komponenter hanteras enligt Fredrik på AdHoc i en 

dialog med kunden om huruvida en inköpt komponent är värd att fortsätta använda. Den 

bedömningen görs utifrån hur viktigt komponenten är för kunden. För att slippa få problem med 

att inköpta gränsnittskomponenter måste bytas ut rekommenderar Fredrik att välja inköpta 

komponenter som är flexibla och lätta att konfigurera. 

GlennTech hanterar förändring av komponenter genom att prenumerera på information om 

uppdateringar av alla komponenter som de är beroende av. Glenn nämner att det finns RSS-flöden 

med all relevant information. När uppdateringar av komponenter kommer, testas dessa i en 

testmiljö för att se om problem uppstår. Glenn agerar även förebyggande genom att se till att alla 

komponenter man köper in ska en API som är lätt att hantera. 

Fredrik nämner annan metod för att hantera uppdateringar och förändringar av komponenter. Det 

är att säkerställa tillgången till källkod för inköpta komponenter samt att ha koll på vad som gäller 

med licenserna för källkoden. Dock uppger Fredrik att han inte kommer ihåg någon gång man gått 

in och ändrat i källkod i köpta komponenter. Även Håkan på Visma nämnde att man fått källkod 

till sina komponenter som en framtidssäkring om de inte skulle stödjas av leverantören. 

Anders (68) på IBM ser fördelarna med att använda komponenter så att man kommer fort till skott 

men att det ur underhållssynpunkt går väldigt mycket långsammare att göra ändringar om man 

använder tredjepartskomponenter då man är beroende av andra (70).  

Anders (76) gör även en jämförelse mellan open source- och inköpta komponenter. Han menar att 

det går snabbare att få ändringar gjorda i inköpta då man betalt för en viss funktionalitet. Vid 

användning av open source komponenter understryker Anders (72) vikten av att ha kontakt 

nyckelpersoner som kan få igenom ändringar i dessa komponenter om det skulle behövas. Det 

händer enligt Anders att man forkar kod, d.v.s. att man tar egen förgrening av koden som IBM kan 

redigera fritt utan hänsyn till open source-projektet, men man försöker undvika att hantera problem 

på det sättet (Anders, 78). 

Håkan på Visma förklarar att ändringar i inköpta komponenter har varit ett problem när de 

uppdateras: 

I andra produkter har vi komponenter som vi använder och ja, det är ju alltid ett problem. 

Det kommer nya versioner och ibland när man ska ha de nya versionerna får man jobba 

ganska mycket för att anpassa sig till dem. (Håkan, 23) 
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Vismas bokslut ligger på en gemensam plattform med andra produkter och komponenter kan 

användas i olika produkter. Detta beskrivs i intervjun med Håkan som en alternativ strategi till att 

köpa in färdiga komponenter. Plattformens kod har enligt Håkan haft färre ändringar än koden i 

de enskilda produkterna. Dock går utvecklingen på Visma framöver mot att man köper in mer 

komponenter då man upplever att stabiliteten på inköpta komponenter blivit bättre. 

4.2.5 Languages 

AdHoc har upplevt problem med språk när datalagring har ändrats mellan olika dialekter av SQL, 

Structured Query Language, ett språk för hantera data som lagras i databaser. Det gick enligt 

Fredrik lätt att hantera genom att olika varianter av SQL är mycket lika varandra så man enkelt 

kunde översätta mellan dialekterna och återanvända mycket kod. 

Kod som inte längre kan underhållas skrivs om i ett annat språk (Glenn). När moduler måste 

skrivas om är det enligt informanten viktigt att man tar med erfarenheter från den modul man 

kasserat (Glenn). 

4.2.6 Compilers 

Anders på IBM uttrycker att miljön måste uppgraderas för projekt som utvecklas aktivt så att gamla 

kompilatorer inte behöver användas i projekten. I projekt som är mer i underhållsläge sparar man 

på IBM miljöer med gamla kompilatorer för att göra mindre ändringar: 

Däremot har vi andra produkter där jag varit inblandad där man inte gör så stora 

förändringar, man är verkligen inne i ett slags ”maintenance mode”. [...] Då måste man ju 

behålla de miljöerna: operativsystem, kompilatorer, man måste behålla allt som fungerar i 

den här miljön. (Anders, 30). 
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Tabell 4.2 Sammanfattning av hur föråldringsfaktorer under kategorin “COTS” hanteras av de intervjuade 

företagen. 

Föråldringsfaktor Hantering 

Operating systems - Behålla gamla miljöer och migrera stegvis 

- Virtualisering av gamla miljöer 

- Köp gammal hårdvara 

- Behåll utvecklingsmiljö intakt för att snabbt starta upp projekt 

- Införskaffa betaversioner för att göra tidiga tester 

- Migrera kunder till nya miljöer för att undvika att underhålla 

mjukvara i parallella miljöer 

Tools - Säkerställ att det finns resurser att utforska nya teknologier 

- Övervaka utvecklingen av de teknologier som används 

- Utnyttja teknologier som har stora företag bakom vilket ger 

tillgång till utbildningar och certifieringar 

- Tillämpa försiktighet med att tillämpa nya ramverk så man vet 

att de är etablerade 

- Arbeta långsiktigt med ramverken 

Applications - Uppdatera i stora språng för att slippa uppdatera ofta 

- Uppdatera i små steg för att uppdatera enkelt med få problem 

- Olika typer av utvecklingsarbete kan kräva olika typ av 

standardisering av IDE 

Programs - Upprätthåll dialog med kunden om inköpta komponenter 

- Köp in flexibla komponenter som kan konfigureras istället för att 

bytas ut 

- Upprätthåll en testmiljö för att testa uppgraderingar av 

komponenter 

- Säkerställ att komponenter har ett tillfredsställande API 

- Köp med källkod till komponenter 

- Återanvänd in-house istället för att köpa in 

- Vid användning av open source, se till att ha en relation med 

nyckelpersoner i open source-projektet 

Languages - Använd språk med närliggande dialekter 

- Skriv om kod till andra språk som kan underhållas 

Compilers - Virtualisering av utvecklingsmiljöer för projekt som endast 

underhålls 

- Uppgradera hela miljön för projekt som utvecklas mer aktivt 
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4.3 Media 

Inga av våra informanter har uttryckt att de har upplevt några större problem med media. 

4.3.1 Formats 

Fredrik från AdHoc berör ämnet och rekommenderar att hålla sig till standardiserade format för 

datalagring för att undvika framtida problem. Även Anders påpekar vikten av standardiserade 

format, med tillägget att man på IBM använder sig av format som man själv definierar standarden 

för: 

Det kan säkert vara ett stort problem om man baserar allt på ett format som någon annan 

definierar som kommer i nya versioner […]. (Anders, 54)  

Anders (52) från IBM uttrycker att de använt sig av lagring på fil och därför inte sett några problem 

med lagring. Även Visma har gjort samma sak med Bokslut, detta format styrs dock av juridiska 

krav för hur ett bokslut ska vara utformat. 

4.3.2 Data storage 

Lagring på fil eliminerar i Vismas Bokslut föråldringstryck från förändringar i det sätt data lagras 

på. Det finns belägg i intervjudatan för att sättet att lagra data orsakat någon form av problem, 

dessa kommer från AdHoc. I exemplet blev det ett problem med programmeringsspråk som 

handlade om att översätta mellan olika dialekter av SQL. 

4.3.3 Storage material 

Fredrik på AdHoc varnade i intervjun för att förlita sig på att gammal hårdvara håller. En strategi 

för att kunna fortsätta köra gamla utvecklingsmiljöer är då virtualisering. Detta kan göras med 

användning av molntjänster (Fredrik, 11; Anders, 32) eller genom att ha fysiska hårddiskar med 

gammal COTS (Nathan). 

Fredrik beskrev användandet av gammal hårdvara som en avvägning mellan kostnaden för att 

nyutveckla och kostnaden för att få tag på hårdvarukomponenter. Då kostnaden för att uppgradera 

ett system var för stor, valdes istället att dammsuga andra marknader på gammal hårdvara. 

(Fredrik) 
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Tabell 4.3 Sammanfattning av hur föråldringsfaktorer under kategorin “media” hanteras av de intervjuade 

företagen. 

Föråldringsfaktor Hantering 

Formats - Använd standardiserade format 

- Använd format som den egna organisationen definierar 

- Använd format som definieras i det specifika projektet 

- Kartlägg juridiska krav och certifieringar relevanta för projektet 

Data storage - Lokal lagring på fil ger total kontroll så länge det täcker systemets behov 

- Kartlägg kunders behov av lagringsmetod för att arbeta proaktivt 

Storage materials - Inte förlita sig på att gammal hårdvara håller 

- Virtualisering 

- Avväg utvecklingskostnader mot inköp av gammal hårdvara 

- Sök gammal hårdvara på andra marknader 

4.4 Omvärldsförändringar 

Nedan följer data som inte kunde kategoriseras under Romero Rojos kategorier skills, COTS eller 

media. Dessa hade det gemensamt att de fokuserade på omvärldsförändringar såsom kundkrav och 

nya sätt att använda teknologi.  

Presis tar själva fram förslag på hur systemen bör uppdateras till kunden. Detta beror på vad 

kunden har för inställning. Vissa kunder vill arbeta proaktivt medan andra inte vill göra några 

uppdateringar förrän det behövs:  

Det måste tas från fall till fall… Sen är det också hur affärskritiska applikationerna är… 

Behöver det verkligen förändras nu? Vad händer om det går ner två dagar? Det kan vara 

helt ok. Vissa kanske inte ens vill uppdatera förrän det verkligen behövs medan andra vill 

arbeta proaktivt… (Nathan, 35) 

Fredrik, Glenn och Håkan uttryckte en gemensam grundhållning när det gäller att göra ändringar 

i mjukvaran – så länge det fungerar och kunderna är nöjda, ska man inte genomföra några 

förändringar. 

Nathan beskriver hur man tidigt gör kunderna medvetna om att man uppskattar att en krona i 

nyutveckling kostar tre kronor i systemvård - “Det säger vi redan på första säljmötet att de ska 

tänka på.” (Nathan, 6) Informanten upplever att kunden hela tiden måste “motiveras och 

engageras” (Nathan, 67) att finansiera systemvård. 

Anders på IBM säger att de arbetar feature-drivet i produkter som är i aktiv utveckling medan man 

i produkter som är i “maintenance mode” arbetar mer drivet av kunddefekter och 

plattformsuppgraderingar (Anders, 38). Han påpekar även att ett sätt att säkerställa att kundkrav 
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på mjukvaran upprätthålls är att designa test av mjukvaran så att de täcker in de viktigaste kraven 

man har på mjukvaran.  

Glenn uttrycker en motsättning i hur man ser på underhållet mellan att antingen se det utifrån vad 

man erbjuder kunden eller att se det utifrån ett backend-perspektiv. Han betonar vikten av att någon 

har ett övergripande perspektiv på systemet och kan fånga upp kundkrav och låta de kraven driva 

underhåll och utveckling. 

En metod för att hantera kundkrav på mjukvaran är att undvika att lyssna på minoritetsgrupper 

bland kunderna som inte uppskattar produkten och istället försöka tillfredsställa den majoritet som 

använder systemet och uppskattar det (Glenn). 

Fredrik underströk vikten att ifrågasätta användandet av systemet innan man utför eventuellt 

underhåll. Ett gränssnitt mot kunden som anses vara föråldrat kan även understödja ett sätt att 

arbeta som är föråldrat. 

Ett arbetssätt för att hantera teknisk utveckling är att uppgradera inkrementellt genom att baka in 

underhåll av mjukvaran när kunder beställer andra ändringar (Fredrik). Om man har kunder som 

är teknikintresserade är en metod att ta tillvara kundernas eget engagemang när nya teknologier 

kommer (Fredrik). 

AdHoc har en lång relation med sina kunder vilket gör att man kan hålla projekt som vilar i 

bakhuvudet och återkoppla till de projekten när det dyker upp förändringar som kan påverka 

projektet (Fredrik). Fredrik på AdHoc berättar att man i företaget tar rollen att vara en teknisk 

guide för sina kunder. På så sätt kan man förbereda kunden på ändringar och ge dem råd om vilka 

vägar som går att ta med projektet (Fredrik).  

Fredrik påpekar att man bör lägga vikt vid och ta tid för att förstå större förändringar i branschen. 

Aktiviteter för att söka kunskap formaliseras på AdHoc så att de blir finansierade projekt för att 

utreda framtida förändringar som kan påverka informationssystemet. 

Det gäller enligt Fredrik att förstå förändringar i omvärlden som gör att användare börjar 

konsumera information på ett annat sätt. Det gör att även underhåll av komponenter som kanske 

inte används kan ifrågasättas. (Fredrik) Det kan vara att kunder vill arbeta mer kollaborativt 

(Desirée) eller att kunna arbeta via webben utan att installera program (Håkan).  

Anders (38) pekar på att utvecklingsprojekt kan drivas av IBM:s strategier. Ett exempel var IBM:s 

kampanjer kring cloud och big data. Det händer även att IBM försöker hitta nya marknadssegment 

för mjukvara där en kund behövs. Även Visma har ett organisatoriskt initiativ för hur deras 

produkter ska utformas: 

[D]et är Vismas övergripande strategi att satsa på cloud-produkter, det gör vi alla. Det 

handlar om att integrera de gamla ekonomisystemen i framtiden. (Desirée, 47) 
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Tabell 4.4 Sammanfattning av hur föråldringsfaktorer under kategorin “omvärldsförändringar” hanteras av 

de intervjuade företagen. 

Föråldringsfaktor Hantering 

Omvärldsförändringar - Utforma tester som motsvarar kundkrav 

- Utforma strategi för underhåll som passar kundens ambitionsnivå 

- Vara medvetna om att nya features leder till mer underhåll 

- Göra kunden medveten om att nya features leder till mer underhåll 

- Undvik att ta för mycket hänsyn till minoriteter bland användarna 

- Agera som en teknisk guide för kunderna 

- Förstå större förändringar i branschen 

- Förstå hur sättet att konsumera information förändras 

- Spara mjukvara i mjukvaruportföljer 

- Återanvänd gamla system genom att integrera med nya teknologier 

(cloud) 

4.5 Översikt över informanternas svar 

Nedan presenteras en tabell som visar kopplingen mellan informanter och de faktorer Romero 

Rojo et al (2010) tar upp, samt faktorn omvärldsförändringar. Jacobsen (2002) menar att denna 

typ av tabell är ytlig men bidrar med ovärderlig hjälp för att få en överblick av vad som uppfattas 

som viktigt: 

Tabell 4.5 Sammanfattning av vilka informanter som diskuterar vilka föråldringsfaktorer i intervjuerna. 

Kategori Ämne Informanter 

Fredrik Glenn Håkan Nathan Anders 
Skills Knowledge X X X X X 

Edit source X X X X X 
Recompile/  Rebuild   X X  
Documentation X X X X X 

COTS Operating systems X X    
Tools X   X  
Applications  X X  X 

Programs X X X  X 

Languages X X    
Compilers     X 

Media Formats X  X  X 

Data storage X  X   
Storage material X   X X 

Omvärldsförändringar  X X X X X 
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5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi hur våra empiriska resultat förhåller sig till teorin samt försöker förklara 

de överensstämmelser och skillnader som upptäcks. 

5.1 Skills 

Skills var det område i ramverket där informanterna gav de mest utförliga svar. Detta trots att en 

informant (Fredrik) uttryckte att denna kategori var lätt att komma kring. Det kan tolkas som att 

informanterna gärna gav utförliga svar kring föråldringsfaktorer som de kan hantera och arbetar 

med i sin vardag. 

5.1.1 Knowledge 

Till skillnad från tidigare forskning (Romero Rojo et al., 2010) betonade inte någon av 

informanterna vikten av att ha en “skills database”. De formella utbildningsprogram (Romero Rojo 

et al., 2010) som nämndes av informanterna var certifieringar hos externa förvaltare av ramverk 

och teknologier. Knowledge management system (Romero Rojo et al., 2010) existerar i en mindre 

formell form i form av en wiki hos Presis.  

Romero Rojo et al. (2010)  nämner hur äldre programmerare fortsätter arbeta efter pension. Även 

informanterna diskuterade vikten av att knyta nyckelpersoner till organisationen trots att de inte 

arbetar kvar. Ytterligare sätt att hantera personberoende som framkommer är breddning av 

kompetens, personal som är rörlig mellan olika team och skapa utmaningar för att hindra att 

talanger lämnar organisationen. Även Edberg et al. (2012) poängterar att det är viktigt för 

kompetensförsörjningen att hitta en balans i utvecklarnas arbetsuppgifter. 

Det mest återkommande temat under kategorin knowledge i vår empiri var hur viktiga 

personberoenden är för att hantera föråldringsfaktorn.  Denna kategori i ramverket fungerade 

tillfredsställande för att fånga in denna kunskap.  

5.1.2 Edit source 

Under denna kategori resulterade intervjuerna i en stor mängd data. Det kan bero på att vi 

intervjuade utvecklare vilket kan tyda på att vår forskning färgats av urvalet av informanter. 

I denna kategori kretsade samtalen med informanterna mycket kring de övergripande dragen i 

applikationerna. För att säkerställa att koden kan redigeras var det enligt fler informanter viktigt 
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att utvecklarna förstår syftet med den och hur kunden använder den produkt som underhålls. Ett 

exempel är hur Presis använder sig av en wiki som dokumenterar hur kunder använder mjukvaran 

så att utvecklarna kan förstå kraven från ett kundperspektiv. 

Forskningsläget pekar på vikten av standardisering (Romero Rojo et al., 2010) vilket även 

informanterna gjorde genom användande av ramverk (Nathan, Anders) och att komponenter i en 

gemensam plattform återanvänds i olika produkter så att utvecklare känner igen sig i olika projekt 

(Håkan). 

Att utveckla på ett sådant sätt att felsökning underlättas upplevdes som viktigt för att kunna 

underhålla mjukvaran. När man skriver ny kod bör den enligt empirin vara skrivet utifrån 

medvetenheten om att det kommer att uppstå problem i den i framtiden som inte finns i nuläget. 

5.1.3 Recompile/rebuild 

Färdigheter att bygga och kompilera har till stor del automatiserats. En förklaring kan vara 

teknologisk utveckling och att recompile och rebuild var mer kunskapskrävande aktiviteter 2010 

när ramverket framställdes. Det kan även bero på att ramverket kommer från utveckling av 

industriprodukter med andra förutsättningar än de produkter informanterna arbetar med. 

5.1.4 Documentation 

En stor mängd intervjudata gick att kategorisera under föråldringsfaktorn dokumentation. Detta 

kan precis som kategorin edit source bero på urvalet. 

Det förekommer bland informanterna två olika sätt att se på hur dokumentation bör hanteras. En 

informant (Fredrik) hävdar vikten av att dokumentera systemet i förebyggande syfte. En annan 

(Anders) berättar att IBM producerar den dokumentation som behövs för att lösa ett specifikt 

problem. Detta kan eventuellt bero på företagens skilda storlek där AdHoc är ett mycket mindre 

företag än IBM. Flera informanter underströk vikten av att dokumentera systemets syfte, nytta och 

övergripande drag för att förstå mjukvaran. 

5.2 COTS 

Enligt forskningsläget (Romero Rojo et al., 2010) är COTS den mest riskfyllda och kritiska 

kategorin. Detta stämmer med empirin. Fredrik uttrycker att problem med en inköpt komponent är 

betydligt besvärligare att lösa än ett problem under kategorin skills. 
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Under kategorin COTS uppstod ett tydligt fenomen när intervjudatan kategoriserades. Under 

COTS fanns en rad övergripande sätt att hantera föråldring som handlar om hur man ska förhålla 

sig till leverantörer av tredjepartkomponenter.  

De svar som insamlats kan tyda på att det finns en stor försiktighet inför problem som kan uppstå. 

Exempel på detta är att Fredrik på AdHoc rekommenderade att inte lita blint på leverantörer. Detta 

är giltigt oavsett vilken typ av COTS det rör sig om. Strategier om att hoppa över versioner av 

COTS eller uppgradera direkt var generella rekommendationer för kategorin. 

5.2.1 Operating systems 

Generellt handlar informanternas svar kring det föråldringstryck om att hålla gamla miljöer vid 

liv, uppgradera med stor försiktighet och samla information om hur förändringar kan påverka det 

system som underhålls.  

Ett exempel på hur starkt beroende av ett operativsystem en produkt kan ha är när Fredrik berättar 

om inköp av gammal hårdvara för att fortsätta använda ett gammalt operativsystem mjukvaran är 

beroende av. Detta exempel visar även på hur ett beroende i kategorin COTS - Operating systems 

leder till ett beroende i kategorin Media - Storage Material. Föråldringsfaktorer kan alltså ge 

återverkningar mellan ramverkets kategorier. 

5.2.2 Tools 

Under denna kategori var det viktigt med stabilitet och långsiktiga strategier. En fördel med att 

hålla sig till stora stabila organisationers verktyg är att de har certifieringar och utbildningar. Detta 

är även direkt kopplat till kategorin skills då organisationer som arbetar långsiktigt med en 

teknologi bygger upp en kompetens inom området. Att man betonar fördelarna med att ha ramverk 

från stora organisationer nämns tyder på ett leverantörsberoende och att man inte vill göra sig 

beroende av verktyg som inte har en stor organisation bakom sig. 

5.2.3 Applications 

Under kategorin applications uttrycktes två motsatta tillvägagångssätt - antingen att uppgradera i 

stora språng för att slippa göra det så ofta eller att uppgradera i små språng då det orsakar mindre 

problem vid varje uppdatering. Här handlar det om att alltså om förhålla sig till leverantörens 

releaseplaner. 
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5.2.4 Programs 

Forskningsläget nämner tillgång till källkoden som ett sätt att hantera beroende av COTS (Romero 

Rojo et al., 2010) detta gör även informanter som påpekar att de köpt komponenter med källkod 

(Fredrik, Håkan). Dock påpekar informanterna (Fredrik, Håkan) att den inköpte källkoden inte 

alltid används. Licensieringsproblem var viktiga då de styrde hur man fick använda källkoden. 

Även under denna kategori var leverantörsberoenden viktiga att undvika eller kringgå. Exempel 

är att använda flexibla komponenter som kan konfigureras (Fredrik) eller att undvika detta 

beroende genom att återanvända egenutvecklade komponenter på en egen plattform (Håkan). 

5.2.5 Languages 

Föråldring på grund av språkberoenden i mjukvaran fanns det två närliggande sätt att hantera. Det 

ena var att använda standardtekniker med dialekter och det andra att översätta kod skriven i gamla 

språk till språk som är mer aktuella. Den ena möjliggör den andra.  

5.2.6 Compilers 

Detta föråldringstryck beskrevs som svårt att kringgå. De strategier som fanns påverkade hel 

miljön genom antingen virtualisering av gammal miljö eller uppgradering av den. 

5.3 Media 

Under kategorin media hade informanterna mindre information att delge än under kategorin skills. 

Detta kan bero på att informanterna inte upplever det som ett så stort problem i sina projekt eller 

att det inte är ett problem som går att hantera när det uppstår i projekten. Det mindre mängden data 

kan även bero på urvalet av informanter. 

Tidigare forskning pekar på att förändringstryck hanteras genom att outsourca hanteringen av 

media (Romero Rojo et al., 2010). Detta tema förekom inte bland informanterna i undersökningen. 

En informant (Glenn) underströk istället vikten av att ha datalagring på de egna servrarna för att 

inte förlora kontrollen över data i funktionskritiska komponenter. 

5.3.1 Formats 

Gemensamt för hanteringen av lagringformat var vikten av ha kontroll över de standarder som 

används i projektet. De tre sätten att hantera förändringstryck från format för datalagring är att 

använda standardisera format, använda format den egna organisationen själv definierar eller 
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definiera för det egna projektet. Även detta går emot den tidigare forskningen (Romero Rojo et al., 

2010) där outsourcing nämns som ett sätt att hantera föråldring på grund av media. 

Det finns en avvikelse som följer med storleken på våra informanters företag, där det större 

företaget, IBM, har större förmåga att definiera sina egna format. Mindre företag följer i större 

grad standardiseringar. På Visma är man beroende av att omarbeta sin datastruktur enligt legala 

krav på hur ett bokslut ska vara utformat, vilket visar på att det inte bara är teknisk utveckling som 

driver dataformat. 

5.3.2 Data storage 

Förändringstryck från förändringar av datalagringsformat beror mycket på hur projekten ser ut. 

Vismas Bokslut har förbigått problem vid uppgraderingar av format genom att lagra systemets 

data på fil. 

5.3.3 Storage material 

Det finns bland informanterna en medvetenhet om inte lita på att fysiska lagringsmedia håller. 

Detta hanteras i normalfallet genom virtualisering, men även genom att försöka finna 

ersättningsmedia på andra marknader. 

5.4 Omvärldsförändringar 

Under denna kategori kategoriserades empirisk data som inte passade in i ramverket (Romero Rojo 

et al., 2010). Denna kategori stämmer överens med en kategori i det teoretiska ramverket för 

faktorer som påverkat beslut om systemavveckling (Furneaux & Wade 2011). I empirin är det 

tydligt att dessa faktorer för systemavveckling leder till föråldring av mjukvara. De kan därför vara 

relevanta för kategoriseringen av empirin. 

I intervjuerna återkom informanterna ständigt till kundkraven vilket gör att det finns ett stort stöd 

i empirin för att detta är ett föråldringstryck som bör beaktas. Anders på IBM lyfte fram två faktorer 

som de viktigaste för att underhålla mjukvaran och en av dessa var att förstå hur kunden använder 

mjukvaran. Tillsammans med kategorierna knowledge och edit source var kundkrav den kategori 

som återkom hos samtliga informanter trots att kundkrav inte ingick i det ramverk som låg till 

grund för intervjuguiden. 

Informanter lyfte även fram vikten av att förstå större teknologiska förändringar i branschen samt 

vikten av att förstå hur sättet att konsumera information förändras. 
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Informanter påpekade under intervjuerna att organisationer de arbetar i tar fram nya koncept och 

ändrar sin inriktning för att möta omvärldsförändringar. Detta kan påverka om mjukvaran de 

arbetar med är användbar inom ramarna för företagets koncept. Organisatoriska initiativ finns med 

som en kategori i ramverket för systemavveckling (Furneaux & Wade 2011), men då vi studerar 

utveckling av mjukvara blir kundens organisatoriska initiativ en omvärldsförändring för 

utvecklingen av mjukvara. 

Organisatoriska initiativ kan göra att informationssystem föråldras (Kelly et al. 1999). Detta kan 

enligt empirin även påverka mjukvara direkt. Anders på IBM berättade att IBM har en portfölj av 

mjukvara bland vilka vissa ligger i dvala och att mjukvara kan hämtas ur den när den passar in i 

IBM:s profil. 

De kategorier som analyserats fram ur intervjuerna kan illustreras i ramverket enligt följande: 

 

Figur 5.1 Ramverket för föråldringsfaktorer (Romero Rojo et al., 2010) utökat med de föråldringsfaktorer 

som identifierades under analysen. 
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6 Slutsats 

Under denna rubrik återkopplar vi till vår forskningsfråga och vårt syfte för att redogöra hur 

forskningsfrågan besvarats och hur väl syftet uppnåtts. 

I uppsatsen inledning ställdes följande forskningsfråga: 

Hur hanterar organisationer föråldringsfaktorer när de förvaltar och vidareutvecklar 

mjukvara i informationssystem för att motverka att mjukvaran föråldras och förlorar sin 

affärsnytta? 

Frågan besvarades genom att vi genomförde intervjuer utifrån ett teoretiskt ramverk för faktorer 

som leder till att mjukvara föråldras (Romero Rojo et al., 2010) och kategoriserade intervjudatan 

utifrån detta ramverk. Svaren på hur dessa kategorier hanteras framgår i tabellerna 2-5, som 

sammanfattar den empiriska undersökningen. Här ges de mest uttömmande svaren under 

kategorierna skills och COTS, men det fanns data i empirin för att befolka samtliga 

underkategorier. Under samtliga teman i ramverket kunde empirisk data kategoriseras, vilket 

stärker att kategorierna i ramverket är giltiga.  

Det fanns övervikt mot vissa kategorier, främst när det gäller huvudkategorin skills. De 

underkategorier som samtliga informanter gjorde uttalanden om var knowledge, edit source och 

documentation, där samtliga ligger under kategorin skills. Detta kan ha berott på att informanterna 

i första hand varit utvecklare och därmed haft liknande synsätt på föråldring av mjukvara. Även 

bristen på empirisk data för media kan ha berott på urvalet av informanter. Media kunde eventuellt 

hamnat mer i fokus för informationssystem som används för hantering av backup än för ett 

bokföringssystem. 

I analysarbetet uppkom problem att kategorisera empirin utifrån det valda ramverket. Den största 

avvikelsen från ramverket var att samtliga informanter i intervjuerna diskuterade hur kunder var 

en viktig faktor för att mjukvara föråldras; till exempel hur sättet att konsumera information 

förändras över tid. 

På grund av detta problem valde vi att använda en kategori som inte stöddes av ramverket för 

föråldring av mjukvara. Vi valde utifrån litteraturgenomgången att kategorisera dessa faktorer som 

omvärldsfaktorer. Kategorin hämtades från ett ramverk för hur organisationer fattar beslut om 

avveckling av informationssystem (Furneaux & Wade, 2011). Denna kategori visade sig vara 

direkt giltig för föråldring av mjukvara, främst genom ändrade kundkrav och teknisk utveckling i 

stort. Alla informanter delgav empirisk data som kunde kategoriseras som omvärldsförändringar, 

vilket stärker intrycket att kategorin är giltig i de intervjuer som genomfördes. Att arbeta med 

mjukvara som riskerar att föråldras handlar alltså utöver att hantera skills, COTS och media även 

om att följa med i omvärldsförändringar och förstå hur de riskerar att föråldra mjukvaran.  
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Att ramverket inte täckte in de problemråden informanterna upplevde gjorde att vi såg ett behov 

av att ge ett förslag till hur ramverket kan utökas med ytterligare en kategori. Att ramverket inte 

täckte in kategorier i empirin stämmer med den bild vi fick av att ämnet vid litteraturgenomgången, 

nämligen att föråldring av mjukvara är relativt outforskat. Vi anser därför att det finns ett behov 

av framtida teoriutveckling för att ta fram ett mer heltäckande ramverk över faktorer för föråldring 

av mjukvara. Detta skulle sedan kunna vidareutvecklas och ge en mer rik och heltäckande bild av 

hur föråldring av mjukvara i informationssystem hanteras. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Målsättning 

Följande bör finnas med när intervjun avslutas: 

 Minst ett svar på varje kategori (Skills, COTS, Media) 

 Minst ett svar som inte finns med i Romero Rojos modell i varje intervju 

Intervjuns struktur 

Presentation av intervjuarna och studien - Vi berättar kort om vilka vi är. Vi berättar kort vad vi forskar 

kring och syftet med studien samt förklarar vad vi menar med föråldring av mjukvara. 

Informerat samtycke och konfidentialitet - Vi säkerställer att det finns informerat samtycke till intervjun. 

Vi frågar vilken grad av konfidentialitet som informanterna önskar. Vi berättar hur vi hanterar inspelningen 

om sådan görs. Vi förklarar att insamlad rådata raderas efter slutseminarium, samt att eventuella 

transkriberingar godkänns av informanten. Vi frågar om vi får spela in intervjun. 

Basfakta - Vi ber informanterna om en kort presentation av dem själva och definierar vilket/vilka 

mjukvaruprojekt det är vi diskuterar.  

Intervju - Vi inleder samtal till de tema som finns i ramverket och för att få samtalet att flyta avfyrar vi 

frågebatteriet om det behövs 

Avslut - Vi tackar informanterna. Vi frågar om vi får återkomma via mail. 

Frågebatteri 

● Bakgrundsfakta 

○ Vad har du för konkret roll i mjukvaruprojektet/projekten? 

○ Hur länge har du arbetat i IT-branschen? 

○ Kan du berätta kort om produkten du arbetar med? 

○ Vilken egenutvecklad mjukvara finns i produkt? 

○ Hur gammal är mjukvaran? 

● Skills (Knowledge, Edit source, Recompile, Rebuild, Documentation) 

○ Hur gör ni för att behålla kunskap om mjukvaran i företaget? 

○ Hur ser ni till att ni har det kompetens som krävs för att underhålla mjukvaran finns i 

företaget? 
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○ Vad tror ni om de språk som finns i projektet, kommer de användas i framtiden? 

○ Hur säkerställer ni att kunskap om att redigera källkoden finns tillgänglig framöver? 

○ Hur säkerställer ni att det finns personer som vet hur man kompilerar mjukvaran i 

framtiden? 

○ Hur säkerställer ni att kompetens för att bygga mjukvaran finns kvar i företaget? 

○ Hur arbetar ni med dokumentation av mjukvaran - t.ex. källkod, modulindelning, bygg- 

och kompileringsprocess? 

● COTS (Operating systems, Tools, Applications, Programs, Languages, Compilers) 

○ Vilka förändringar i utvecklingsmiljön (ex Operativsystem, Windows XP?) har ni varit 

med om som tvingat er att reagera? Hur hanterar ni dessa? 

○ Hur säkerställer ni tillgången till er utvecklingsmiljön? 

○ Vilka anpassningar har ni behövt göra när driftmiljön förändras? 

○ Vilka inköpta program och applikationer är ni beroende av? - Hur hanterar ni det? 

○ Vilka inköpta verktyg är ni beroende av? - Har detta förändrats över tid? - Hur hanterar ni 

det? 

○ Finns det programspråk ni är beroende av? - Har detta förändrats över tid? - Hur hanterar 

ni det? 

○ Utvecklingsplattformar? 

○ Vilka kompilatorer använder ni? - Hur hanteras eventuellt beroende? 

● Media (Formats, Data storage, Storage materials) 

○ Hur lagras data i driftmiljön? 

○ I vilka format lagras data? 

○ Databaser/uppdatering/övergång? 

○ Vilka lagringsmaterial används? 

○ Vad har ni för strategier gällande föråldring av lagringsmedia/system? 

○ Hur lagras källkod? 

○ Finns annan lagring i utvecklingsmiljön? 

● Öppna frågor 

○ Vilka problem stöter ni på i underhållet av mjukvaran? 

○ Kan du nämna något exempel på något ni gjort ovanligt bra i projektet? 

○ Vilka är era främsta framgångsfaktorer? 
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Bilaga 2 Intervjuprotokoll: AdHoc, Fredrik  

Systemutvecklare. 9 april 2015. 
 

1 Viktor Om vi skulle kunna gå in på och definiera vilka mjukvaruprojekt du arbetar med… 

2 Fredrik Som har levt länge? 

3 Viktor Ja, som har levt länge. Om vi bara kunde få lite basfakta. Vad det är för typ… 

4 Fredrik Det projekt som har levt i, hos Ad Hoc lika länge som jag har levt hos Ad Hoc, dvs. 

sen, ’94-’95 nånting började vi med det. Är ett, mjukvara för att kommunicera med och 

presentera status för pumpstationer som pumpar avloppsvatten, som man samlar in 

värde för dem varje natt och när personal kommer på morgonen vill de se att allt är som 

det ska. Det var det som var grunden till detta, sen har det vuxit och blivit utökat på alla 

kanter. Snart push-meddelanden till mobiler och sånt. Så det är ett jättebra exempel på 

när man börjar i liten enkel skala med teknik som idag är föråldrad men som fortfarande 

lever kvar under ytan. 

5 Viktor Och där används gamla moduler som ni fortfarande har glädje av, och som fortfarande 

har ett värde för er och kunden? 

6 Fredrik Ja. Precis. Det finns absolut delar som har varit relativt statiska i det projektet. Lite som 

du var inne på innan, som i industrin om man har en maskin som inte har ändrats så 

måste man prata med den på samma vis även om den blivit 15-20 år gammal. Och på 

samma sätt är det där att de har statiska kommunikationsprotokoll som man måste 

använda för att prata och den biten måste vara bakåtkompatibel. Det är nog det äldsta 

projektet, som jag är inblandad i nu. Sen finns det ju andra projekt som är lite nyare där 

vi till exempel använder oss av en del som är windows mobile som inte är ett 

operativsystem som lever längre. Windows mobile 6.5, dvs. handdatorer, föregångarna 

till våra smartphones. Där man har valt att inte gå vidare, utan man försöker hitta 

hårdvara som funkar fortfarande med den gamla mjukvaran. Nu är man och dammsuger 

den kinesiska marknaden, för där kan man fortfarande köpa gamla grejer. Där har man 

inte gjort den gradvisa förändringen eller förbättringen utan den är verkligen 

densamma. 

7 Atif Vilken är anledningen till att ni fastnade på windows mobile? 

8 Fredrik Det var faktiskt inte vi utan vi blev anlitande för att det här företaget inte riktigt kom 

överens med sin leverantör och dom behövde nån som räddade dem vidare. Och då blev 

vi inkopplade, och då gjorde vi en snabb bedömning av vilka delar är det som 

fortfarande duger, är rimliga att bygga vidare på, för de inte hade råd att börja från 

början. Vi fick ge oss på det som var sämst och försöka styra upp och förbättra det. Och 

då valde vi att behålla den delen där de var ute och manuellt samlade in data i 

verkligenheten, och förbättrade istället på serversidan och gjorde en webbtjänst av det 

som tidigare var ett windowsprogram, så vi fick lägga krutet på den änden. 

Handdatorgrejen var okej då. Men den har ju blivit mindre och mindre okej hela tiden 

då det blir svårare att få tag på handdatorer som kör på det här gamla… så dom vill 

egentligen inte ha det och vi vill absolut inte ha det. Men av ekonomiska skäl så är de, 

dom har inte råd just nu eller tycker inte att det ger tillräckligt med pengar tillbaka för 

att göra en ny investering i en html5-lösning eller så. Det har vi pratat om i fem år nu i 

alla fall. 

9 Atif Intressant. 
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10 Viktor Hur gör ni för att hålla folk kvar i de här projektet, så det alltid finns nån i företaget som 

har koll på, för, när man väl har satt sig in i detta så har man bränt en hel massa tid, hur 

gör ni så att det alltid finns folk som har den här kunskapen? 

11 Fredrik Man kan väl säga, att de flesta grejer vi underhåller och fortsätter att jobba med kommer 

man in i hyfsat fort om man har kläm på programmering överlag. Det är lite som 

skillnaden mellan VB.net eller C#. Ja, det är skillnad och man kan inte allting flytande 

men man kommer in i det rätt så snabbt. Vissa av delarna är gjorda i äldre programspråk, 

men det är inte så att det är helt annorlunda. Så även om det är, som [tredje person], 

som satt och åt när vi kom, han är en av de yngsta och färskaste här men han är snabb 

på att lära sig nytt så för honom var det inga problem att kasta sig in och göra ändringar 

i de gamla grejerna heller. Det som är lurigast är ju att ha utvecklingsmiljöer som 

funkar. Låt säga att denna windows mobile-grejen var gjord i Visual Studio 2005 eller 

så, då kan det vara svårt. Ska man behålla den miljön nånstans så den är färdig alltid att 

programmera i eller ska man försöka göra nån uppgradering till något nyare? Det är ju 

svårt om kunden inte vill lägga pengar på mjukvaran. Ska vi då lägga tid på den som 

underkonsulter som får betalt per timme för att hänga med i utvecklingen? Det är ju 

ingen som vill betala för det. Så att man får passa på om det beställs några ändringar så 

måste man passa på och uppgradera det man kan då. Annars står man fast i att man 

måste köra det på en Windows XP-dator, och då är det inte lätt. Det finns ju inte knappt. 

Vi har löst det genom att försöka virtualisera de gamla datorer där vi har haft 

utvecklingsmiljön då vi inte kan lita på att själva hårdvaran håller längre. Utan man 

försöker göra den till nånting som man kan lägga upp på en VPS eller i molnen så kan 

man fortfarande komma åt den gamla miljön i alla fall. Att vi på varje dator ska ha alla 

generationer av alla programvaror funkar inte. 

12 Viktor Med allt, är det IDE? Kompilatorer? Testmiljöer? Allting liksom? 

13 Fredrik Ja, i regel har man ju byggt upp en miljö som innehåller alla dom, testdata och allting. 

Och dom här handdatorerna då är det vissa former, jag tror det är SQL server compact 

edition, rätt gamla grejer. Så allting runt omkring måste ju vara intakt. Och det tar ju 

rätt lång tid att sätta upp på en ny dator. Det vill man undvika för vill de bara ha fixat, 

”kan ni bara lägga till ett fält till i den dialogen”. Okej det kommer ta två veckor. Hur 

kan det ta så lång tid? Ja, vi måste börja från början. Det blir ju inte nåt gjort. Så man 

försöker ta de genvägar man kan. Har man en gång fått allt att fungera på en dator så 

vill man … så därför den här virtualiseringen. 

14 Viktor Hur är det med dokumentationen då? När ni har byggt upp hela denna miljö, 

dokumenterar ni den på något sätt? 

15 Fredrik Ja, nästan alla projekt har någon sån här ”Så här kommer du igång att utveckla för det 

här”. När nån ska ändra nånting på ett system som har stått still ett år eller två. Då är 

det klart att dom här grejerna kanske inte riktigt stämmer längre. Man får titta på det 

dokumentet då sen brukar man uppdatera dokumentet när man upptäcker ”nej just det 

det är inte den versionen av windows si och så som gäller längre utan en nyare”. Man 

kan ju inte uppdatera dem när man inte är inne i dem. Men dokumentation är svårt. Det 

är lätt hänt att man missar att uppdatera instruktioner, systemkrav och såhär. 

16 Viktor Det är den största utmaningen med? 

17 Fredrik Ja… utmaningen är väl att man såklart inte behöver det just då. Och därför skjuter du 

upp det. Alltså man behöver komma igång med kodmiljön så man kan göra ändringen. 

Det andra är ju för nästa som ska göra nånting. Det är lätt hänt att det då, men så gör 

förstås inte vi. 
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18 Viktor Vi var ju inne på det med operativsystem och utvecklingsmiljö och så, är det några 

tredjepartsprogram ni tar in som ni är beroende av också? Hur säkrar ni tillgången på 

dom och hur fungerar det? 

19 Fredrik Ja, i de gamla skrivbordsprodukterna är det ju oftast så att man har köpt in komponenter 

till exempel för att visa en grid, ett diagram eller liknande. Det kan ju vara så att den 

tillverkaren, eller leverantören inte finns längre. Och då får man ju bestämma sig för 

om kunden tycker, det som är grundläggande i alla mina svar är att vi jobbar med dom 

allra flesta kunder i ett förhållande där kunden äger källkoden och vi får betalt per 

timme för utveckling som dom bestämmer över. Så vi står för kvalitetstryggheten för 

dem. Med det är de som bestämmer om vi ska göra några stora förändringar. Så är det 

så att man bestämmer sig för att den här griden inte är supportad längre, ska vi våga 

använda den fortsättningsvis också? Eller måste vi investera pengar i att byta ut den? 

Det beslutet brukar man ta tillsammans med kunden och bedöma hur central den här 

delen är i programmet? Är det en perifer del kan den få leva kvar trots att ingen just nu 

tänker göra några ändringar i den. Är den central är det kanske att man är beroende av 

att den får buggfixar och utveckling och då tvingas man att göra det. Men vi har absolut 

saker i drift från utvecklare och leverantörer som inte längre supportar. Som inte finns. 

Som gått i graven. Men lite som de här industrisystemen, så länge ingenting i övrigt 

ändras, ja de bara funkar. 

20 Viktor Och då finns det ingen källkod till det heller? 

21 Fredrik Oftast är det så att man har, de äldre grejerna fanns det aldrig något alternativ att köpa 

med källkod. Man köpte en komponent i kompilerat skick och så integreade man den i 

sitt projekt. Och då är det ju helt kört. Om man har köpt med källkoden, så är det ju 

licensgrej om man har rätt att ändra den i så fall om man tycker nåt är uppenbart fel och 

den leverantören inte finns längre. Vad är det då som gäller? Det kan ju vara lite, i de 

flesta fall, jag kan inte komma på nåt fall där vi har valt att ändra källkod som nån annan 

har tagit fram. 

22 Atif Vad gäller nyutveckling har ni nån strategi med t ex decoupling för att göra det lättare 

med ändringar? 

23 Fredrik Ja, när du säger decoupling vad menar du då? 

24 Atif Loose koppling. 

25 Fredrik Ja, vi, det gör vi ju när vi, tillför nya delar i systemen och så, så försöker vi har mer och 

mer gummiband mellan de olika delarna så det finns möjlighet att, den ena behöver inte 

ändras bara för att den andra byts ut till något helt annat. Det är inte alltid det är möjligt. 

Alltså om man har ett windowsprogram som ska visa diagram och rapporter då kan man 

inte jätteenkelt ha diagramvisning som en helt separat grej, det vill man oftast ha 

integrerat så därför är det inte, det är ju lättare på serverdelar, där man gör massa olika 

services som kanske kommunicerar med varandra via en databas, då är det ju lite lättare 

att bara plocka bort och sätta dit något annat. Men när de är kompilerade ihop är det ju 

inte decouplat. 

26 Atif Det är alltså inte så lätt som vi tror? 

27 Fredrik Neej, men om man tittar på webbprogrammeringen som det blir mer och mer, så är det 

lite lättare, då kan man ju ha grejer som visas på en sida som är specifikt för bara den 

sidan, det går ju. Det är lite lättare. 
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28 Viktor Vi har läst nån äldre artikel om detta med designmönster och sånt. Det är det vi har lärt 

oss på utbildningen ofta, när dom går ut och frågar folk ute i verkligheten så visar det 

sig att det inte underlättar så mycket som man antar på universitetet att använda 

designmönster. Det är lite den bilden du har då? 

29 Fredrik Vilka designmösnter tänker ni på då? 

30 Viktor Koppla isär saker i moduler, eller generellt ha olika mönster för hur man gör saker. 

Igenkännbara, MVC, factory pattern. 

31 Fredrik Alltså jag säger inte att det är dåligt, det funkar säkert, att folk känner igen sig är ju bra. 

En del designpatterns lever några år sen kommer något annat som nästa generation 

tycker är bättre och då känner de inte igen det förra. Så även om man bestämmer sig för 

att följa ett sånt får man bara en del gratis. Det löser ju inte saker automatiskt. Det 

underlättar lite, men är nog inte svaret på allt. Och det kanske man tror när man 

teoretiskt sitter och gör det. Att man har löst den gordiska knuten. Sen blir det inte 

riktigt så i, och det kan ju vara så att det är knöligt, att det orsakar merarbete att följa 

ett mönster som egentligen är bra. Men att man lockas att ta genvägar när man väl 

använder det och ska göra det i praktiken. Om man har en ansträngd budget, som man 

ofta har, kan det ju va att man råkar missa poängen med någon av delarna och tar 

genvägar. 

32 Viktor Datalagring, hur ser ni till att ni, vad ska jag säga, säg att ni lagrar saker i en viss sorts 

databas kan det bli så att programmet blir föråldrat för att kunden vill ha en annan 

databas eller för att den databasen inte längre supporteras så ni får göra om programmet, 

har ni någon sån situation? 

33 Fredrik Om vi går tillbaka till pumpövervakningsprojektet så är det ju absolut så att datalagret 

har ändrats genom åren men det har ändrats på ett sätt, dom lösningar som det har 

ändrats från/till har varit ganska likartade så det har varit SQL på ett eller annat sätt, 

sen använder man sig av dialekter eller specifika funktioner har det ju fått ändrats men 

rätt så mycket har gått att återanvända när man valt att byta databasdel i det hela. Nu 

för tiden har nästan alla våra kunder SQL server till allting. 

34 Viktor Har ni haft några kundkrav eller juridiska krav på datalagringen som har gjort att 

systemen inte gått att använda längre? 

35 Fredrik Juridiska krav… njäee. Nej juridiska vet jag inte om vi stött på. Men rent praktiska för 

att mängden data blir så stor så att det gamla inte klarar hantera det, det har ju varit 

ganska vanligt. Sen kan det ju vara licensieringskrav. Dvs. man bestämmer sig för att 

det här ska baseras på open source programvara. Många av våra kunder använder inte 

programmen själva utan installerar dem åt deras kunder. Så de är systemleverantörer 

och vi utvecklare. Och då kan det ju vara att de tycker att om vi ska skicka med en 

databas med det här som krav för det här programmet så känns det bättre om kunden 

inte ska behöva betala jättemycket för den databasen, det kan ju hända. Men hittills har 

det löst sig med SQL server för de flesta. 

36 Viktor Det känns som att kundrelationen är väldigt viktig för att programmen ska fortsätta vara 

användbara. Alltså kommunikationen. 

37 Fredrik Ja, vi är ju på nåt sätt en teknisk guide för våra kunder som kanske inte inte är så insatta 

i vad som gäller just nu, vad som är påväg ut och så, dom har väl sina känselspröt utåt 

och lyssnar hos sina kunder men, i dom branscher våra kunder är aktiva så är de nog 

inte, längst framme och bryter ny mark utan det är relativt konservativa branscher med 

kommuner som användare och så. Det är ju inga hippa ungdomar direkt som behöver 
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den senaste appen. Men kommunikationen är ju viktig att vi försöker förbereda dem på 

vilka beslut, eller rådgiva dem vilka vägar de ska ta framöver. Vi föreslår att i nästa 

version av Windows kommer det inte finnas stöd för det här och det här så vi föreslår 

att vi löser det på det här viset. De har ju inte själva kunskapen om det. Det är ju vi som 

får hjälpa till med guidningen. Så ja, kommunikationen är ju viktig. 

38 Viktor Hur hänger ni med i utvecklingen, hur vet ni vad ni ska göra på förhand? 

39 Fredrik Ja och ibland vet man ju det bara liksom för att man hänger med och ibland måste man 

göra det som ett projekt och reda ut vad det egentligen är som kommer hända när det 

blir windows 10 eller vad det är för något. Hur påverkar det oss? Hur påverkar det detta 

projektet? Behöver gränssnittet göras om för att det inte ska se ut som det är från 1800-

talet. Behöver vi fundera på var filer sparas för att det finns andra säkerhetsdirektiv från 

Microsoft. Så har det alltid varit när det kommit en ny version av windows. Så 

windowsprogrammen har ju fått uppgraderas då med hur de ska bete sig för att vara en 

godkänd windowsprodukt. Så blir det ju med webben också när utvecklingen går framåt 

då kan man till exempel inte längre ha ActiveX-kontroller eller Java-applets eller vad 

man nu har för nåt i sina sidor för så gör man inte längre och det blir kanske inte ens 

godkänt på företagen att ha plugins på sina webbläsare, Silverlight eller vad det är för 

nånting. Då gäller det att tillsammans med kunden ha rett ut vilka begränsningar vi 

stöter på runt hörnet så det inte blir panik och att de inte är alls förberedda. 

40 Viktor Det är oftast gränssnittskomponenten som får slängas då? 

41 Fredrik Ja, det händer ju. Fundera på om man nu vill visa saker på samma sätt som förut. Om 

man t ex var väldigt fokuserad vid ett få mail med jpeg-bilder tidigare som visade en 

kurva varje vecka utskickat till sig. Man kanske inte bara ska byta ut den till en png-fil 

utan man kanske måste tänka efter om man kan få informationen på ett annat sätt 

istället, behöver man verkligen få den så, vad är det egentligen man undrar över. Det 

kanske är mer än att komponenten är gammal. Sättet att konsumera information är 

också annorlunda. Jag behöver det nu, inte en gång i veckan. Kanske inte imorgon. Det 

hjälper inte att få mail oftare. 

42 Viktor Men om ni har inne i systemet en sån modul som gör beräkningar och hanterar logik då 

behöver ni inte, ni kan återanvända det. Är det så? 

43 Fredrik Ja, det kan man säga. Det blir ju näst intill teknikneutral kod. Så fort det finns yta på 

det då blir det gammalt. Det som finns under ytan, då kan man ju byta ytan men det 

som är bakom kan få leva vidare och göra det som tar väldigt lång tid att testa av och 

göra om. Alltså nån rapportmotor eller så som ska göra massa beräkningar. Det är ju 

inte så roligt att börja från början med nåt sånt som är avtestat. Kommunikation, 

drivrutiner. Att man har testat av dem under jättelång tid med att det verkligen är helt 

felfritt. Att börja om med nåt sånt är inte så roligt, och det undviker man gärna. Det är 

ju skälet till att de lever längst. Det man inte behöver byta och som ingen direkt 

efterfrågar. Systemet känns inte gammalt fär att nånting under ytan är gammal kod. Det 

vet man inte. Internetbanken känns ganska fräsch fast det kanske är Cobol-kod som 

körs bakom. Så man byter till nya färgglada bilder i ytan, så låter man det gamla va 

kvar som det var innan för det vet man att det funkar. 

44 Viktor Hur gör ni för att ta hand om de gamla modulerna, har ni något arbetssätt? 

45 Fredrik Nej, det är väl så för att det inte ska bli för personberoende så försöker vi, när det 

behöver göras ändringar i gamla delar då är vi gärna två som tittar på det, gärna någon 

som inte tittat på det förut och får lite inblick. Så sprider man lite kunskap i alla fall. Så 
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om någon som har jobbat med det länge och kan det utan och innan, och det behövs en 

ändring så kanske han säger till nån annan “bra nu kan du också vara med och kolla här 

så gör vi ändringen tillsammans” eller i varje fall berättar hur det hänger ihop så man 

får lite informationsspridning. Om det kan kallas för en viss metod det vet jag inte. Det 

finns ju en del projektdelar som inte rörs så ofta, som väldigt få varit inblandade i och 

har man personalomsättning finns det ju risk att det finns delar som ingen känner till. 

46 Viktor Men om ni jobbar med vissa utvecklingsmetoder, har ni ändrat nånting i dem utifrån att 

ni jobbar med gammal kod att ni får jobba lite annorlunda, alltså i jämförelse med 

nyutveckling? 

47 Fredrik Jag har inte tänkt så mycket på det på det viset... Så egentligen är det nog, om koden är 

två år gammal eller 22 år gammal är väl lite samma grej. Även den som skrevs för två 

år sen kan vara personberoende och bara en som har gjort. Så egentligen är det inte 

någon skillnad. Men det är lite farligt om det bara är en och samma som alltid gör vissa 

uppgifter, så kvittar det om det är jättegammalt eller bara lite gammalt. Så att sprida 

kunskap är ju ett måste liksom. Det är tungt att börja från, utan att ha nån som guidar, 

att börja från början, att försöka förstå jättegammal kod kan vara tufft. 

48 Atif Du nämnde tidigare att ni ofta agerar tekniska guider åt era kunder, hur håller ni er 

uppdaterade då, hur vet ni vad som kommer hända, och… 

49 Fredrik Ja, vi utbildar ju oss. Vi har ju varit Microsoftkonsulter i väldigt många år och gått på 

deras egna techutbildningar och konferenser där de försöker berätta vad som händer om 

ett halvår eller så. Och det finns ju massa olika såna även från icke-ms spelare. Sen är 

det ju mycket att vara nyfiken, läsa på nätet. Hänga med när det kommer nån ny 

webbteknik. Då gäller det att hitta tid att ta det till sig och att göra lite labbprogram. Det 

svåra är ju att hitta finansiering för, oftast vet inte kunden att de behöver veta det om 

en stund. Då får man försöka sälja in att det här skulle ni behöva veta mer om och vi 

kan hjälpa er med det men det kommer kosta fem timmar. Kan ni hitta det i budgeten? 

Men då måste man veta att man ska veta mer om det. Det första steget handlar om att 

hålla sig ajour med vad som händer i allmänhet. 

50 Viktor Den bilden jag har fått när vi läste artiklar om detta det är att ”oj nu dimper det ner ett 

kundkrav, nu går detta inte att använda längre”, men ni menar att ni mer är med själva 

och skapar kundkraven, så ni förklarar vilka krav kunden kommer ha i framtiden. 

51 Fredrik Ja, det är ju förhoppningen. Men självklart kan det komma överraskningar som vi har 

missat. Men vi har ju, jag vet inte, vi kanske är annorlunda då. Vi har ju oftast väldigt 

lång relation med våra kunder. Det är få kunder som vi slutat jobba med, de flesta har 

vi fortsatt jobba med och fyllt på. Det går lite upp och ner med vad de vill ha gjort men 

vi har fortsatt kontakt och sen när de vill ha nåt gjort vänder de sig till oss igen, vi vill 

ha det här och det här. Och det gör kanske att man har det i bakhuvudet lite, det behöver 

vi tänka på i det projektet och så tar man upp det med kunden och tipsar om nu har detta 

hänt. Sen kommer det såklart krav utifrån men de kanske inte är jätteofta nånting är för 

gammalt det handlar mer, eller det behövs nya lösningar på det här, eller samla in det 

här, direkt användarrelaterade saker, ett behov som en kund till dem har haft, nåt visst 

projekt som där nåt behöver göras. Sen finns det några kunder som själva är intresserade 

av nyheter och vill, tycker att vi vill vara först det finns ingen annan i vår bransch som 

har det här. Så det drivs ju på från vissa kunders håll också. 

52 Viktor Om man skulle säga såhär success factors som det alltid finns i de här artiklarna vi läser, 

om du skulle säga några såna här kritiska framgångsfaktorer för att ta hand om gamla 

IT-projekt att få dem att fortsätta vara nyttiga och bra, om du har några såna tips? 
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53 Fredrik Vi har nog varit inne på de flesta egentligen, men det här med kunskapsspridning i form 

av nån slags parprogrammering är ju bra, då blir det ju att man sprider riskerna lite så 

att det inte händer att den enda som kunde det här jobbar inte här längre. Det läget vill 

man inte komma i. Annars är det väl mycket att försöka kapsla in saker i nya 

förpackningar, eller så kan man tänka på decoupling, koppla loss vissa delar. 

Presentationsdelen i det här programmet är inte aktuell. Vi lägger till nåt annat som 

pratar med den gamla delen, då kan den leva vidare men vi presenterar den på ett annat 

sätt. Nytt läppstift på gamla grejer. 

54 Viktor Det blir titeln på vår uppsats! Skriven med läppstift. 

55 Fredrik Det blir nog en storsäljare. Andra success factors… Njääe, egentligen att våga 

ifrågasätta det gamla sättet att göra nånting på. Alltså, är själva arbetsprocessen aktuell, 

eller är det den som behöver uppdateras. Programmet kan ha fungerat för att man har 

jobbat på ett visst sätt men det sättet att jobba på kanske inte längre är aktuellt. Men så 

har man fortsatt att arbeta så pga. mjukvaran som man har vant sig vid. Istället skulle 

man kanske vilja vända på arbetsprocessen. Då är man inte längre beroende av den där 

delen som inte längre supportades eller vad man ska säga. Då kan man slänga allt det. 

Få ut mer av samma kodbas. 

56 Viktor Det är driftsmiljön du pratar om nu, hur kunden använder det? 

57 Fredrik Ja, som det där när med att man är beroende av ett mail i veckan. Men i själva verket 

kanske man behöver ha en flexibel QlikView-lösning eller motsvarande från Microsoft 

om man nu tycker det är bättre. Där man själv kan vrida och vända på grejer. Istället 

för att bli matad med statiska saker hela tiden. Det finns det ju rätt så gott om exempel 

på. 

58 Atif Så om vi tar de här tre kategorierna: Skills, inköpta grejer och lagring, vilken av de tre 

tycker du är mest relevant eller viktigast för er? 

59 Fredrik Kan du utveckla de olika kategorierna… 

60 Viktor Vi har ju jobbat med en framework och framework utgår från flygindustrin. Vad är 

viktigt att tänka på. Färdigheter när man utvecklar, inköpta produkter när man 

utvecklar. Media är typ hårdvara som man kör programmen på. Är det nåt du vill lägga 

till om du tittar på fälten här. 

61 Fredrik Mja, så skills är ju en mjuk sak som i regel går att komma förbi. Man kan ju lära sig 

även äldre saker även om man råkar vara ung. Om man, däremot råkar ut för att 

komponenter eller programdelar man är beroende av, inte längre kan köras, alltså finns 

det bara 64-bitars operativsystem och vår komponent kräver 32-bitars, alltså nåt i den 

stilen, att det faktiskt inte går. Då handlar nästan alla dom åtgärderna om att antingen 

göra ett stort ingrepp, eller att köpa sig tid med nån slags workaround. Och då, dom är 

besvärligare i regel än det mjuka.  Datalagring? Hm. Det är ju såklart svårt att veta idag 

hur man vill komma åt data om några år. Det vet de ju inte riktigt. Så länge man håller 

sig till standardiserade format istället för att skriva egna speciallösningar tror jag att 

man är hyfsat säker att det åtminstone går att hämta ut informationen. 

62 Viktor Sen när han har gjort denna, då har han intervjuat folk inom flygindustrin där det är 

ganska stort och tungt och fyrkantigt. Om man skulle göra en sån här karta för ett vanligt 

It-företag i Sverige är det nåt du tycker man skulle lägga till, ett fält eller nånting du 

tycker den inte täcker in? 
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63 Fredrik Jag tror att det stämmer rätt så bra även om det här… även om flygindustrins 

programvara är några generationer äldre än den vi jobbar med. Jag antar att det är 

enormt långa testperioder för att få lov att användas. Men nej det låter rätt så okej. Jag 

saknar inget sådär uppenbart. 

64 Atif Du nämnde nånting om överraskningar du har stött på. Kan du berätta lite om det? När 

ni fick plötsligt gripa in. 

65 Fredrik Det finns ju… Halvmoderna överraskningar i form av att Microsoft storsatsade på 

nånting de kallade Silverlight som var ett plugin i en webbläsare kan man säga. Och 

plötsligt kovände man och tyckte inte att det var det sättet man skulle jobba på. Hade 

man då gjort en komponent som byggde på det var det ju en hel del som fick slänga 

rubbet och börja vända sig till en annan lösning. Och vi har väl varit inblandade i projekt 

där vi började använda Silverlight och sen kanske egentligen ångrade oss och hade velat 

göra det på ett annat sätt. Sånt kan ju hända. Att det inte är våra egna beslut som styr. 

Utan att man är i händerna på någon annans plötsligheter. 

66 Viktor Och då har ni ju ändå ett rätt så stort förtroende för Microsoft antar jag, i och med att 

ni är Microsoft-partner och pekar dom så här ska ni göra så litar ni på det, det måste 

man ju göra? 

67 Fredrik Åtminstone har vi gjort det. Vi kanske har mer is i magen, beroende på vilket område 

det är, men mer is i magen nu. Och försöker hitta fler tecken på att det stämmer. Innan 

vi verkligen litar på det. Jag vet inte om jag har några fler exempel på plötsliga saker. 
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Bilaga 3 Intervjuprotokoll: GlennTech, Glenn 

Systemutvecklare. 17 april 2015. 

 

1 Viktor Vill du berätta lite om dig själv? 

2 Glenn  Jag jobbar med lite olika saker, främst som programmerare men är lite inblandad i 

allt möjligt. Jag började här för sju och ett halvt år sedan. Jobbade 3-4 månader som 

supportagent, men innan dess så satte jag mig och lärde mig programmera på egen 

hand. Sen efter ett tag så var det någon som slutade och jag sa att jag var intresserad 

och jag fick prova på och börja visa vad jag kunde. Så jag har jobbat som utvecklare 

och programmerare i 7 år nu. Jag jobbar med egentligen allt ifrån vår hemsida, vår 

profil utåt, vår kontrollpanel, backendsystem, hur det ska prata med interna system, 

epostmiljö och allt vad det kan vara inom hosting. Att kunderna kan redigera sina 

konton på Linux, uppgradera sin kvot, underhåller kundhelpdesken där kunderna hör 

av sig, ärendehantering och allt det där, mejlutskick, system för att hantera det och 

allt sånt här. Det är väl egentligen i grund och botten det jag gör här. 

3 Viktor Men du har ingen akademisk bakgrund? 

4 Glenn  Nej. Jag påbörjade direkt efter gymnasiet på ett program som heter kreativ 

programvarudesign. När den började så blev jag ganska snabbt ointresserad för att 

de kurser som jag gick där var saker jag redan kunde sedan gymnasiet. Så jag låg så 

långt före de andra att jag började söka mig direkt i arbetet då datorer och all teknik 

kring det alltid varit ett stort intresse för mig så jag provade söka mig vidare. 

5 Viktor Intressant att du är mycket självlärd för det som vi håller på med nu är mer teoretiskt 

för hur man skall göra sen ska vi ut och kolla hur man gör i verkligheten. 

6 Glenn  Det började egentligen... Jag har ju spelat datorspel när jag var liten och allt det där 

... [03:02-4:40 informanten berättar om dataspel, första hemsidan osv.] 

7 Viktor Om vi går in på att ni har vissa äldre system som du underhåller och sköter om, har 

du några allmänna tankar kring det innan vi går in på olika teman, frågor? 

8 Glenn  Det som har varit väldigt kul för min del är just för [GlennTech]-biten, [GlennTech] 

grundades [ytterligare avidentifiering] kunderna hade sin egen kontrollpanel där 

kunderna kunde administrera sina egna konton, t. ex. byta diskutrymme, jag vet inte 

exakt hur stor den kontrollpanelen var på den tiden. [Personen] som är vår VD här, 

han träffade en väldigt duktig utvecklare, en Linuxutvecklare, personligen så tycker 

jag att han är en av top 10 Linuxutvecklare i Sverige, han har fått väldigt stora 

erbjudanden från internationella företag men programmering är egentligen hans 

sidosyssla, han jobbar med något helt annat, för han jobbar för att han tycker det är 

kul och så därför hängde han med [VD:n] för att han tyckte det var kul och sätta 

någonting i produktion och se hur kunderna använder det istället för bara ett göra 

hobbyprojekt. Det var så [GlennTech] växte, de blev väldigt populära för att de hade 

kontrollpanelen där kunder fick hantera epost och så vidare. Efterhand egentligen 

som [GlennTech] började växa, det kom kunder, så började man även ta in lite fler 

folk som kunde utveckla kontrollpanelen mer. Det som hände var egentligen att om 

man inte riktigt förstod den koden som fanns där innan så la man sitt eget lager på 

det egentligen och så har det byggts på lite här och där. Där man kanske själv har sitt 

eget sätt att skriva kod. Några skript kanske är skrivna i PERL eller nåt liknande 
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medan nån annan som kom in var PHP-utvecklare så då gjorde han hellre sina saker 

i PHP istället så att olika komponenter i kontrollpanelen är i lite olika språk. Så man 

har byggt på. Och egentligen, det var innan vi fick in så pass mycket kunder och det 

växte, så vill vi hellre att vi fick ut så mycket som möjligt med det än att vi skulle ha 

en ordentlig struktur eller kodstandard där vi alltid skulle följa ett visst mönster så 

att man lätt kunde ha översikt. Men man tog ju hellre steget att det skulle gå snabbare 

eftersom det var en sån ökande marknad liksom. 

9 Viktor Så det var liksom en medveten avvägning ni gjorde? 

10 Glenn  Det vet jag inte exakt om det var men det är så jag tolkar det och det är väl lite så 

fortfarande idag skulle jag säga. Det är därför jag kan se samma mönster nu som det 

är troligtvis sett ut då, baserat på lite vilka som var anställda då och hur mycket han 

andre utvecklaren... Han är ju fortfarande delaktigt till visst del i utveckling här, mer 

som en konsult och tycker det är kul. Han har fått så pass bra personligt relation med 

[VD:n] och mig och många så att han är mer med för att det är kul och se om han 

kan hjälpa till med nånting eller såna här saker och så.  

11 Viktor Då måste man ju kunna väldigt mycket om man skulle vilja ha en helhetsbild över 

ert system och kunna vara med och arbeta i alla modulerna, då måste man kunna 

enormt mycket? 

12 Glenn  Ja. Man kan väl säga såhär jag är inte mästare på alla språk heller som finns här men 

jag har väldigt bra förståelse för programmering och hur man tänker när man 

programmerar. Det som oftast varierar och såhär för en bra programmerare är, det 

som varierar är själva syntaxen och språket men flödet är oftast detsamma. Vissa 

gånger så har jag varit inne och patchat i många av hans smågrejor men det är så 

pass… det är inte superavancerat. Oftast så är det byggt på ett väldigt bra sätt när.. 

för att han som började har byggt på ett väldigt bra sätt, han har brutit ut många saker 

i delar så att det är lätt att gå in och lägga till nåt litet där. Man kanske får läsa på en 

kvart-tjugo minuter på syntaxen och lite vad man ska tänka på i just det språket och 

sen får man lägga in en patch och så får man testa... 

13 Viktor Då har ni skrivit koden så att det inte är särskilt personberoende då eller?  

14 Glenn  Ja. Så har ju det original eller grundtanken så som han alltid jobbar utifrån. Sen har 

de som jag sa lagt till på lite lager där folk har haft sina egna preferenser hur man 

vill att koden ska vara och hur de tycker att det ska se ut. Därför det skiljer sig lite 

från vart man är och jobbar, man får sätta sig in lite hur den här personen tänkt, hur 

ska det funka och sådär.  

15 Viktor Arbetar ni aktivt på något sätt för att sprida kunskap mellan programmerarna, har ni 

någon metod eller knep? 

16 Glenn  Ja, nu är det ju... Vi är ju egentligen om man kan säga två utvecklare som jobbar här. 

Min bit i det hela är väl egentligen allting, hela Linux-systemen som finns egentligen 

på Linuxplatformen. Sen har vi en annan utvecklare som jobbar mer på 

windowsplattform, sätter upp kanske provisionering för att skapa windows-

webbhotellskonto, vi kör ju exchange som epostplattform och då har han utvecklat 

API funktioner till det så att man kan automatisera saker som typ… vi är väl 

egentligen uppdelade på dom två spåren. Nåt som jag flaggat för är just det här att 

det är väldigt mycket om man tänker att det är fortfarande kod vi använder sen, vad 

kan man säga, ‘99 är väl den äldsta filen som jag patchat i. Så blev det väldigt mycket 

att underhålla i längden och man får göra en avvägning i fall man bara skulle sitta 
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och försöka buggfixa eller i fall man vill utveckla ett nytt system som kommer ersätta 

de gamla bitarna som kommer kanske fungera lite smidigare får man identifiera de 

här problemen i de gamla sakerna. Kanske ny teknik som hade kunnat underlätta 

mycket bättre. Dels ska du kunna utveckla nya saker och dels för att underlätta 

felsökningen. Det som vi egentligen jobbar med nu är att föra över den kunskapen 

som jag har byggt på de här åren till, vad kan man säga, en avdelning, det är 

egentligen två personer som är Linux-killar som håller på att lära sig det jag gör just 

nu. Just för att vi vill ha en större spridning på kunskapen och att de kan göra saker 

innan, om man tänker att det liksom buggrapportering och så vidare kommer ifrån, 

utifrån kund till, ja, vi kallar det level 1 som tar emot samtal och ärende, som kanske 

skickar vidare till level 2 och sen skickar ner till slutgiltiga avdelningen och sen 

kanske det skickas vidare till mig. Vi försöker att minska det där ledet, de kan göra 

sakerna utan att behöva fråga mig eller att skicka det till mig, att de kan lösa det 

tidigare och förhoppningsvis sprida det lite vidare. Alternativt att de kan ta fram en 

lösning till de tidigare leden att om, “ok, om det här felet uppstår igen vi har gjort en 

knapp ni kan trycka på eller gå in och gör såhär och såhär, vi har skapat en sida till 

er där ni kan fixa det”. Sådana lösningar efterhand som minskar de här stegen där vi 

ska skicka liksom buggrapportering eller ärende osv. För det är nånting som vi kan 

sluka med väldigt mycket tid och framförallt när man har ganska stor kundbas där 

många hör av sig konstant så är det viktigt att minska handläggningstiden på ett 

ärende liksom.  

17 Viktor Har ni några gamla språk eller standarder i systemet som ni tror det kan vara svårt 

att hitta ny personal som kan det i framtiden? 

18 Glenn  Nej, egentligen inte. Det som jag tycker är synd är att man inte har följt nån 

kodstandard som innebär, om man tänker, nu är det kanske väldigt petigt, men, hur 

många tabbar man har per rad och ska man köra, det finns ju camelcase till exempel 

när man skriver funktionsnamn, om man ska separera orden med stor bokstav på 

första ordet istället eller så ska man köra understreck mellan varje ord och sånna här 

saker… Det finns även exempel på att vi kör blandat svenska och engelska i 

funktionsnamn för att databasen på ett ställe har svenska tabeller och kolumnnamn 

och på ett annat ställe har engelska kolumnnamn och man försöker ju alltid skapa 

funktion som motsvarar hur den ser ut i databasen så att det är enkelt att hitta 

referenserna mellan varandra och tyvärr så finns det rätt blandade sådana exempel. 

Det är alltid lätt att vara efterklok och säga såhär skulle man gjort i från början, men 

det som jag jobbar rätt mycket med nu är att all kod som man gör, alla ändringar man 

ska göra i exempelvis kontrollpanelen ska gå genom en kodstandardkontroll så att 

det kan känna av att nej, här har du fel, såhär många tabbar skulle vara här och så 

vidare. Det blir rätt mycket jobb till en början om du ska göra en patch på några rader 

sen får du fel, kanske tjugo fel annanstans i filen, å andra sidan städas det också upp 

efterhand och det är ganska liten åtgärd man behöver göra och det är just för att det 

ska vara lättare för alla att kunna hitta och orientera sig. Att folk skriver rätt 

egentligen så att det inte blir massa, ja, rörigt i koden och för komplicerat för någon 

att sätta sig in för vad man försöker göra.  

19 Viktor Har ni några gamla moduler som ni bara fått slänga för att de inte går att underhålla 

längre liksom, ni har bara gett upp kodat nytt? 

20 Glenn  Vi har ju... Nej egentligen inte slänga för att det är gammalt eller för att det inte går 

att underhålla utan mycket av det som ligger kvar sen tidigare ligger fortfarande kvar. 

Vi har valt egentligen att flytta till andra plattformar där det, vad ska man säga, 
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fungerar bättre. Vi hade t.ex. när [GlennTech] växte, så körde vi sendmail på 

Linuxplattformen som eposthantering. Efterhand som vår windowsutvecklare tog 

fram exchange och visade fördelarna vad vi kan sälja mer utifrån den plattformen 

och hur den kan administreras så har vi egentligen inlett migreringsarbete att de 

typiska webbhotellskunderna, att de ska ligga på det här exchange istället. Vi har 

fortfarande t.ex. grupputskick och sånna här saker som är mer listbaserade där finns 

listor på Linuxservrar osv. Det ligger fortfarande kvar i den gamla miljön som har 

legat hur länge som helst för att vi har inte riktigt löst funktionaliteten på den nya 

plattformen och den andra funkar fortfarande väldigt bra liksom så att vi tjänar inte 

mycket på att röra det. Vi behöver inte röra det förrän vi till slut konsoliderar allt till 

exchangeplattformen. Det är väldigt sällan vi behöver gå in och göra nånting i koden 

som strular, oftast berör det på andra faktorer som epostaddresser är svartlistade, 

eller några sånna här saker, externa saker som inte riktigt funkar eller, hårdvara kan 

vara trasig eller nåt kluster som inte funkar. Oftast är koden har varit ganska mycket 

densamma från den tiden, och ligger kvar som den gör idag. Vår ambition är såklart 

att… allas ambition också att man egentligen vill ta fram det här nya häftiga 

systemet, den här stora systemet som kan göra allt det här som är gammalt och 

utspritt idag och man inte riktigt vet exakt hur det funkar, man kanske inte vågar 

lägga till nån ny feature för att man vet inte vad det kan ställa till med för 

konsekvenser i den andra änden. Men det är också väldigt svårt om man inte är ett 

väldigt stort utvecklarteam som kan sitta och bara dels buggfixa men dels 

vidareutveckla… Så, jag vet inte om jag besvarade din fråga. 

21 Viktor Men de här avvägningarna, hur gör ni dem? Om man ska gå in och fixa något eller 

man ska bli av med eller? 

22 Glenn  Man kan väl säga såhär att, som oftast, ibland kommer det enstaka fel, 

buggrapporteringen som landar hos mig där jag känner ok. Felet, det kan vara alla 

möjliga olika felen och jag aldrig stött på detta fel tidigare, jag vet inte exakt om det 

är koden som det brukar vara fel på eller vad det kan vara fel. Ofta brukar jag säga 

om inte felet uppstår väldigt ofta under en kort period, då brukar jag ju säga, eller 

man brukar kunna dra slutsatsen att det är något annat som inte riktigt fungerar. Innan 

jag går in och börjar titta i den gamla koden och börjar typ backtrace-a var kan felet 

uppstå i ett sånt här läge. Vi har väl aldrig egentligen såhär känt att det är någon av 

de här komponenterna som vi har skrivit som inte riktigt fungerar utan det här alltid 

fungerat. Det är också lite hur attraktivt det är, det som det handlar om, det här.. om 

det kan vara någon grupputskicksgrej liksom. Om vi känner att det funkar så som det 

funkar nu, det funkar bra, vill man ha fler grejor… Ja hur mycket behöver vi då 

förändra i backend? Och ska vi skriva om det så att det blir lättare att administrera i 

framtiden? Det kanske är skrivet i nån gammal PERL-script, men vi är bara PHP-

utvecklare, då kanske är det en idé att porta över det till PHP och sätta upp det på 

nytt, samtidigt som jag även eftersträvar att hitta på vad det finns för färdiga 

lösningar ute idag som man har utvecklat och så ser vi till att man använder det 

istället. Det som de sysslar med det är deras primära grej, till exempel grupputskick 

och liknande. Det är bättre att vi använder sådana här tjänster som det finns ett annat 

utvecklarteam som bara satsar på att förbättra det för att vi satsar på, egentligen, vad 

vi kan bäst, som är hosting och såna här saker.  

23 Viktor Då har ni lite outsourcingstrategi för det andra? 

24 Glenn  Ja. Ja, det är min personliga preferens, ehm… det är inte, det är inte såhär det är 

företagspolicy att vi ska titta på andra lösningar på det sättet som externa grejer. Vi 
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har ju vissa verktyg som vi har köpt in, för vissa ändamål, men alltid är vårt krav 

egentligen att det ska vara selfhosted så att vi alltid har det hos oss själva så att det 

inte ligger hos en extern leverantör så att det är alltid vi som håller i datan i alla fall.   

25 Viktor Har ni något sätt för att hålla kvar personer som har koll på alla de här grejerna i 

företaget? 

26 Glenn  Nej, det har vi egentligen inte, vi har väl haft, under de här åren så har vi, jag ska 

inte säga att det är tur eller så, men det vi, det var väldigt fördelaktigt att han, 

utvecklare som var med från början och som är väldigt, väldigt duktig, väldigt klipsk 

i sättet han tänker, i sättet hur man ska jobba, ehm, han har ju varit mer eller mindre 

delaktig hela tiden. När det har varit nånting vi vill göra eller såhär som har mycket 

med dem här gamla saker att göra så har det oftast varit lätt att berätta för honom 

“det här vill vi göra” och sen tittar han på det och eventuellt patchar de äldre sakerna 

liksom. 

27 Atif När ni gör de här ändringarna i systemet, kan du berätta lite om anledning till att 

ändringarna görs, är det kunder som vill ha nya features, är det 

omvärldsförändringar…? 

28 Glenn  Det är väl… Dels är det kunder som hör av sig och tycker att det här skulle vara en 

bra funktion eller så här skulle vi vilja att det fungerar… Man kan inte heller riktigt 

såhär säga att allting som kunderna ber om ska vi fixa, det hade varit väldigt bra 

strategi för kunderna hade ju älskat den, men om man inte är den här stora teamet 

som kan göra såna här saker och släppa allt vad man håller på med, så det är ganska 

svår filosofi. Men får vi in tillräckligt många önskemål om sakerna så är det absolut 

värt att titta på, undersöka… Vad behöver vi göra? Hur mycket rör det sig om? Hur 

många timmar skulle det handla om att utföra det här arbetet? Samtidigt som vi även 

jämför oss med våra konkurrenter, Vad erbjuder de och hur erbjuder de det? Vad 

erbjuder vi, om det skiljer sig? Vi kanske har ett annat utförande men vi gör samma 

sak eller de kanske har fler funktioner, ja, då kanske vi ska titta på att, ok, vi kanske 

kan lägga till det här och det här. Då har vi i alla fall något liknande med våra 

konkurrenter. Jag tycker hellre dock att man, eller ja, så som jag vill jobba vill jag ju 

ha vårt eget stuk eller vårt eget sätt att tänka på hur kund ska använda det och inte 

bara titta på att ok, vårt, vi kan säga grupputskick, det erbjuder dem här tre alternativ 

medan så konkurrenter har tolv alternativ. Det kan ju se ut som de har mycket mer 

funktioner men vi kanske tycker att det här är för många alternativ egentligen för att 

det ska vara enkelt för kunder att använda det. Det ser för enterprise eller avancerat 

ut, vi vill hellre hålla det enkelt för kunden så att det inte är några frågetecken på hur 

man använder verktyget. Så man kan inte alltid bara gå utefter att en konkurrent har 

dem här tjugo alternativ och vi har två. Vårt filosofi kanske är att det ska vara så 

enkelt som möjligt. Om vi tänker på den här stora gruppen som uppskattar 

verktyget... och att... för de här t.ex. 90% som tycker att det funkar skitbra för att det 

är så enkelt. Man ska ju inte ge upp det resterande 10% men de är kanske inte vår 

primära målgrupp i det fallet. 

29 Hampus Hur stor andel skulle du säga, egna, egenutvecklade moduler och inköpta har det 

blivit mer inköpta med tiden? 

30 Glenn  Ja, det har blivit mer med tiden. Ett exempel på det är ju som tidigare och det finns 

fortfarande kvar ett viss källkod är inte riktigt klar än men, till exempel 

backuphantering. Vi har ju alltid en totalbackup på kundernas grejor och ser till att 

det finns sparat nånannanstans och att vi kan flytta när de behöver nån återläsning 
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osv. Vi hade ju en ambition att kunder ska kunna göra detta själv, att vi har ett system 

i kontrollpanelen där de kan gå in och se sina filer och välja vilken de vill återställa 

och sånna här saker. Och det blev inte riktigt färdigt och det las ner i prioritering och 

vi började titta på nåt annat system som vi köpte in istället som kunde göra de här 

backupgrejerna som har inte vanligtvis tar backup och så att kunden kan logga in i 

ett gränssnitt och han kan välja det istället så att... Vi har ju en del tex. backuprutiner 

är en sak och vi vill egentligen titta på fler såna här lösningar. Men som sagt det är 

stort krav på att det skulle kunna vara selfhosted och dels vill vi ju kunna ha ett typ 

av API för att vi vill inte att kunder ska ha inloggningar lite här och där. 

31 Viktor Ni vill ha en enhetlig yta mot kund och sen byter ni moduler där bak hela tiden? 

32 Glenn  Exakt, det är så vi vill jobba just för att det ska vara enkelt för kunder så att de inte 

behöver hoppa runt i massa olika verktyg. Vi hade en, sitebuilder kallas den, det är 

ett verktyg för att bygga en sida, väldigt plain, väldigt enkelt, jag tror att det är 

Parallels som har gjort den och det handlar egentligen om att kunden… Vi installerar 

det egentligen på en server och sen när kunden skapas så skapar vi även ett konto i 

den här sitebuildern så att det enda kunden behöver göra är när han är inne i 

kontrollpanelen behöver han klicka “skapa en sida” och då ser vi till att integrera det. 

Men då kommer han in i ny panel där han kan bygga sin sida sen trycker han 

publicera sen publiceras detta på kunden. Men det är också, det var ju mer populärt 

förr när folk verkligen inte hade nån aning om hur en hemsida funkar så då fick man 

en plain, simple, men man hade i alla fall en hemsida. Sen har det kommit bättre 

alternativ med tiden såklart men det var också en sån grej hur snabbt vi kunde 

implementera som gör att kunderna hade lite lättare att kunna få en hemsida utan att 

måste vänja sig till en utvecklare eller webbyrå. Men vår ambition är såklart att hitta 

lösningar som vi kan köpa in och som vi kan integrera i vår kontrollpanel. Det är 

mycket för att få den här gratisutvecklingen som de utför, som är deras primära fokus 

och istället för att vi utvecklar allting. Vi kommer väl ha vår grundfunktionalitet som 

är med webbhotellskonto. Men med alla dem här extratjänsterna vill vi gärna hitta 

lösningar som vi kan integrera lätt där vi inte behöver utveckla allting från grunden.  

33 Viktor Ni köper in en färdig komponent, vad har ni för rutiner eller sätt att arbeta när den 

ska in i eran miljö sen och hur sköter ni underhållet av er gamla mjukvara när något 

nytt kommer in? 

34 Glenn  Det vi gör när vi hittar nån produkt som vi tycker är intressant, så testar vi alltid den 

innan vi köper. De flesta leverantörer erbjuder alltid en testvariant så man kan pröva. 

Då prövar man att installera det och börjar titta flödet, hur funkar det, hur integrerar 

vi det med vår interna databas. Vi vill göra det så smidigt som möjligt för kunden 

för att slippa massa extra steg. Hur kan vi då integrera det, kan vi skapa nånting i 

förväg i denna nya plattformen… Och, efterhand egentligen, vi försöker hela tiden 

hålla koll på när saker och ting utvecklas, alltså när de släpper nya versioner av deras 

mjukvara, så brukar vi, vi vill ha som rutin egentligen att vi får meddelande om det, 

att vi prenumererar på nått RSS feed eller något liknande där vi ser här släpps det ny 

version. Då har vi alltid en testversion av vårt webbhotell och kontrollpanel, där vi, 

vi vill alltid sätta upp en spegling som vi har i produktionen vi har en testmiljö. I så 

fall uppgraderar vi den mjukvara som de har släppt, det nya, så testar vi allting på 

vår testmiljö, kolla hur det fungerar, funkar allting som det ska, behöver vi 

genomföra några ändringar och sådana här saker. Då kan vi identifiera ok, de här 

ändrat flödet och den här funktionen har fungerat på ett annorlunda sätt, då ser vi till 

att uppdatera koden och testa att allting funkar. Sen när vi ser att allting funkar, då 
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uppgraderar vi mjukvara på den skarpa servern och sen uppgraderar vi även i vår 

kontrollpanel så det sker egentligen samtidigt.  

35 Viktor Så ni har en driftsmiljö, och ni har en testmiljö, och sen någon annan miljö som ni 

utvecklar i eller ni utvecklar och testar i... 

36 Glenn  Eftersom det här fungerat så här att, när kunderna är inne i sin kontrollpanel så är de 

inne på den server där deras konto finns och det är en gammal rutin där 

kontrollpanelen pratar direkt med servern, den pratar med filerna som finns där, “nu 

skulle jag ändra detta och nu skulle jag ändra detta”. Så vi kan inte kommunicera på 

något sätt utanför den här servern, byt diskutrymme på det här webbhotellskontot, 

för det finns ingen möjlighet att kommunicera på det sättet om det inte finns rakt på 

server. Annars är jag, jag är alltid för att man har en production stage och 

development, där development är egentligen där jag sitter lokalt med alla grejor och 

sitter och testar och sen skickar jag det till stage miljön som egentigen motsvarar den 

miljön där vi testar och utvecklar saker. Det är egentligen en kombination av stage 

och utveckling där jag sitter och utvecklar, jag utvecklar rakt på den servern. Det 

som jag byggt upp är ett mellanled där vi har separata utvecklingskonton så att jag 

kan jobba på en del av kontrollpanel medans nån annan kan jobba i den andra delen. 

Och när man då ska skicka ut sina ändringar till den skarpa miljön så måste man 

pusha genom ett centralt ställe som kontrollerar alla sakerna innan det speglas vidare. 

Men, vi lider lite av hur det ser ut sen tidigare med att man måste finnas på en server 

där man ska testa det. Min ambition är, som vi kommer jobba med framöver, det är 

att se till att alla våra komponenter har ett API som vi kan anropa för då kan man 

jobba varifrån som helst. Egentligen jag kan sitta lokalt och anropa saker och testa 

det. 

37 Viktor Så ni vill ha lös koppling på allting? 

38 Glenn  Exakt, så alla grejor ska vara fristående moduler vilket ger helt annorlunda 

möjligheter när man gör ett gränssnitt för hur kontrollpanelen ska fungera.  

39 Viktor Och det något som tidigare försvårat underhållet då, att det varit för hårt integrerat? 

40 Glenn  Ja, precis, det måste finnas en tydlig koppling på den Linuxservern där kontot finns 

på. Det är för att det var så det var från början när det utvecklades och det har aldrig 

gjorts den här insatsen om man gör det som en fristående API så kan vi göra, har vi 

helt annat liksom spelfält och sådär. Men det är mestadels för att det har fungerat och 

det… Så länge det funkar och vi kan utöka med nya tjänster som vi har gjort med 

exchange osv så har det varit ok. Vi börjar ju nå den här tröskeln, känner jag, att vi 

måste få ut sånt separat modul så att vi kan bygga på ett annat sätt för 

kundupplevelse. Vi har haft samma flöde sen starten egentligen hur man går in i 

kontrollpanelen och jag skulle vilja förändra det. Men det gäller att bakgrunden 

också är kompatibel med hur jag vill att det ska fungera. 

41 Viktor Utvecklingsmiljö, alltså IDE:er, kompilatorer och allt sånt, hur säkrar ni att ni har 

tillgång till det? 

42 Glenn  Så som vi har det har man tidigare alltid SSH:at in på servern och så kör man 

Linuxprogram som VIM, så man jobbar direkt där filerna finns på servern. Jag är 

väldigt för att använda en IDE jag använder sublime text för all min utveckling. Och 

då har jag hittat metoder där man kan mounta projektet till min dator så jag kan 

använda min IDE men i själva verket redigerar jag filerna på servern. Så jag kan 

jobba i min egen IDE när jag kör vissa plugins i editorn, med validering av kod innan 
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det når ett stadie då jag pushar det vidare. Det har ju varit efter preferenser av hur 

folk vill jobba, vissa vill ha eMacs vissa vill som jag jobba i IDE:r. Det viktigaste 

har varit att alla kan jobba och inte ska fastna för att de inte har den eller den editorn. 

Men sättet som vi jobbar på nu gör det möjligt för alla att jobba som de vill, antingen 

kan man jobba lokalt på sin maskin även fast man redigerar filer på en annan server. 

Medan de som vill gå in på servern kan också göra det. 

43 Viktor Underhållet är alltså väldigt personanpassat till utvecklaren, och att det funkar ändå 

även fast ni inte tvingar folk att använda samma verktyg? 

44 Glenn  Ja precis, så är det. Egentligen så har vi ingen policy i vad det är för verktyg som ska 

användas sålänge det fungerar. Så länge man kan utveckla. Jag tycker att det man 

utvecklar bäst i, det är lika bra att man får jobba i det som fungerar bäst för en. Inte 

tvinga in nån i att lära sig ett annat system. Det handlar om att vara så effektiv som 

möjligt. Det kommer alltid vara ett battle i vad som är bäst. Jag tycker det är slöseri 

med tid. Låt folk jobbar på det sätt där de jobbar bäst och är mest kreativa. 

45 Viktor Om vi går på datalagring, databaser och sånt. Har ni varit med om nån gång att nåt 

inte supportas längre och därför inte går att använda? 

46 Glenn  Vi har ju haft vissa gånger, vi har kört för våra kunder som kör mySQL databaser i 

sina webbhotellskonton. Från början hade vi väl mysql 4 tror jag. Efterhand som vi 

märkte att det saknades vissa funktioner, eller hur det administreras, det går ju 

ganska snabbt i utvecklingen av mysql, eller det gjorde det ett bra tag. Då satte vi 

upp nya mySQL-servers men då installerades med mysql 5. Som det var på den 

tiden. Då såg vi till att alla nya kunder lades upp på dessa. Och de gamla kunderna 

fick ligga kvar som de gör för att driften inte skulle påverkas. Efterhand ville vi 

avveckla de gamla mySQL-servrarna som körde den gamla mysql-versionen. Då 

stötte vi problem där, t ex så hashades lösenord i mycket mindre tecken än de gjorde 

på de nya versionerna. Då fick vi hitta en workaround så vi kunde flytta kunderna så 

att deras lösenord inte bara försvinner. Såna här halvmeckiga saker när vi portar till 

helt ny version av vissa verktyg. Sen har vi inte haft så mycket annat som vi har 

upplevt. Vi kör Slackware på våra Linuxservers. Det är det många som höjer på 

ögonbrynen över. Många tycker det är väldigt omodernt. Anledningen till att han 

som satte upp den här miljön från början, han vet ju precis vad han gör och hur allt 

fungerar så han skalar bort precis allt vi inte behöver. När vi sen behöver installera 

några nya saker på våra servers finns det väldigt tydliga riktlinjer för hur man ska 

göra så vi inte lägger in en massa saker som kanske ställer till problem för driften, 

så det är därför vi alltid haft det här, när det kommer en kritisk bugg som... Vi hade 

ju heartbleed med SSL osv. och då var vi väldigt snabba med att applicera en lösning 

på hur våra system funkar när man patchar servrarna. Det som uppgraderas oftast 

och som kan ställa till det för kunderna är PHP-versionerna för vi levererar att från 

version 5.6, jag tror t.o.m. vi har 5.3 kvar. Vi avvecklade 5.2 för ungefär ett år sen. 

Då hade vi vissa problem med kunder som använde sig av specifika funktioner som 

inte längre fanns i 5.3. Då får man göra en avvägning, ska vi låta allt vara kvar i all 

evighet eller ska vi nångång få de här kunderna att uppgradera. Vi har även haft 

windowskunder när vi uppgraderat från, windows 2000 körde vi de första 

windowskontona på, där vi sen har uppgraderat dem vidare och då har det försvunnit 

vissa grejer på vägen. .NET framework 1.1 stödjer vi inte längre, vissa hade väldigt 

specifika saker. Många av de här kunderna har ju fått en lösning en gång i tiden som 

någon utvecklat åt dem och de har kanske inte kontakt med den personen mer så 

dom kan inte riktigt patcha deras sajter. Nån gång har vi fått låta en eller annan server 
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ligga kvar där alla de här gamla kunderna finns då det är en för stor insats för oss att 

hjälpa dem, samtidigt som de inte riktigt kan reda ut det, och vi vill inte bli av med 

några kunder. Vissa av dessa får då ligga kvar, och så för vi hantera det. 

 47 Viktor Dom här uppgraderingarna, tvingar de fram ändringar i er egen mjukvara också? Hur 

går ni till väga då? 

 48 Glenn  Så som det är nu, så fungerar vår mjukvara. Har egentligen gjort det genom alla 

dessa uppgraderingar. Det kommer att behövas göra lite mer arbete för att alltid 

använda den senaste versionen av PHP t.ex. PERL har jag inte så bra koll på och hur 

väl gamla klasser står sig mot det så det kan jag inte riktigt svara på. Det är därför 

jag vill att vi ska göra allting som fristående moduler där eventuellt, istället för att 

allt måste följa den här PHP-versionen så är det bara den här lilla biten som måste 

göra det i princip och min fristående plattform kan alltid köra den senaste. Och då 

kan man bevara den gamla som den ligger med en äldre PHP-version. Om man inte 

väljer att skriva om allt. Det beror på hur mycket arbete man lägger i det. Det har i 

princip aldrig hänt att när vi uppgraderar en version så har våra egna verktyg inte 

fungerat på det sättet. 

 49 Viktor Hur jobbar med er dokumentation av er egen mjukvara? 

 50 Glenn  Bristfälligt. Lite som jag sa innan, man vill hellre komma fram snabbt hellre än att 

följa kodstandard eller att det ska vara överstådligt. Så man vill hellre pusha ut 

funktioner snabbare. Ska man göra bra dokumentation tar det upp ganska mycket tid 

av programmeringen. Jag är väldigt mycket för dokumentation, jag tror hela tiden 

att ingen är emot det här, men lägg hellre tiden på att programmera nya saker än att 

dokumentera det som redan finns. Skriver man kod med in-line dokumentation så 

brukar det vara rätt lätt att hoppa in och läsa hur någon har tänkt, om man nu skriver, 

jag gjorde såhär pga. det här. Ibland när vi patchar funktioner skriver vi ibland datum 

när vi ändrat nånting så det finns ”versionshantering”, jag ändrade den här 

parametern då, då kan någon annan gå in och se, okej vi gjorde den här ändringen 

sist. Det som vi infört det senaste året är att vi har versionshantering av det mesta, i 

alla fall på Linux via Git, så vi kan alltid se direkta ändringar. Eller vi kan gå in och 

se vad folk har jobbat med och vilken patch man har gjort och se vilka filer som har 

ändrats. Och då behöver man inte in-line dokumentation utan man har det i Git-

loggen där man kan se vad folk har gjort. 

 51 Viktor Hur stor glädje har du av det när du ska gå in och underhålla nåt gammalt? 

 52 Glenn Många av dem här har ju inte patchat på väldigt länge, många filer, så har de bara 

lagts in i Git utan nån ändring. Så mycket av det, har det patchats förr i tiden så kan 

jag ju inte se det. Men jag har mycket glädje av om de har lagt in in-line 

dokumentation innan Git där man ändå kan se ”den här parametern kanske bör 

förändrats till såhär många sekunder om vi märker att nåt går långsamt”. Så det har 

egentligen aldrig varit ett problem för min del att det saknas dokumentation. Jag har 

ju också haft ganska mycket hjälp av han som satte upp allt detta från början. Jag 

kan alltid ställa frågor och han kan peka mig i rätt riktning. Det viktigaste har varit 

att han inte gör sakerna åt mig utan pekat mig i rätt riktning så jag får sitta och testa 

mig fram, på så sätt har jag fått mer förståelse för hur koden fungerar och hur det 

hänger ihop. 

 53 Viktor Då jobbar han mycket med kunskapsspridning? 
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 54 Glenn  Ja, precis. Han har ju fört över mycket av utvecklarbiten. Egentligen allt det han 

utvecklat, kontrollpanelen och så är det ju jag som står för nu. Sen innebär det inte 

att jag bemästrar allt. Om det finns nåt gammalt som jag inte riktigt har koll på nåt 

annat programmeringsspråk, vi har Ruby t.ex., som jag inte jobbat så mycket med, 

då tar det mer tid att fixa det. Men det är ju sånt man får lära sig. Det kan inte vara 

så superperfekt när man är ett såhär litet företag där det inte är så många som jobbar 

med det. Det är klart att om man är en större organisation där det är många utvecklare 

är det viktigt att se till att det är strukturerat i och framförallt är det väldigt mycket 

kod är det viktigt med dokumentation. Där folk kan sätta sig in innan man hoppar in 

i allting. 

 55 Viktor När vi läst om detta med underhåll så har de profilerat lite annorlunda vilken typ av 

programmerare man behöver för att underhålla saker på lång sikt, man ska kunna 

kommunicera med andra människor, mer problemlösande, mer serviceinriktade, 

kring nyutveckling är det mer ett produktfokus, nu ska vi ta fram något så fort som 

möjligt, hur känner du inför de här personliga egenskaperna? 

 56 Glenn  Det som vi tyvärr har gjort fel alla år, vad jag tycker, är att vi har tittat på vår 

utveckling bakifrån, vi har tittat på vad har vi idag, och vad skulle vi eventuellt vilja 

göra. Jag vill ha det här tvärtom. Vad är det vi vill göra, vad är det för produkt vi vill 

hålla på med, hur ska den utformas, och där börjar man jobba, sen jobbar man bakåt 

– vad behöver vi göra för att det här ska vara möjligt. Behöver vi patcha nåt 

befintligt, hur mycket behöver vi patcha? Är det bättre att skriva om det från 

grunden. Då kommer vi kunna anropa det på ett annat sätt, vilket kanske sparar 

resurser på databaser. Så som dom flesta som är här jobbar, är drifttekniker som 

jobbar på serversidan så de ser ju inte det förrän ut mot kunderna och kan inte hitta 

potentiella förbättringar. De förbättringsförslag som kommer är ofta buggar som 

brukar hända, skulle vi inte kunna göra såhär. Men det sker inte så mycket 

produkttittande. Man utvecklar inte produkten. Utan mer lösa saker i bakgrunden. 

Skulle vi inte kunna göra såhär där bak där vi gör såhär. Jag tycker fokus ska ligga 

mer på vad vi vill göra med kundupplevelsen, hur ser kunden på hur det fungerar 

hos oss, sen ställer vi kraven mot bakend efterhand. Det är därför vi har börjat med 

kunskapsspridningen av bakend-systemen som jag har jobbat med. Där jag ska lägga 

mer fokus på frontend, det är jag som vet hur allting funkar och hänger ihop, men 

jag ska inte behöva ta hänsyn till hur det fungerar. Utan jag kommer jobba mer 

frontend, kontrollpanelsmässigt med kundupplevelsen framförallt. Där jag vet, 

eftersom jag vet så mycket med kommunikationen, jag har haft så många 

erfarenheter mot bakendsystem, så vet jag hyfsat bra koll på vad som borde vara det 

bästa. Där jag sen kan ställa en kravspecifikation till backendgänget. Som då kan 

den här backenden som jag kan, där jag egentligen kan avgöra om vi ska patcha 

befintligt eller om vi ska skapa nytt då jag vet begränsningarna. 

 57 Atif Har du några andra tips på hur man kan fortsätta ha nytta av gamla system? 

 58 Glenn  Så länge det fungerar ska man väl inte grotta i det. Det är väl lite så jag har känt det 

tyvärr.  Funkar det, är kunderna nöjda och vi är nöjda så för all del låt det ligga kvar. 

Lägg tiden på nåt som man verkligen tror kommer göra skillnad. Om det innebär i 

slutändan att man måste röra nån gammal grej, då får man göra ett ställningstagande. 

Dels har vi folk med tillräcklig kompetens i de här gamla modulerna, nu är det 

separata språk som gör det här, istället för PHP är det kanske Ruby. Har vi den 

kunskapen in-house? Hur mycket påverkar det tiden att utveckla allting? Stabiliteten 

och kvalitén. Har man det, ja, tycker man det är bra uppsatt från början, kör på och 
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gör de här mindre patcharna som gör att det går snabbare. Tycker man att det är för 

rörigt och det är svårt att sätta sig in i det då bör man hellre göra det på nytt och ta 

med erfarenheter från hur det gamla såg ut. Men har man skrivit koden bra från 

början och tänkt på eventuella fel. Hur vi identifierar om det blir ett fel i systemet, 

hur presenteras det för kunden och hur presenteras det för oss, kan vi följa upp det 

på ett lätt sätt och identifiera vad felet var och var felet kom ifrån. Om vi loggar att 

det kom från den här funktionen när det här felet inträffade. Då kan det snabbt 

identifierat var man ska gå in och fixa det. Om det sker random fel när man inte 

riktigt vet var det sker, det är nånstans i den här miljön. Då är det mycket jobbigare 

att göra en lösning. Gå igenom det steg för steg var kan det gå fel. Men har man gjort 

det bra från början, så låt det köra vidare. 

 59 Viktor Har du nåt exempel på nån som gammal modul som ni utvecklat som ni haft från 

början och alltid haft glädje av och bara funkat? 

 60 Glenn  Tja, vi har ju, e-posthanteringen i sig på våra Linux-servrar ser ju egentligen i 

kontrollpanelen precis som det har gjort för 5-6 år sen. Det kanske inte grafiskt är 

det snyggaste men det funkar alltid i bakgrunden, hur den skapar konton, om man 

gör en grupputskickslista, hur det sparas och hur det fungerar på servrarna. Det har 

levt kvar sedan ’99 i princip. Och fungerar fortfarande och körs fortfarande av vissa 

kunder hos oss. Dom gånger det uppstår problem är det oftast i senare led, där mailen 

går ut och fastnar i ett spamfilter. Det är ju inte kodens fel, den har gjort sitt och 

skickat det vidare. 

 61 Viktor Varför tror du att ni har haft glädje av den så länge? 

 62 Glenn  Det är för att det är skrivet väldigt bra. Man tänker på var kan det bli fel, hur fångar 

man upp felet och, det är tydligt och hitta var eventuella fel kan vara. Jag kan tänka 

mig att det lades rätt mycket tid på att utveckla det här, hur det fungerar. Så man la 

mycket tid att tänka på var kan det bli fel och hur hanterar vi det, vad kan nästa fel 

bli osv, osv. Hur hanterar man det. Det är i slutändan är så man hittar alla eventuella 

fel det kan bli och hur man åtgärdar det. Framförallt den e-postbiten är bra från 

grunden. Till det gjorde vi en egen webbmail som grafiskt sett inte är snygg eftersom 

den är säkert 10 år gammal. Men den funkar fortfarande. Vi har ju även för dom här 

kunderna som har ett webbhotellskonto där de vill utöka sitt diskutrymme så de kan 

lägga upp mer filer på sitt konto fanns där ju inget verktyg där man kunde ställa in 

hur stor kvot en Linuxanvändare fick använda, så då skrev han ett program på Linux 

som han har portat till mac osv. för några år sen lade han ut det på Github bara för 

att samla sina gamla projekt. Det är faktiskt många som använt det och tycker det 

fungerar bra och skickar patch requests. Och detta är ändå kod som skrevs väldigt 

längesen men som fortfarande har god nytta idag. 

 63 Viktor Och den har ni i drift idag? Och då får ni gratis patchar från github från andra som 

tycker det är sjyst? 

 64 Glenn  Ja! Ja, hur mycket av de här patcharna han applicerar vet jag inte, jag ser inte den 

biten, men det är rätt kul att en komponent som är så pass gammal, som var så 

fundamental då, det var avgörande för att en kund inte hade obegränsat med MB. Vi 

kunde sälja extratjänster som att lägga till 10 extra MB för såhär mycket i månaden, 

det var inte många som hade det över huvud taget. Det här lilla verktyget som bara 

skulle begränsa användare, vi kunde utöka och tjäna lite extra pengar på, att det 

fortfarande fungerar och det faktiskt är folk som använder det i sina miljöer idag är 

väldigt roligt faktiskt. 
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 65 Viktor Har ni haft några exempel där ni haft ett leverantörsberoende där ni satsat på en 

teknologi som inte supportas längre, som ni integrerat ert system med så nästan blivit 

lite blåsta och fått göra om grejer i efterhand? 

 66 Glenn  Inte så. Det som har varit våra största investeringar och det vi har lagt ner mest tid 

på är ju när vi införde Exchange som är en mailplattform istället för att ha det på 

Linux, det som vi gjorde då var att Microsoft inte hade några smidiga, färdiga API:er 

som man kunde anropa för “lägg till/ta bort e-postkonto” vad man än ska göra på 

den här plattformen, så då har ju han lagt sitt eget lager API på Exchange, ovanpå 

det som gör saker. Han har programmerat det helt själv och hur det ska fungera. Det 

har aldrig skett några förändringar i Exchangeplattformen som har gjort att hans API 

inte har fungerat. De patchar som de gör är mer för prestanda eller säkerhet. 

Ingenting förändras i grund och botten i deras databaser och allt sånt. Vi har aldrig 

blivit lidande av att det skett uppgraderingar som gör att våra grejer inte funkar. Jag 

kan inte komma på nåt såhär direkt, jag antar att det i princip aldrig sker. Den enda 

gången som jag vet att jag har fått göra lite är den här Sitebuilder som jag talade om 

tidigare där det kom en ny version som gjorde att vi behövde ändra saker i 

kontrollpanelen. Men det var inte mer än att titta på vad de gjort för förändringar och 

sedan applicera det hos oss. Det har inte varit nåt sånt här FAN vi måste göra om 

allt. Utan det har varit väldigt små grejer vi behöver göra. 

67 Viktor Men ni hakar inte på det senaste heller om det kommer något liksom bara wow det 

här måste vi ha? 

68 Glenn  Nej, tyvärr gör vi inte det. Jag tycker, vi är väldigt bekväma i vad vi har och att det 

funkar. Det som vi egentligen kikar på utåt sätt är hur vi ska kunna kommunicera 

med kunder. Istället för att bygga en egen chatfunktion, så köper vi in en färdig tjänst 

så vi bara skickar in en liten javascript-kod så funkar det. Att vi hela tiden är på det 

senaste, det är vi i princip inte, det är mycket också för att vi vill köra på saker som 

är stabila och funkar, vi vill leverera kvalitet, vi har väl alltid varit några år efter. Vi 

började med Exchange 2003, vi patchade till 2007, sen kom 2010, nu är vi uppe i 

2013 men vi tog aldrig 2010 för vi hade behövt göra ett nytt API för att de hade 

förändrat hur det såg ut i den nya versionen. Vi var inte heller riktigt säkra på hur 

snabbt man ska hoppa på det, hur stabilt det funkar. Det viktigaste för oss är ju 

verkligen att det funkar, att det inte är några avbrott för våra kunder. Vissa gånger 

har vi ju då hoppat över någon version, sen har vi “okej, nu kommer det snart en ny 

version vi kanske börjar titta på den”, rätt generellt är det ju ofta våra egna lösningar, 

Exchange är en extern tjänst som är rätt så stor för e-post. Men 

windowsprovisionering och linuxprovisionering är det ju vi själva som utvecklat, 

där vi styr kraven för hur det ska fungera, behöver vi patcha nåt är det vi själva som 

gör det och vet var någonstans vi behöver ändra. Vi har aldrig riktigt blivit lidande 

av att det är något nytt som kommer in där vi måste patcha en massa gammalt. När 

du har en så här stor kundbas och det finns såhär många kunder är det inte så lätt att 

bara hoppa på tåget på nån ny produkt och bara applicera det. För dels vet du inte 

exakt vad du får ut av detta? Vad vinner vi på det? Hur bökigt kommer det bli för 

kunderna? Och för oss att administrera detta? 

69 Viktor Om man kollar på era system så har ni kunden här, och så har ni front end mot 

kunden här och det har ni gjort själv, server här och en massa moduler här [ritar och 

visar en bild] vissa har ni gjort själva och vissa är inköpta? 
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70 Glenn  

och 

Viktor 

[Dialog baserat på en bild om hur modulkopplingar hos GlennTech sitter ihop och 

en förklaring från Glenn  om att endast backupsystemet är en frikopplat från detta.] 

71 Hampus Hur skulle ni påverkas om “HAN” eller windowsutvecklaren skulle försvinna? 

72 Glenn  Inte bra. Det som är om man tänker att vi ska anställa en tekniker på detta stället. En 

tekniker som kan jättemycket om Linux eller vad han nu kan. Det som en sån person 

får göra är att sätta sig i hur det fungerar hos oss och våra plattformar och våra 

begränsningar. Det är mer, även om han kan allt om Linux blir hans största jobb att 

sätta sig in hur det fungerar hos oss. Den vanliga driftsteknikerrollen, där har det 

roterat folk men vi har ju i princip haft kvar de här två personerna, den som gjorde 

Linuxplattformen och den som har gjort windowsplattformen. De har alltid mer eller 

mindre funnits kvar. Det är klart skulle vi bli av med en av dem här helt och hållet, 

då skulle det bli lite problematiskt. Då får man ju helt enkelt kolla över vad det är 

den här personen ansvarar över. Kan vi drifta det själva, eller får vi ta fram 

alternativa lösningar? Personen vi värvar, kan vi hitta en bra ersättare till den 

personen som har satt upp det, som kan axla hans gamla grejer och under den här 

perioden när han ska sluta hinna lära sig så mycket som möjligt. Alternativt, och det 

är ju den tråkiga biten, ska vi införa ett nytt generellt system istället? Som har de här 

API:erna istället för att vi utvecklar det själva? Att vi behöver skaffa en ny plattform 

som kan göra allt det här utan att vi behöver den här personen som ska patcha API:et 

eller patcha nåt i backend. Att vi istället använder en plattform där det hanteras helt 

och hållet av de som levererat produkten. Det har ju skett lite då och då, det är ju en 

som har jobbat här tidigare som varit driftschef, han satte sig in i hela driftrollen och 

axlade egentligen allt som han som satte upp Linuxmiljön gjort, lärde sig precis hur 

allt fungerade, sen slutade han, då var vi lite i det här läget, han hade ju tagit över 

den här rollen och skulle egentligen sprida sin kunskap vidare men sen slutade han. 

Då visste man inte, “okej han kan ju allt det här, han har ju lärt sig allt det här av den 

första killen, hur går vi nu vidare för… vem ska nu ta över det som han gör?”. Men 

det har funkat bra! Man får sätta sig in i det. Det tar tyvärr längre tid men det har ju 

gått att sätta sig in i och man har ju lyckats lösa saker ändå. Det är klart, det är… 

sårbart är kanske fel ord, men det blir klart väldigt jobbigt om en sån person 

försvinner. Men när man väl hamnar i den situation så får man göra det på bästa 

möjliga sätt. Vi har rett ut det. Men det är ju inte optimalt, det sätter käppar i hjulet 

för framtida utveckling.  
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Bilaga 4 Intervjuprotokoll: VISMA, Håkan, Gudrun, Desirée 

Utvecklare, Produktansvarig, Team Manager. 20 april 2015. 

1 Desirée Ska jag ringa upp Håkan, ska vi se om det här funkar? 

2 Håkan Hallå det är Håkan. 

3 Desirée Hej hej Håkan. Här sitter vi med tre studenter. 

4 Håkan Hej allihopa. 

5 Desirée Jag har berättat lite om VISMA och Gudrun har berättat lite om Bokslut och 

du väl berätta lite om vem du är. 

6 Håkan Håkan Runqvist heter jag. Utvecklare sedan länge. Har jobbat med Visma 

SPCS under många år. Med bland annat Bokslutprogrammet men även lite 

andra program som löneprogram, tidsredovisning och diverse andra 

administrativa program. Just nu jobbar jag med webblösningar för SPCS, en 

produkt som heter ekonomiöversikt. Det är väl jag ungefär. 

7 Desiree Ja, då får vi lämna bollen till er att ställa frågor. 

8 Viktor Hur säkerställer ni att den kompetens som behövs för att vidareutveckla 

bokslut finns kvar i projektet? 

9 Håkan Steg ett är att vi försöker att undvika att någon ensam person har all kunskap 

om någonting, Vi försöker sprida kunskapen så att flera har jobbat med 

sakerna. Det är väl en viktig sak. Sen försöker vi gardera oss ifall vi, i värsta 

fall, behöver göra en åtgärd när de som jobbat med det kanske jobbar med 

andra saker inom eller utanför företaget. Vi försöker se till att koden är 

skriven på ett sådant sätt att man kan gå in i den utan alltför stor 

ansträngning. 

10 Viktor Har ni någon stilguide ni följer? 

11 Håkan Ja, det har vi men det varierar lite mellan olika projekt. Det fanns en stilguide 

som hette Code Complete och kom från Microsoft för länge sen och sedan 

har vi förfinat den under olika projekt. Och sedan sker det också någon form 

av informell rensning i koden - när man ser att något är skrivet på ett lite 

ovanligt sätt av någon som börjat jobba hos oss så kommenterar man det lite 

snällt och försiktigt och efter ett år brukar alla vara inkörda på att det är såhär 

man ska göra, vad som är det rätta sättet. 

12 Viktor Hur brukar ni jobba med dokumentation? 

13 Håkan Ja det har också varierat lite mellan åren. Det finns väl lite synpunkter på det 

här. En del hårdhudade människor säger att koden ska vara så bra skriven att 

den inte behöver någon dokumentation mer än i undantagsfall. Andra tycker 

det är bra med dokumentation både i koden och externt. Så jag vet ju vad jag 

själv tycker men jag vet inte riktigt om det stämmer exakt överens med de 

projekt vi jobbar med i detalj i alla lägen. Det som jag tycker är viktigt är 

inte dokumentationen för varje enskild källkodsrad, för det kan man ofta 

klura ut. Det är mer för de stora strukturerna i programmet. Hur de olika 

modulerna hänger ihop och så vidare. Och en nivå ner är det vad de olika 
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klasserna har för uppgift och vad de har för sammanhang. Så det är ju en del 

av dokumentationen och det är ju bättre och sämre. I vissa fall blir det lite 

bättre och i många fall blir det inte så bra som man önskat. Sen nere på 

källkodsnivå är det till exempel i bokslutsprojektet och den typen av projekt 

skriver man kommentarer speciellt i början av varje funktion eller metod vad 

den gör för någonting och sedan ibland även en kommentar för ett stycke 

kod. Skälet är att man snabbt ska kunna tränga in i källkoden utan att avkoda 

källkodsraderna i detalj för att förstå vad de gör. Så svaret är ju lite blandat. 

14 Viktor Dokumenterar ni några arbetsprocesser, till exempel hur man kompilerar, 

hur man bygger... 

15 Håkan Nuförtiden är mycket av det väldigt automatiserat, vi jobbar ju med Visual 

Studio och TFS [Team Foundation Server] och vi har ju en helt 

automatiserad byggprocess. Sen har vi också när man ska börja bygga på en 

utvecklardator… I vissa fall har vi dokumentation av vad som behöver vara 

installerat om det inte är helt självklart. Det är lite mer komplext nuförtiden, 

så när det behövs har vi den dokumentationen. Annars har vi mycket 

powershell-script som sätter upp miljöerna som behövs på en utvecklardator. 

Så för att komma igång att utveckla tankar man hem källkoden, kör ett 

powershell-script som sätter upp allting och sedan är det klart. Och för att 

bygga releaseversioner som ska ut till kunderna är det helt automatiserat. Så 

det finns inte så mycket kvar att dokumentera faktiskt. 

16 Viktor Hur är det med driftsmiljön. Det är ju en kontorsmjukvara så ni har ju en 

ganska modern driftsmiljö. Hur hanterar ni om det kommer en ny 

Windowsversion så att programmet fortfarande ska fungera? 

17 Håkan Vi brukar ju titta på betaversioner av operativsystemen och testköra där. Och 

när det gäller just windows så är det ju ofta hyfsat bra bakåtkompatibelt men 

under årens lopp har det varit några justeringar vi behövt göra. Vi hanterar 

det genom att titta på det i god tid innan det släpps och i så fall åtgärda om 

det är någonting. 

18 Viktor Skulle du kunna ge några exempel när det inte funkat med en ny 

windowsversion? 

19 Håkan För ett antal år sedan, sju åtta, nio, tio kanske… Så införde man ju en ökad 

säkerhetsnivå i Windows så man inte fick hålla på och skriva lite var som 

helst. Det var det här User Access Control. Då have använt mappar som inte 

längre var skrivbara i alla lägen och då fick vi fixa till det. Så det var ett 

exempel på en åtgärd. jag tror även i något fall när vi använde vissa 

dialogrutor i windows för att ändra inställningar och jag har för mig att vi 

gjort någon liten justering som hade med det att göra. I de stora hela är det 

väldigt få justeringar mellan de olika Windowsversionerna. 

20 Viktor Er utvecklingsmiljö, går ni upp till senaste versionen? 

21 Håkan Vi försöker gå upp till senaste versionen men inte slaviskt så fort det kommer 

en ny utan i praktiken är det så att det kommer en ny utvecklingsmiljö och 

någon gång börjar någon testa det inom ett halvår eller max ett år har vi ofta 

gått upp till den nya versionen. Vi gjorde faktiskt motsatsen ett tag för ett 

antal år sedan - vi sa att vi inte ville ta risken att byta så ofta och det är inte 

så mycket nyheter så vi ligger kvar med den gamla. Men det innebar att 
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steget upp till den senaste versionen när vi väl verkligen ville byta blev så 

stort så vi tror det blir lättare att hålla sig till den senaste, eller nästan senaste 

hela tiden. 

22 Viktor Har ni några andra inköpta program eller liknande ni är beroende av för att 

utveckla? Komponenter också kanske? 

23 Håkan När det gäller just Bokslut har vi väldigt lite. När vi gjorde första versionen 

av den hade vi dåliga erfarenheter från tidigare och hade inte så stora behov 

så vi utvecklade allting själv. Det hänger ihop med att bokslut delar plattform 

med en massa andra produkter så man hade nytta av det här på många olika 

ställen så det enda vi hade där var en grid-komponent. Och där fick vi med 

källkoden när vi köpte den en gång i tiden. Vi ligger kvar med mer eller 

mindre den version den hade när bokslut releasades i sin första version. Vi 

har alltså inte haft något större behov av nyheter, I andra produkter har vi 

komponenter som vi använder och ja, det är ju alltid ett problem. Det 

kommer nya versioner och ibland när man ska ha de nya versionerna får man 

jobba ganska mycket för att anpassa sig till dem. och det finns ju en risk att 

kunderna anser att det blir ett problem på något sätt som vi inte var beredda 

på. Men det blir väl vanligare och vanligare att man ha komponenter och 

många av de större har bättre stabilitet nuförtiden än de hade för 10-15 år 

sedan. 

24 Viktor Om vi frågar såhär… De äldsta delarna i bokslut, vad är det som legat kvar 

längst? Den äldsta koden, vad är det för sorts komponenter? 

25 Håkan Den kod vi själva skrivit, det skulle vara gridkomponenter… och sedan kod 

vi själva skrivit som varit med i väldigt många år. Det är ju C++-kod, 

egenskriven eller gridkomponenten. 

26 Viktor Är det beräkningar då eller vad är det i den koden? 

27 Håkan Det är hela programmet. Det är beräkningslogik, användargränssnitt och så 

vidare… Grundstommen i programmet finns ju kvar. Och om man skulle 

gissa hur mycket som är kvar av den kod vi hade när version 1 releasades är 

det kanske 80-90% av den plattform vi använde och sen 60-70% av själva 

programkoden som är kvar. 

28 Viktor Så ni har inte skrivit om gränssnittet alls? 

29 Håkan Nä inte helt dramatiskt, vi har filat på det men hanteringen av allting ligger 

kvar och jag är övertygad om att det finns dialogrutor som finns kvar och ser 

nästan likadana ut, man kanske har filat lite på dem, som när version 1 

släpptes. Sen har det naturligtvis tillkommit nya dialogrutor. Vi har fixat lite 

med färger och annat. Men annars har det nog hängt med rätt så mycket. Vi 

har andra produkter inom Visma SPCS där man gjort ganska dramatisk 

omskrivningar. men ofta, om jag har en skärmbild med ett antal uppgifter, 

även om man gör en dramatisk omskrivning handlar det ju ofta om färger, 

att man positionerar annorlunda att man kanske flyttar om och förfinar lite. 

Men många uppgifter är ju desamma. har jag ett kundregister har jag ju 

kundnamn, postadress och så vidare och det finns ju inte sådär oändligt 

många sätt att göra det på. 
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30 Viktor Så ni har gränssnittskomponenter som funkat i 17 år? 

31 Håkan Ja. 

32 Viktor För det låter helt sjukt när du säger det... 

33 Håkan Ja ett formulär i ett Windowsprogram där jag fyller i lite saker ser ju nästan 

likadant ut idag som för tjugo år sedan. Lite färger och lite annat, men 

grunderna är desamma. Som ett kundregister, du behöver fortfarande mata 

in namn adress, postadress… Och om man tittar på webben ser ju inte 

webbprogram ut idag som de gjorde förr i tiden. Och visst i 

windowsprogram… Vad har hänt där? Om vi kollar på Microsoft Office vad 

har hänt de senaste 25 åren? De införde det här med ribbons-menyer och sen 

har de ändrat lite färger. Det har faktiskt inte hänt mycket mer vill jag påstå. 

34 Gudrun Vi smällde upp det [Boksluts gränssnitt] på projektorn. Inte det sexigaste, 

men det funkar. Det är väldigt funktionella program. 

35 Håkan Det tillhör ju kanske den kategorin av program som är lite halvtråkiga, men 

de gör det de ska. 

36 Viktor Vi talade med en annan utvecklare… de hade hoppat på Silverlight och sedan 

fick de slänga saker… Ni har bara hållt er till detta? 

37 Håkan Alltså… Silverlight användes ju om  man ville ha en webblösning innan man 

gjorde mer avancerade HTML-lösningar om man ville ha lite bättre 

användargränssnitt. Vi har ju Windowsprogram. Vi har ju andra produkter 

där vi börjat använda WPF [Windows Presentation Foundation] för ett antal 

år sedan men vi tyckte inte det var motiverat att skriva om Bokslut och 

använda WPF istället. Annars kan man ju göra rätt så mycket med det för en 

Windowsprodukt. 

38 Viktor Hur sköter ni datalagring i det här programmet? 

39 Håkan I Bokslut är det ett antal filer som rätt så mycket ligger rakt upp och ner. I 

Programmet finns ett antal datastrukturer som vi serialiserar ut på filer. 

Ganska enkelt. Vi har alltså ingen databas i botten av olika skäl. Och så har 

vi andra program där vi har SQL-databas i botten och kunderna får installera 

SQL express. 

40 Atif Kan du berätta varför ni har valt att göra så? 

41 Håkan Att inte ha SQL? Det har att göra med att bokslutsdata inte är så lätta att 

strukturera ner i en databas. Det går ju men vinsterna är inte så stora då det 

är så olika typer av data. Om jag jämför med ett kundregister är det självklart 

att ha en SQL-databas eller liknande för då har jag många av varje sort. Jag 

har många kunder och varje kund har namn, adress, postadress osv… I 

bokslut har man en massa olika bilagor där varje har sin uppsättning data 

som är specifik för den bilagan och ska jag lagra det i en databas skulle jag 

kunna lagra det som någon sorts nyckel-värde-par där varje nyckel har ett 

värde lagrat tillsammans med nyckeln. Men då vinner jag inte mycket på att 

ha en databas. Jag skulle kunna ha en tabell för den bilaga som hanterar 
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leverantörsskulder och den som hanterar kundfordringar, men då får jag en 

stor komplex databas och så här var det mer effektivt. Dessutom kan vi spara 

denna information relativt effektivt, vi har inte 100 000 bilagor utan det rör 

sig om 30-40-50 och då går det rätt snabbt att spara det som filer. 

42 Atif Vad är det som tvingar fram att ni gör förändringar i Bokslut? Är det 

kundkrav? Lagstiftning? Något helt annat? 

43 Håkan Ja det kanske inte jag som tekniker kan svara så mycket på. Kundkrav, teknik 

och att vi vill förbättra programmet. 

44 Gudrun och 

Håkan 

[går ej att höra, två personer pratar + placering av mic] 

[Ur minnesanteckningar: K2 och K3 regelverk för hur bokslut ska se ut har 

medfört stora förändringar] 

45 Atif Men ni gick in på webblösning… Varför gör ni den? 

46 Håkan Ska jag svara till att börja med? Ett skäl är att webben har blivit mer mogen 

nu, man kan och det görs ofta bättre applikationer på webben idag än det 

gjorde förr så fler och fler söker sig till webben och vill kunna jobba varifrån 

som helst och utan att installera program på sin dator. 

47 Desirée ... och kunna dela det man jobbar med också, det är Vismas övergripande 

strategi att satsa på cloudprodukter, det gör vi alla. Det handlar om att 

integrera de gamla ekonomisystemen i framtiden. 

48 Viktor jag upplever på Bokslut att just det tekniska förändringstrycket inte varit så 

starkt. På just denna produkten. Att det är mer regelverk och användarkrav 

och inte tekniken som tvingar fram saker…. 

49 Håkan Ju det stämmer. 

50 Gudrun [går inte att höra] 

51 Viktor Om ni ska gå in och underhålla bokslut vilka är de största problemen eller 

utmaningarna ni har då? När ni öppnar upp projektet för att implementera 

något nytt eller fixa en bugg? 

52 Håkan Ska se… jag tycker vi har rätt bra ordning på det. Det är kanske så att vi får 

vara försiktiga när det är var längesen vi var inne och jobbade med olika 

moduler. Det gäller ju att komma in i tankegång och inte missa några 

beroenden eller så. Jag tror det, jag vet inte vad ni säger... 

53 Gudrun Ja det stämmer, det sitter ju [hörs inte] man får vara försiktig så man inte 

påverkar några andra delar. 

54 Atif Har ni något designmönster som ni använder för att underlätta 

programmering t.ex. MVC eller nåt annat? 

55 Håkan Ja, i bokslut är det väl inga väldigt tydliga mönster, Visitormönstret finns 

faktiskt när det gäller rapportgenerering. Sen i många andra sammanhang så 

använder vi ju MVC, MVVM och så vidare. Men i Bokslut är det Visitor 

som är ett uttalat mönster. Nuförtiden i de större produkterna där flera jobbar 

och kunskapen har växt efterhand… använder vi ju mönster i mycket större 

omfattning. Och det är en bra strategi för kod som är lättare att underhålla 
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av nya programmerare på sikt. 

56 Viktor Så det underlättar underhållet att arbeta med olika mönster? 

57 Håkan Ja. Just eftersom att… om man inte använder de här mönstren gör man ju 

något liknande ändå fast på sitt lilla hemmagjorda snickrade sätt. Då är det 

lite svårare för någon annan att komma in i det. Man måste ju själv förstå 

mönstret. Sen finns ju risken att man använder för mycket standardlösningar 

så man komplicerar det på det viset men det ser jag inte så mycket av. Det 

finns fördelar att använda mönster där de passar in. 

58 Viktor Hur arbetar ni praktiskt med kunskapsspridning när ni sätter er ner och går 

in i de här gamla komponenterna? 

59 Desirée Det är ju den utvecklare som är mest erfaren om det nu är flera som ska in. 

De flesta har ju varit inne i det som jobbar med det. Det är väl bara att köra 

på och fråga varandra om det är någonting. 

60 Viktor Så det är inte formaliserat på något sätt. 

61 Gudrun Nä det ror jag inte Håkan... 

62 Håkan Det enda vi har lite formaliserat är när vi introducerar en ny programmerare 

på företaget som ska jobba med de här produkterna. T.ex. ska man jobba 

med de här windowsprodukterna där bokslut ingår ha vi haft en period när 

de börjat där de fått muntlig information och fått skriva testapplikationer och 

fått uppgifter vi gått igenom så de kan göra alla normala saker. Sedan har de 

fått börja jobba under överinseende projektet och därmed kommit in i det. 

Och sen som Desiree säger att den mest erfarna delar ofta med sig till de 

andra som inte har jobbat så mycket i projektet efterhand. 

63 Viktor Om du skulle… när ni underhållit bokslut så här länge om du skulle säga 

några grejer som gjort att det fungerat för det är ju väldigt länge att ha en 

produkt i 17 år som fortfarande funkar och är populär. Hur har ni lyckats 

underhålla det så länge? 

64 Håkan Det bygger på en plattform som används av många produkter som varit rätt 

stabil. Det gör att folk kan byta mellan produkterna och har känt igen sig. 

Många lösningar är likadana rent tekniskt. Det är en grej. Sen att ha ett tänk 

redan från början att man inte får göra för komplicerade interna tekniska 

lösningar bara för att bli klara snabbt utan det måste vara genomtänkt och 

väl fungerande. 

65 Viktor Så ni gör hela tiden en avvägning mellan långsiktigt och kortsiktigt när ni 

underhåller? 

66 Håkan Ja. Men det är ju svårt ibland… Ibland är det ju brådskande men jag tror det 

finns inbyggt i de flesta programmerare att man vrider och vänder på sig om 

man tvingas göra en lösning som inte är långsiktigt hållbar. Ibland får ju då 

Gudrun och company höra diverse gnäll från oss programmerare när man 

liksom går genom nån sorts lösning som inte är riktigt, vad ska man säga, 

logiskt 100% överensstämmande med vår kod och så vidare.  
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67 Viktor Men ni har det relativt lätt att finansiera underhållsarbete om du skulle 

behöva gå in och styra upp nånting i? 

68 Håkan Alltså det finns en stor förståelse för det hos ledning och andra att vi måste 

ha kvalitet på kod absolut. Sen varje sånt beslut att man ska lägga massa tid 

på saker som inte kommer till kundens nytta, det är klart att det behöver 

motiveras. 

69 Viktor Jobbar ni med versionshantering? 

70 Håkan Ja, det har vi. Vi kör med TFS source control där det finns hantering så vi 

har så att säga full koll på version. Allting som releasas branchas av och 

ibland i utvecklingsarbete så branchar vi… en utvecklingsversion. Men det 

är lite olika i olika projekt. I vissa projekt så jobbar man inte så mycket 

parallellt med olika versioner, utan där handlar det mer om att säkra att vi 

har exakt den versionen vi släppte till kunden, att vi har den kvar och att vi 

kan plocka fram koden närsomhelst.  

71 Viktor Och då använder ni er mycket av historiken i versionshanteringen då, ni går 

in i gamla grejor eller? 

72 Håkan Ibland går vi in och tittar, så att säga, hur, alltså låt säga att det skulle bli en 

bugg nånstans om man varit in i koden och gjort några förändringar och så 

händer det ibland att man tittar vad jag har gjort för förändringar nu på senare 

tid eller just den här ändring, var gjordes där. Så det kan vara till hjälp i 

felsökning ibland. Men inte extremt mycket skulle jag säga, lite grann. 

73 Atif Hur håller ni er uppdaterade med tredjepartskomponenter, operativsystem 

och så, hur vet ni vad som kommer komma? Om ni ska agera? 

74 Håkan Det är väl lite olika och beror lite på vilket projekt det är. Nu har vi en 20-

30 levande produkter som bygger på, det är inte ett oändligt antal 

komponenter, ofta används en komponent i fem olika produkter. Ofta i de 

projekt där det händer mest finns där systemarkitekter som håller koll på vad 

som händer och sen, eftersom vi samarbetar mycket talar vi om för varandra 

vad som är på gång. Vad det gäller operativsystem vet jag faktiskt inte, vi 

får ju nys om att det kommer nånting och sen är det alltid nån som går in och 

börjar testa på det och sen diskuterar man hur man ska hantera det. Det är 

väl inte så mycket formalitet runt det. Det är väldigt självklart när det 

kommer. Alltså en windows-version är väldigt självklar, en ny version av 

komponenten, det är egentligen bara om man har behov av den eller vill hålla 

sig ständigt uppdaterad.  
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Bilaga 5 Intervjuprotokoll, PRESIS, Nathan 

Team lead. 23 april 2015. 

1 Viktor Om du berättar lite om dig själv... 

2 Nathan Nathan Härdig heter jag. Tog examen för två år sedan. Från informatiken också. 

Jobbar idag som team lead för utvecklingsteamet som sitter inhouse dvs alla som 

inte sitter på externa konsultuppdrag. Alla inhouseprojekt är mitt ansvar och all 

beläggning då på dem som inte har avtalsbundet uppdrag. Jag gör lite av varje, jag 

är en del i utvecklingen av systemvårdsprocessen vilket är ganska relevant nu. Jag 

är inte ansvarig utan det är [tredje person]. Men är väldigt delaktig. Målet är att vi 

ska samma process för hur vi sköter utvecklingsprocessen oavsett om det är labbs, 

våra tvådagars prototypbyggen, vår utvecklingsprocess för nyutvecklingsprojekt 

och våra systemvårdsprojekt. Att vi ska ha samma process och strömlinjeforma det 

i organisationen för att alla ska kunna sitta överallt. Vi har inte dedikerade 

systemvårdstekniker eller utvecklare utan alla ska kunna sitta i alla system i stort 

sett och känna igen sig hela vägen i processen. 

3 Viktor ...precis det vi ska skriva om i princip. 

4 Nathan Till viss del ja. 

5 Viktor Då finns här en stor medvetenhet? 

6 Nathan Vi utgår alltid ifrån att om du lägger en krona i utveckling så kommer det kosta tre 

kronor i systemvård under systemets livslängd. Det innebär att vi måste kunna 

erbjuda hela vägen från första prototyp eller kravspecifikationen till att systemet 

ska bytas ut, förbättra eller förändras. Därför är det ganska stor fokus i vårt 

organisation att systemvård är... Tre av fyra kronor kommer det kosta så därför 

måste vi ha bra fokus och bra struktur där. De blir lätt att det glöms bort för 

spännande nyutveckling, det häftiga… Att man glömmer bort vad som händer 

efter. Det är framförallt kunderna som glömmer bort att “Javisst ja vi ska ju betala 

här också”. Det säger vi på första säljmötet att de måste tänka på. 

7 Viktor Ni skapar en medvetenhet direkt... 

8 Nathan ...från första början. 

9 Viktor Om du skulle kunna ge några exempel på saker ni utvecklat och underhållit länge... 

10 Nathan Vi har en storkund [namn på kund] där vi har ett systemvårdsavtal som löper varje 

månad. De har kontinuerlig systemutveckling. Vi underhåller, gör uppgraderingar, 

förändringar. Då gör man så att man prioriterar vad som ska ske sen kör man det 

den månaden… det enda som skiljer sig från när vi kör SCRUM i den större 

processen det enda som skiljer sig från nyutvecklings- och systemvårdsscrum är 

att det är fyra veckor på systemvård och sen har man då två veckor på nyutveckling. 

Vi gör en sprint planning, kör den utvecklingen  och i slutet av månaden gör vi en 

sammanfattning att dethär har hänt det här… Motsvarande ett sprint retrospective 

och sedan planerar vi för en planering av nästa sprint. 

11 Viktor Så då kör ni en specialversion av SCRUM på underhållet? 

12 Nathan Nej egentligen kör vi SCRUM rakt av. Sprintarna i SCRUM är ju mellan två till 

fyra veckor ungefär. 
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13 Viktor Inga andra metodförändringar ni har gjort? När ni jobbar på underhåll istället för 

utveckling? 

14 Nathan Nä egentligen inte det som skiljer är att det är ett annat tänk. Det är inte samma 

stress, det ska göras på sikt och man måste planera upp det som skapar störst värde. 

Egentligen är det exakt samma tänk. Jag har svårt att se någon större förändring 

egentligen mer än att mer måste dokumenteras när det kommer till systemvård än 

nyutveckling. Och sedan måste vi skapa kunskapsspridning också vilket vi gör 

genom att hela tiden ta med någon att lära upp. Att nu [kundnamn] kan vi ta som 

exempel [tredje person] vår utvecklare hon kan allt om [kundnamn] och hon är 

skitduktig på det. Det är ingen annan i organisationen som kan det så om [tredje 

person] åker på semester två veckor så sitter vi still och det får aldrig hända. Det vi 

gör då är att vi tar in resurser i två tre veckor följer processen. Det blir en 

kostnadsfråga - det är en servicenivå som beror på vad de har för avtal. Vi ser alltid 

till att sprida kunskapen och har en resurs tid över och inte är belagt under några 

timmar då ser man till att de sätter sig och lär sig processen i något av de 

systemvårdsuppdrag vi har för att hela tiden skapa kunskapsspridning. 

15 Viktor Och det är i praktiskt arbete man lär sig då? Hur mycket är att läsa dokumentation 

och hur mycket är praktiskt arbete? 

16 Nathan Kombinationen alltid. Man läser dokumentation men man gör praktiskt 

tillsammans. Dokumentationen ska driva mot det praktiska. Man får köra igång 

och göra någonting snarare än att det bar är skrivet att “så här gör man”. Det 

fungerar inte när man väl ska genomföra. Att göra en deploy och det inte fungerar 

hjälper sällan dokumentationen. Du kan ha följt den till punkt och pricka men 

fungerar det inte är det något som är fel. Det ska ju inte hända men det finns ju 

alltid fel. Men kunskapsspridningen är det viktiga… att se till att det alltid finns 

resurser som kan. Och det är något vi inte är helt felfria på än men något vi jobbar 

stenhårt med. Just nu sitter det ett gäng där ut och kunskapssprider kring en 

applikation. 

17 Viktor Ni kallar det systemvård. Hur kommer det sig? 

18 Nathan Vad skulle vi kalla det. 

19  [skratt och flera som talar] 

20 Viktor ...vi började kalla det underhåll nu när vi skrivit. 

21 Nathan Många kallar det förvaltning, systemvård eller support. Vi har valt att kalla det 

systemvård. Ni kan se på vår rollup att vi har labbs som är prototyputveckling för 

att baka bort den där tråkiga kravspecifikationen som ändå aldrig stämmer så sitter 

vi två dagar tillsamman med kund och utvecklar intensivt. Från den utgår vi när vi 

gör beräkningar på offerten och sedan går vidare på... 

 

[telefonen ringer hos Nathan, ej relevant] 

 

...sen går vi vidare till systemvård. Kunden ska från början vara med att när de gör 

labb ska de veta att de har hel kedjan hos oss. Sen i 99,9% av fallen äger de koden 

vilket innebär att de kan lyfta den och gå till vem som helst sen. Men vi vill ju att 

de ska trivas här och vara med oss hela vägen. 

22 Viktor Men då har ni också ett försprång där…. 
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23 Nathan Ja vi har alltid ett försprång att vi kan applikationerna men man ska aldrig låsa in 

kunderna. Vill de inte ha oss som konsult då tycker vi att då har vi gjort något fel 

och då ser vi hellre att kunden går där de får rätt. Jag har ju bara jobbat här ett 

halvår och så här långt har jag inte hört talas om något fall där det hänt. Även om 

min tid här varit kort har ju mycket av processen börjat förädlas direkt när jag kom 

in. Sen jag började här så har det snackats dagligen om processerna man jobbat 

med och det har fungerat bättre och bättre. 

24 Viktor Hur gör ni för att behålla kunskapen om de här systemen som ni vårdar i 

organisationen? 

25 Nathan Det är både informell kunskapsspridning och att vi har möten med presentationer 

att det här och det här fick vi ändra i systemet. Vi kör månadsmöten, vi kör lunch 

and learns... 

26 Atif Du får gärna berätta om lunch and learns... 

27 Nathan Vi kör lunch and learns där vi sprider kompetensen väldigt mycket, att en person 

väljer att hålla en lunch and learn om någonting. Alla resurser kommer in på lunch 

från sina uppdrag och samlas och så kör man presentation om något. Det kan var 

allt från nya ramverk till, häftiga animationer i frontend till  avancerad backend, 

authorization-grejer. Men det kan även vara  “såhär gör du med din 

privatekonomi”. Men alltid internt för att förbättra och sen även för att få ihop oss 

i och med att 50% av organisationen är ute i uppdrag så man samlas och träffas 

tillsammans. Sen har vi det formella att “nu sitter du här och jobbar med den här 

applikationen” tillsamman med [X] eller [Y] för att lära dig det så att när han åker 

på semester eller när han slutar eller när hon går på mammaledighet eller han på 

pappaledighet ska alla kunna det. För har man tid över ska man sitta och göra något 

sånt… För det första ökar man debiteringsgraden för du kan alltid arbeta i 

applikationen och kunden får en service som man betalar för. 

28 Viktor Är det parprogrammering då? 

29 Nathan Nej, vi tar en task och sedan estimerar vi två timmar så kanske det tar fyra timmar 

för någon som är ny. Beroende på avtalet med kunden debiterar man fyra timmar 

eller så debiterar man två beroende på hur serviceavtalet ser ut. Det handlar om att 

man ska lösa problem från första början, man ska inte bara göra för att göra utan 

det ska fortfarande bidra med värde. 

30 Viktor När det kommer nya komponenter eller plattformar, operativsystem… att det kan 

skada kundens mjukvara, hur gör ni då för att göra den researchen? 

31 Nathan Vissa saker händer ju oförutsett. I förrgår upptäckte vi till exempel att en 

applikation vi gjorde förra veckan att animationerna slutat fungera för att nya 

Google chrome tolkade CSS:en på ett annat sätt vilket var fruktansvärt störigt. Men 

då kunde vi lösa det ganska snabbt. Men när sånt händer då kommer vi få samtal 

direkt om att nu öppnas inte en sida och då kan vi söka… Vi försöker hålla samma 

struktur i alla system de senaste tio systemen vi byggt har haft ungefär samma 

struktur. Kraschar en så kraschar alla vilket låter hemskt men då hittar vi problemet 

i en… Däremot vet vi att en förändring ska ske… Vi håller ju koll på Angular, vi 

gör många applikationer i Angular om ni känner till det? 

32 Viktor Ta det så har vi det på band… 
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33 Nathan Angular är ett javascript-ramverk som vi använder för att skapa en tydligare 

struktur i koden, jQuery kan lätt bli rörigt. I Angular bygger du efter MVC som 

man hade gjort i en C#-applikation. Men det ramverket utvecklas konstant och det 

händer mycket där hela tiden. Vi kör ju uppdateringar av de ramverken löpande 

men vi gör också efterforskning inför för att inte döda nåt. Den måste ske innan vi 

gör en uppdatering speciellt i live-versionen. Det kan hända att vi sitter i testmiljöer 

och uppdaterar för att vi ska göra en förändring ändå då har vi möjlighet att köra i 

testmiljö…. sen kör vi ju aldrig några deploys direkt mot produktionen. Det är svårt 

att säga men det är olika från fall till fall. Sen har vi många i organisationen som 

följer, vi har kompetensansvarig [tredje person] som följer ramverken vad som 

händer. Hur förändras det om jag uppdaterar MVC 4.5 till en nyare version. Sen 

gör vi inga uppdateringar om vi inte vet att det kommer att fungera. 

34 Viktor Och den här researchen är inget ni gör specifikt på beställning av kunden, utan det 

ingår i hela företagets…? 

35 Nathan Det beror också på vad de har för avtal. Vi betalar ju en fast summa varje månad 

och då ingår den här sortens undersökningar, vissa betalar för ett fast antal timmar 

och då sker allt arbete på löpande debitering och då stämmer vi av… Men vi 

kommer med förslag och kunden rapporterar in ärenden, vi rapporterar in ärenden 

och sedan träffas vi och ser vad vi behöver göra i applikationen.. “hur mycket finns 

det här som ska fixas?” Det måste tas från fall till fall… Sen är det också hur 

affärskritiska applikationerna är… Behöver det verkligen förändras nu? Vad 

händer om det går ner två dagar? Det kan vara helt ok. Vissa kanske inte ens vill 

uppdatera förrän det verkligen behövs medans andra vill arbeta proaktivt…  

36 Viktor Bygg och kompilering… hur ser ni till att folk vet hur man gör det? 

37 Nathan Det är dokumenterat i våra wiki antingen för respektive projekt eller allmänt. De 

flesta av våra projekt ligger i Azure vilket gör att de flesta känner till hur man 

deployar dit. I vissa fall kanske kunden har bättre koll på det för att de har deployat 

det som vi inte deployat kanske på 4-5 år och då har oftast kunden bättre kontroll 

och de har utfört lite utveckling själv. Men är det en applikation vi har utvecklat 

och vi som har satt upp den så är det dokumenterat. 

38 Viktor Jobbar ni något med automatisering av…. 

39 Nathan … kul att du sa det. Vi har precis gjort en migrering till Git, vi har ju legat på TFS 

innan. I samband med den migreringen så är tanken att när vi gör pushen till 

produktion så ska det ske automatiska bygg och tester. Det är dock inte 

implementerat än men om några månader ska det vara klart. Just nu testas det av 

individer och det körs och det kollas tider så det går direkt… sen så deployar man 

allt som standard. Vi har en viss branching metodik som vi måste följa för att man 

ska få lov att pusha till produktion. 

40 Viktor Mer om dokumentation… ni har en wiki… kan du berätta lite om den? 

41 Nathan Vi har två olika wikis egentligen. En som är teknisk som ligger i repositoriet där vi 

skriver exakt vad som gäller för projektet, hur du får upp en utvecklingsmiljö… 

Sen har vi också en mjukare wiki där vi skriver om kunden och vad applikationen 

tillför för värde så att vi skapar förståelse för varför vi har den här applikationen, 

varför vi utvecklar den och vad det innebär. Vad den har för affärsnytta och sådana 

saker… Så man alltid ska vara medveten om vad det är man sitter i. Det kan ju vara 
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ganska abstrakt ibland “här ska jag plocka ut de här siffrorna, men vad är det för 

syfte med det”? 

42 Viktor Hur är de mjuka delarna viktiga när man ska underhålla? 

43 Nathan Att personen som sitter och utvecklar förstår vad utvecklingen ger för affärsnytta 

till kunden. För allt vi gör handlar i slutändan om att skapa större affärsnytta för 

kunden och att de får valuta för sina systemvårdspengar de lägger. Så vi inte bara 

sitter och utvecklar “nice to have”:s utan det måste vara saker de behöver i 

applikationen och som förbättrar och effektiviserar deras arbete - det är målet med 

allt. Så även om du utvecklar något nytt under systemvård kommer det att kosta 

dig i förvaltning. Du kanske utvecklar en bra applikation i ett nyutvecklingsprojekt 

och sedan ska du göra lite tweakar och förbättra den och du gör den lite flashigare 

kommer det ytterligare kosta pengar. Det handlar om att skapa största affärsnytta 

och effektivisera användandet av pengarna. Det låter klyschigt men så är det. 

44 Hampus Får jag bara fråga, varför gick ni över från TFS till Git? 

45 Nathan Min personliga åsikt eller? [Skratt] Nej, för att TFS håller inte måttet. Bara 

metoden att brancha i TFS och metoden att brancha i Git, att jobba i det, 

tillgängligheten, och gränssnittet är.. dåligt. Då sitter jag hellre i en 

commandprompt och kör Git eller att jag använder Sourcetree som jag gör mycket. 

TFS… Till och med Microsoft rekommenderar att man kör Git med Visual Studio. 

Det säger väl lite om var TFS ligger i utvecklingen. Jag har aldrig haft mycket 

problem. Jag började med TFS och jag var inlärd med TFS. Aldrig haft.. men när 

jag gick över till Git så öppnades en helt ny värld. Dessutom är det integrerat med 

vårt ärendehanteringssystem på ett helt annat sätt. Det är samma tillverkare, vi kör 

bitbucket och JIRA server-, system- och ärendehantering och det är ju då Atlassian 

då som gör Sourcetree så, alla tre produkter är från Atlassian vilket gör att vi har 

en helt annan kedja med information och all historik följer med. Får vi ett ärende 

från en kund så får det ett ärendenummer och sen commitar vi mot det 

ärendenumret. Så för varje ärende får vi en branch i Git, så vi commitar mot det 

ärendet. Så man har en total översyn över vad som hänt hela vägen. Vad som 

skickats, när och av vem?  

46 Viktor Så ni har ett komplett upplägg för systemvård?  

47 Nathan Vi har ett repository som då är kopplat till ärende, eller är av samma tillverkare av 

ärendehanteringssystemet och gränssnittet och, även när man får in JIRA så kan vi 

koppla det med vad som händer i repository:t så vi commitar, så vi skapar branches 

i JIRA, så för att få total insyn och transparens i vad som sker i applikationerna, 

vem som gjort fel kanske, eller det kollar vi aldrig, men bara hur saker sker eller 

var saker går fel eller vad som har skett ifall en kund ifrågasätter “vad hände här?” 

eller så, då kan vi gå tillbaka eller om nånting slutar fungera. Hur kan vi motverka 

det här? Så det är faktiskt en enkel men häftig grej vi har gjort faktiskt. Vi har gjort 

det här i februari och började implementera det. Man tror att sånt skulle ta sån jäkla 

tid att få organisationen att acceptera och allting, men inte ett enda projekt som vi 

jobbar i aktivt ligger kvar i TFS utan allting går till Git. Och vi har också ändrat, 

man öppnar inget importeras och kör utan det ska direkt över till Git och migreras. 

Och migrering har skett med all historik intakt, så alla incheckningar vi har gjort i 

TFS ses som commits då i Git.   

48 Viktor Hur hanterar ni när utvecklingsprogram till exempel ska uppgraderas eller 

förändras? 



Föråldring av mjukvara i informationssystem Colo, Van Ekström-Ahlby och Voigt 
 

76 

 

49 Nathan Ja, alltså de flesta av oss sitter i Visual Studio, vissa kör 2012 vissa kör 2013, det 

är fritt fram att välja själv hur man ska jobba. Vi har ingen bestämd miljö man 

måste sitta i sålänge man, och det är också en del av att vi inte vile köra TFS för att 

vi måste inte, det är inte alla som jobbar med backend och då kanske de inte vill 

sitta i Visual Studio, för de sitter med nånting annat. Och, då är det fritt fram också. 

De flesta sitter i Visual Studio eller de har åtminstone Visual Studio.  

50 Viktor Då har ni alltid det senaste, det finns inga gamla tools som ni måste hålla kvar för 

att fortsätta utveckla nåt ni gjort för länge sedan? 

51 Nathan Nja, det finns ju folk som kör VB6 t.ex. men då skapar vi oftast en virtuell maskin 

där vi har de applikationerna och den miljön uppsatt. För att utveckla måste man 

installera VB6 på alla datorer vilket i sig krånglar med Visual Studio, då väljer vi 

istället att köra hårddiskar med virtuella maskiner och det gör också enkelt för 

kunskapsspridningen för då kan en anställd ta med hårddisken till någon annan och 

den andra kan sitta och koda. 

52 Viktor Har ni några andra tools som ni har som ni är beroende av som är inköpta? 

53 Nathan Paus… nej, vi har ju SQL med management studio. Vi har inga stora beroende så 

utan, vi behöver Visual Studio, vi behöver management studio på datorn oftast. 

Vissa kör bara rakt i Visual Studio för att hantera databas.  

54 Viktor Era kunder hostar grejerna ni gör? 

55 Nathan Det är lite skillnad där också, oftast så gör vi så att vi sätter upp hostingen men med 

deras konto. Så vi sitter med dem en dag och, säg att det är Azure, så att de äger 

kontot det hostas på. Vi hjälper dem med hostingen och vi kan supporta hostingen 

och allting men vi vill inte äga kontot för då låser vi in dem, att flytta ett Azure 

kontot är ganska jobbigt, så att vi ville hellre att kunden ska ha full tillgång till sin 

kod, sina konton och allting, även mejlkontona, om applikationen ska skicka mejl 

och så. Allting ska vara fullt tillgängligt. 

56 Viktor Uppdateringar i driftsmiljön, hur sköter man det då på Azure, om det kommer ny 

version? 

57 Nathan Nä alltså vi bestämmer med kunden att vi deployar torsdag eftermiddag kl 16.35 

eller 18 när det ska ske.  

58 Viktor Jag menar om Azure uppgraderas, hur hanterar ni det? 

59 Nathan Jaha, det är en bra fråga [skrattar]. Det vet min kollega, vi kan komplettera den 

fråga. Det är han som tar hand om hosting för våra äldre applikationer. Det jag vet 

är de nya applikationerna som har implementeras den senaste tiden.  

60 Viktor Datalagring i era applikationer, det var SQL servrar, hur hanterar ni uppdateringar 

där? 

61 Nathan Det har inte skett några uppdateringar så länge jag har varit här faktiskt på den 

fronten. Det ska också betona att PRESIS är inte så gammalt. PRESIS grundades 

2006 och var väl aktivt 2007, så att vi kör SQL server 2008 i de flesta 

applikationerna och 2012 i de nya så det har inte varit så många versioner och så 

mycket förändringar. Men vi kommer stöta på den problematiken [skrattar] snart. 

62 Viktor När ni uppgraderar, uppgraderar ni till den nästa version hela tiden eller kan det 

vara stora språng mellan, har ni någon strategi där? 
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63 Nathan Där vi känner att vi behöver uppdatera, tar vi upp det med kunden och det gäller 

oavsett vad det är för typ av uppdatering. Det handlar ju om att göra det som skapar 

mest affärsnytta. Det behöver inte vara det absolut senaste. Är det ok att det ligger 

kvar, behöver vi egentligen göra den här förändringen? Hur lång livstid har 

applikationen kvar, ska vi göra det eller ska vi börja koda någonting nytt? 

64 Hampus När du pratade om din kollega, kom jag att tänka på, när vi har läst litteratur så har 

vi sätt att vissa andra aspekter som är viktiga än vid nyutveckling, som att kunna 

kommunicera, mer problemlösare, mer serviceinriktade, skulle du kunna prata lite 

om personliga egenskaper, hur du ser på det? 

65 Nathan Där är samma sak som gäller med SCRUM att vi måste ha alla personligheter, alla 

typer av kompetenser måste finnas, så det är därför vi inte låser i systemvårdsteam 

på det sättet, utan alla flyter mellan olika teamer. Det är olika kompetensers som 

behövs olika månader, vi anställer inga specifika systemvårdsutvecklare så. Vi 

sätter kanske inte den som är mest insnöade och den som kanske inte pratar så 

mycket på att svara i telefon i systemvårdsteam men man ska också betona att den 

personen kanske trivs väldigt bra med det om att lära sig och det kan vara väldigt 

bra för dennes framtid. Det handlar ju väldigt mycket om att skapa utmaningar 

också. Vi försöker se till att alla får plats överallt och att alla får testa på allting och 

etableras i det de gillar.  

66 Viktor Om du skulle väga systemvård mot nyutveckling, är det några särskilda egenskaper 

som är extra viktiga i just systemvårdsbiten? 

67 Nathan Tålamod [skrattar]. Nej men nyutveckling där är ju liksom pang på, man kör och 

man ser till att göra det bästa och man sitter och levererar. Men systemvård tar 

alltid längre tid att för det första få kunden att få komma igång att får kunden att 

förstå nytta och att tillåtelse att lägga de här timmarna som behövs för att även om 

vi säger att en krona där blir tre kronor där försöker de alltid få en krona där eller 

mindre. Det måste hela tiden motiveras och engageras. 

68 Viktor Om du skulle ta några punkter typ, kritiska framgångsfaktorer för framgångsrik 

systemvård, vad skulle vara det viktiga? 

69 Nathan Det är så klyschigt, vi har det på väggarna här runt om: snabb, öppet, ärligt och 

med glädje [skrattar]. Det är våra, vanliga råd vad gäller all utveckling. Och det är 

vad SCRUM säger, det ska göras, det måste göras snabbt men det ska vara 

driftsäkert, det ska göras på rätt sätt och det ska göras med glädje och man ska se 

till att alla får utmana sig själva och att kunden känner respons, att det händer saker, 

att det inte står still. Det är det viktiga.  

70 Viktor Vad är det jobbigaste när man öppnar ett projekt igen, om man inte har tittat på det 

på ett tag? 

71 Nathan Att läsa sin egen kod [skrattar]. Nej men det är alltid svårt att gå in i gammal kod 

eller någon annars kod och försöka hitta men det är också någonting vi jobbar 

stenhårt med att vi har kod reviews, vi försöker följa upp koden och ser till att vi 

försöker jobba mot läsbarhet och sen tar vi också över applikationer från andra 

företag. Det är inte alltid vi har varit så duktiga med kod reviews historisk. Vi har 

ju lärt oss att vi måste göra det med en anledning och det är för att vi inte har varit 

100% från början och då måste man, man får ju utveckla sakta men säkert 

tillsammans med applikationen.  

72 Viktor Kanske då man märker det mest om man får tar över från andra företag? 
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73 Nathan Det är så olika, vissa applikationer är fruktansvärt bra skrivna och vissa är precis 

som för oss, liksom att vissa applikationer har man fått skriva i stress för att kunden 

inte haft pengar eller för att de inte har velat lägga tid på det eller att vi inte har god 

kommunikation. Det gäller ju våra applikationer så väl som andras applikationer, 

men det finns också de som är skrivna väldigt bra så att vad för kännetecken är 

svårt att säga och det är svårt att kritisera andras kod när man inte vet vad för 

förutsättningar under utvecklingen de haft, det är väldigt svårt. Det är klart att man 

går in och svär ibland men det gör man även i liksom intern kod så det gör ingen 

större skillnad. Jag kan säga att PRESIS, vi är fantastiska utvecklare, allting är så 

perfekt men så är det inte utan man får vara realistisk och säga att det finns problem 

i vår organisation också, presis som i alla andra och det är därför vi jobbar med 

kunskapsspridning. 

74 Atif Hur håller ni er uppdaterade med allting kring som händer i omvärlden? 

75 Nathan Lunch and learn. Vi har individer som vi vet håller koll, vi anställer folk som har 

genuint intresse för utveckling och sådana som drivs och som tycker att det är 

väldigt roligt att sitta och lära sig. Mycket handlar om rekrytering, att se till att folk 

vill utvecklas, att folk sitter och läser det senaste nya på nätet. Det är sånt vi driver 

och det vi letar efter i rekryteringen. Det är väldigt viktigt för oss att det ska finnas 

intresse och att man trivs med att sitta och koda. Det förlitar vi oss ganska mycket 

på att det fungerar såhär. Sen också att man måste ha en försiktighet med vad man, 

vilka ramverk man tar sig an eller hur snabbt man tar sig an ny teknik. Vi har en 

begränsning på hur ofta vi tar in nya. Nu försöker vi ha en struktur i projektet och 

sen följa det som vi satt där i oktober-november, och det har vi kört i fem till sju 

projekt för att det ska bli igenkännbart när systemvårds går in på det sen. Så att lära 

sig en applikation så kommer man kunna förstå sig på all annan kod.  

76 Viktor Jobbar ni med mönster då eller hur... 

77 Nathan Vi jobbar ju med… Nej, mönster och mönster… vi har en struktur, grundstruktur 

vi utgår ifrån för hur vi använder Angular, jQuery, vi bygger MVC, vi bygger web-

API:er framförallt. Mönstren blir per automatik för att vi följer dessa. Vi följer best 

practices och sånt som vi insett att det fungerar. Det som är mest, det som är svårast 

att hålla strukturerat kanske, är egentligen frontenden. Backenden är ju på ett annat 

sätt, struktur, det är struktur från första början. Frontenden är lätt att bli spretig och 

många då som har lärt sig, inklusive jag, har lärt sig på ett sätt att koda frontenden 

och sen kommer en som ska jobba med den här strukturen...  

78 Viktor Du tycker att frontenden är svårare att underhålla? 

79 Nathan Den är svårare att underhålla, den är svårare att få strukturerad från början. Det är 

i alla fall min bild av det. Backenden är mycket mer komplex, oftast, inte alltid, 

men oftast är det mycket mer som händer där och man skulle vara abstrakt nog för 

att känna att man har separerat och strukturerat, men man ska inte vara för abstrakt 

för då går det inte att debugga liksom. Det har jag lärt mig i mina egna projekt. 

Mina privata projekt.  

80 Viktor Har du något allmänt som du skulle vilja tilläga om underhåll, för att kunna ha 

glädje av det så mycket som möjligt? 

81 Nathan Alltså att när man gör förändringar eller uppgraderingar, se till att inte göra det för 

att det är kul utan, eller, det ska vara kul också men för att det ligger affärsnytta 

och att man inte bara bygger på isberg… och hoppas på det ska hålla, för att det 
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förr eller senare rasar det. Korthus kanske hade varit en bättre metafor.   

82 Atif Tycker du inte att det kanske är viktigt att titta på vad konkurrenterna gör och 

uppdatera sin egen system? 

83 Nathan Ja, alltså, det är klart att man har diskussion med kolleger i branschen och så där 

men… Vi bygger vår process utifrån våra erfarenheter och sånt vi lär oss när vi går 

på seminarier, foo kafeer och sånna saker, vi håller inte på med företagsspioneri 

liksom för att försöka...Jag menar, det är inte… allting handlar om… common 

sense. Liksom se till att det görs på ett strukturerat och planerat sätt, att det inte 

bara sker. Att man inte sätter en utvecklare i källare och säger gör det här utan att 

man har koll på vad som händer, att man kunskapssprider. Det här är inte rocket 

science, det är bara att folk misslyckats med det år efter år. Och det är ganska bisarrt 

att det är så stort problem i vissa delar av branschen… Det handlar om att vara 

strukturerat och organiserat i sitt arbete och se till att kunden får det de behöver 

och inom en viss tid. Jag tänker inte att vi har alla svar och jag tänker inte att vi är 

perfekta. Jag tror inte heller att vi… att man behöver… det ska inte vara så stor grej 

och så avancerat. Man behöver inte bygga en skyskrapa om man behöver en 

sommarstuga. Det kanske låter lite kaxigt men vad tror ni? Tror ni att det behöver 

vara så avancerat egentligen? Vi använder sunt förnuft och gör processer utifrån 

det sunda förnuftet istället för att… vi använder ALLAS sunda förnuft istället för 

att bara en individ för att alla har dagar då man inte är lika sugen på att göra allt 

ordentligt och då använder de inte sunt förnuft men har man en process som man 

är inbakad och styrd efter och trivs med, framförallt så måste ju organisation trivas 

med processen annars, det får inte vara för avancerat heller, det för inte, som jag sa 

att vi checkar in mot våra ärendehummer och så. Hade vi gjort det in absurdum att 

varenda ärende, ska jag byta, har jag ett stavfel i applikationen, ska jag göra en ny 

branch och  ska commita och testa den… men om man har värde och det ska ske 

förändring i koden så utgår man, om jag skadar koden med att riskera att krascha 

applikationen, gör ett bransch och se till att du har det särskilt,  gör ett commit, så 

att du alltid kan backsteppa tillbaka. Samma sak är ju bestämd att täcka det här 

liksom. Så att när de sitter och undrar, “ska jag verkligen göra en branch”, är det 

så då att jag kommer kunna skada koden när jag förändrar så att koden kraschar i 

fall det blir fel så att det är enklare att göra en branch. Men ska jag byta bokstav så 

behöver jag inte göra en ny bransch.  

Allas omdöme brister ibland. Det får man ändå förbereda sig för att man behöver 

bygga.. Förutsätta att folk inte alltid gör vad de ska. Som tur är har jag inte råkat ut 

för det så länge jag har varit här, men jag har inte varit här så länge. Förr eller 

senare kommer man hamna i en situation där man själv, eller någon annan gör en 

miss, och då får man lösa det. Då får man hoppas att de rutiner man har är 

tillräckliga för att fånga upp de problemen innan det påverkar kunden. Det är ju 

målet, det kan ske problem men det ska ju i slutändan inte kosta kunden och det 

ska inte förstöra för kunden. Vi har ett par konsulter som, inte en direkt kund till 

oss men våra konsulter här sitter ute på uppdrag sitter mot ett väldigt stort 

internationellt klädes- och sportföretag och skulle deras applikation krascha i en 

timme, då tappar de kanske många många miljoner i intäkter. Det får inte hända. 

Vissa saker måste man ta skydd för. Sen kan det vara, vi har ju 

läkemedelsapplikationer, det kan vara sjuksköterskor och läkare som absolut inte 

får sitta still, de är ju så överbelagda redan. Sitter de still så påverkar det 

patientsäkerheten. Det får inte heller hända. Man måste ha rutiner för worst case 

scenario och så får man använda sunt förnuft.  

84  
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85 Hampus Varför tror du att det lätt blir så att frontend blir sämre strukturerad än backend?  

86 Nathan För att ramverken inte är lika välutvecklade, ramverken förändras oftare, folk har 

ofta kodat mer frontend på fritiden och är inte lika skolade. Det sker mer 

förändringar oftare, det finns mer “hypes” inom frontend än backend. Det är inte 

lika styrt av tillverkarna kring hur man ska göra. Microsoft styr ju mycket “best 

practices” för hur man ska göra, deras certifikat styr hur man ska koda, det har ju 

inte Angular nånting i dagsläget. Eller det kanske det finns. Vi har inte koll på det. 

Sen tror jag att det är naturligt då den inte har den statusen, idag är frontend mycket 

viktigare än vad det var för bara några år sen. Den är mycket mer avancerad 

framförallt. Jag tror det är mycket som ligger i det. Jag tror det kommer med React, 

Angular och andra ramverk så struktureras det upp. Mycket av de här ramverket 

handlar ju bara om att det blir en struktur, koden blir mer läsbar, och även se till att 

html-koden blir mer läsbar, inte bara javascript och du ser bättre i html-koden, inte 

bara massa div-taggar överallt utan du skapar en struktur som gör att du ser vad det 

här segmentet faktiskt gör. Det finns många stora fördelar med att använda 

ramverk. Men man måste också vara försiktig med vad man börjar använda. 

Angular var ju ganska etablerat när vi började använda det och vi kommer nog inte 

flytta från det på ett tag. Samtidigt som vi har konsulter som brinner för nya häftiga 

saker men då får man coola ner lite och låta dem jobba med det på fritiden. Sen 

komma tillbaka lite senare och säga “är det fortfarande aktuellt, hur ser 

dokumentationen ut, är den bra? Kommer vi kunna lära upp andra?” och ta det då, 

så man inte bara slänger in dem i nya projekt för då kommer vi aldrig få nån struktur 

på det. Så det är mycket att tänka på. 
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Bilaga 6 Intervjuprotokoll: IBM Svenska, Anders 

Produktägare. 29 april 2015. 

1 Viktor Skulle du kunna berätta om det mjukvaruprojekt du arbetar på? 

2 Anders Ja, det kan jag göra. Det är ett projekt som går ut på att underhålla och 

vidareutveckla en produkt som heter Rational Software Architect 

RealTime Edition som är en IBM-produkt som har ett par år på nacken 

nu… mellan fem och tio år sen den utvecklades. Jag har varit inblandad 

i två omgångar egentligen, dels en gång för två-tre år sedan som 

utvecklingsansvarig för produkten och så kom jag tillbaka nu för ett par 

månader sedan och tog över den på nytt. 

3 Viktor Varför måste ni underhålla den? Vad är det som har förändrats? 

4 Anders Ja, det är ingenting som har förändrats. Saken är att vi har en stor kund 

som är beroende av den här produkten och som betalar IBM mycket 

pengar för att vi ska fortsätta underhålla och utveckla den. Så den 

används flitigt. 

5 Viktor Om du skulle säga några, de viktigaste grejerna, när man ska gå tillbaka 

in igen i en produkt som är utvecklad och fortsätta underhålla den? 

6 Anders Jadu, det är rent allmänt ganska svårt. Normalt sett finns ingen 

dokumentation. Det finns nästan aldrig. Jag har aldrig sett en produkt 

som har dokumentation att tala om. Det är ju, man tittar på koden, 

försöker förstå den, och sen måste man försöka förstå vad kunderna 

använder den till. Vilka är användningsscenariona som det måste tas 

hänsyn till. Så att, det är väl inte mer komplicerat än så. Man måste få 

upp koden och utvecklingsmiljön så man kan göra någonting och förstå 

någonting. Och man måste få upp en förståelse för hur kunderna 

använder den. Det innebär oftast att man måste identifiera 

nyckelpersoner hos kunderna som verkligen använder produkten i sitt 

dagliga jobb, och är så pass intelligenta att de förstår vad de försöker 

åstadkomma med produkterna så de inte bara följer en process. Utan de 

som har ett grepp om vad de vill åstadkomma med produkten. Så man 

förstår varför den fungerar som den gör, varför den ser ut som den gör. 

Så det är väl de två sakerna: man måste få upp utvecklingsmiljön och 

man måste förstå kunderna. Vid utvecklingsmiljön så brukar man redan 

ha tillgång till koden och förstår man hur den fungerar måste man också 

förstå leveransprocessen. Vad händer då en utvecklare gör en 

kodförändring tills att en användare kan dra nytta av kodändringen. Så 

man måste veta från vi har gjort något till någon kan använda det. Vilka 

är de steg man måste igenom. 

7 Viktor Hur får du ihop ett team till ett underhållsarbete? 

8 Anders Det får jag inte ihop. Jag får ett team, jag sätter inte samman det. På 

företag av den här typen så finns det ju antingen kan de jobba team 

baserat, och det finns existerande team som tar sig an en uppgift, eller 

så är det individbaserat och då bara lockar man ihop folk och säger 

”wow nu har vi en ny produkt, eller en gammal produkt som vi måste 
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göra något av var kan vi hitta någon som skulle kunna göra det här?”, 

och så samlas folk ihop som gör det. Tyvärr är det sällan så att man kan 

välja själv. 

9 Viktor Är det personer som har nyutvecklat produkten när den kom, som 

återkommer eller sätter man nya på det? 

10 Anders Ingen som är inblandad i det här var med i den ursprungliga 

utvecklingen. 

11 Viktor Hur sätter de sig in i projektet då? 

12 Anders Eclipse och en debugger 

13 Alla [skratt] 

14 Anders Plus, som jag sa, man måste ha förståelse för kunderna. Det är den 

svåraste och mest väsentliga biten. Koden kan man alltid förstå, att 

förstå vad kunder ska ha den till är inte alltid uppenbart. 

15 Viktor När ni jobbar med dokumentationen då, vad är det ni dokumenterar? 

Finns utvecklingsmiljön dokumenterad? 

16 Anders Lite sporadiskt. Det som ofta händer i praktiken när man sätter samman 

ett nytt team eller det kommer nya team-medlemmar då måste man 

dokumentera någonting för att få en gemensam vy av hur 

utvecklingsmiljön ser ut och hur den ska användas. Sen så sjunker den 

i glömska och man uppdaterar inte den förrän man behöver den igen och 

då får någon dra lasset igen och titta igenom det gamla, och antingen 

uppdatera det eller skriva nytt. Det är vad som brukar hända. 

17 Viktor All arkitektur, har ni någon… 

18 Anders Nej, det har, det finns.. sättet som det brukar ske på är när man behöver 

det. Då dokumenterar man det. Det betyder att det finns oftast ganska 

mycket gammal dokumentation som beskriver hur den har sett ut i något 

läge, ur någon aspekt som någon tyckte var väsentlig. Vi använder något 

som heter FDS, Functional Design Specification. Det är helt enkelt 

word-dokument, alternativt små modeller som beskriver något område. 

Typiskt ett område där en större förändringen behövs. Hur ser det ut, 

vad vill vi åstadkomma, vad behöver vi göra för att komma dit. Sen 

använder man det dokumentet under en period då det är aktuellt, sen 

behåller man det men uppdaterar inte det. 

19 Viktor Dokumentationen driver mot handling kan man säga? 

20 Anders Det kan man säga. Den är ju väldigt inriktad på problem som måste 

lösas just nu. 

21 Viktor Kan du berätta lite mer om hur ni arbetar med Functional Design 

Specification? 

22 Anders Det är inte så komplicerat. Det måste sättas in i sin kontext av hur vi 

arbetar över huvud taget. Det sätt som vi arbetar på är att vi har en lång 

lista på krav som är ordnad. En backlog-princip. Det som kommer först 

i listan skall tacklas först. Det är en del av min roll som product owner 

att hålla denna lista uppdaterad. Dom saker vi tycker att vi ska göra först 

ska ligga först. Så det betyder att det finns något där som heter work 
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item hos oss. Där står typ tio rader text om vad som ska göras. Ibland 

räcker det. Och då tar någon den och säger nu gör vi det här. Kodar det 

och säger nu är vi klara. Eller ja, efter tester och så. Men ibland 

upptäcker vi att vi inte förstår vad som skall göras, det går inte att utläsa 

från dessa tio rader. Då skriver man mer, man kanske måste komma 

överens med någon annan hur det ska fungera. Då skriver man ett 

dokument som kan vara på mellan tre-fyra sidor och andra riktigt tjocka 

50-100 sidor. Typiskt beskriver de problemsituationen, vad det är vi ska 

lösa, sen kan de ge alternativa sätt att tackla problemen på, och slutligen 

finns en beskrivning av ett slutresultat och ibland en plan för hur man 

ska nå detta slutresultat.  Vilka steg kan vi ta, vilka olika delar finns, i 

vilken ordning ska dessa delar göras? Och så har man en sådan som man 

diskuterar och pratar kring. När man tycker det står tillräckligt bygger 

man den. 

23 Viktor Och då kan alla redan denna process som finns i företaget, det är liksom 

ett sätt ni arbetar på generellt? 

24 Anders Detta är inte någon uttalat IBM-sätt att arbeta. Däremot är det väldigt 

vanligt. Så gott som alla team jag har jobbat med i 25 år gör någon 

variant av detta. Det är väldigt vanligt. Men det finns säkert helt andra 

sätt också. Det beror lite på förmodar jag, vilken typ av applikation man 

gör. Men den typ vi gör som är, de är inte säkerhetskritiska eller så, vi 

har inga extrema verifieringskrav på oss från en specifikation så måste 

man ha en implementation som exakt motsvarar det här från ett kontrakt 

någonstans. Det har vi ju inte. Vi har ju istället en problemställning med 

användare som ibland vet vad de vill göra men oftast inte riktigt. Vi 

måste ju göra något som de blir nöjda med, utan att riktigt veta vad de 

riktigt gör. Så det är aldrig riktigt sant eller falskt, eller rätt eller fel, vi 

levererar saker som är mer eller mindre bra. Som de tycker mer eller 

mindre om. Och det gör att vi inte har några extrema krav på 

dokumentation. Bara så mycket som krävs för att vi snabbt ska kunna 

leverera något som folk tycker är bra. Sen finns det säkert andra 

branscher där man gör annorlunda. Men det är ju en rätt så vanlig sits. 

De flesta i programvaruutveckling jobbar ungefär på det sättet och med 

de kraven. 

25 Viktor När ni producerar kod, hur gör ni det för att den ska vara så lätt som 

möjligt att underhålla om fem eller tio år? Nästa gång det krävs 

underhåll? 

26 Anders Ja, vi lägger inte jättedjupa tankar på det. De viktiga saker som man 

behöver tänka på, hur ska man testa denna kod? Det måste man ta 

ställning till, det är en väsentlig del i det. Det är viktigt för att någon 

annan ska kunna ta över en komponent och göra något med den utan att 

förstöra allt för mycket av det som redan är byggt, så måste de veta hur 

de ska testa den. Så utan en ordentlig teststrategi är det väldigt svårt för 

någon annan att ta över. Det håll vi jobbar mot med mer eller mindre 

lycka är att göra automattestning, det går till viss del, men inte riktigt 

alltid, men försöka täcka in de viktigaste kraven som vi inte vill att folk 

ska förstöra om någon skulle ta över vår kod efteråt, genom 

automattestning kan de åtminstone upptäcka om de har förstört något av 
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detta. Så det är väl en aspekt, den andra är. Vi har ingen direkt åsikt om 

kodstil. Bara folk förstår den. Den måste vara någorlunda… Uppriktigt 

sagt, kommentarer i koden och sånt gör vi väldigt lite, och vi har inga 

speciella krav på det, vi har inga krav på blanktecken hit och dit eller 

tabbar eller måsvingar, folk gör som de tycker. Vi har inte så mycket 

sådana krav. Däremot vill vi ju att koden ska vara bra på något sätt. 

Därför har vi granskningar av koden. Det går lite upp och ner. Men 

tanken är att någon annan ska helst titta på koden som en person skriver 

innan den är färdig. Så att åtminstone två personer förstod den. Då ökar 

ju sannolikheten för att någon annan ska förstå den i ett senare skede. 

Det har ju mer med kodkvalitet att göra. 

27 Viktor Då får jag intrycket nu att det är viktigare, om du ska underhålla något 

gammalt att kunna de stora dragen än att förstå smådelar? Syftet med 

det och så? 

28 Anders Ja, krasst måste man förstå vad det ska användas till. Man måste förstå 

flödena genom koden. Hur det kommer att användas. Förstår man bara 

det kan man som en utvecklare sätta en brytpunkt någonstans som man 

vet kommer köras igenom och sen kan man ju stega sig igenom det. Det 

är ju så man får göra om man inte kan koden. Oftast är det ju för stort 

för att bara förstå det. Det är ju ingen som förstår vår kod tror jag riktigt 

helt och hållet. Det är ju ett problem, men det är så det ser ut. Man får 

ta det bit för bit. 

29 Viktor Utvecklingsmiljöer, hur jobbar ni med det för att kunna fortsätta jobba 

med koden, alltså har ni några gamla versioner av utvecklingsmiljöer 

liggande? 

30 Anders Det händer, ja. Det beror på produkten väldigt mycket. Men varje 

produkt har ju krav på miljöer. Beroende på i vilken livsfas de är i så är 

det lite olika. Den produkt jag arbetar med nu är ju aktivt utvecklad, den 

kommer med nya releaser relativt ofta så vi behåller ju inte gamla utan 

vi trycker upp våra användare på så sent som möjligt. Sen kör vi med 

det. Sen försöker vi undvika att göra något med gamla versioner, det 

betyder att vi inte behöver hålla någon gammal Windows-version vid 

liv för att det krävs av produkten. Vi stödjer helt enkelt inte gamla 

produkter. Däremot har vi andra produkter där jag varit inblandad där 

man inte gör så stora förändringar, man är verkligen inne i ett slags 

”maintenance mode”, där vill man i allmänhet inte uppgradera 

plattformar då det alltid ställer till något problem, i synnerhet om 

kunderna inte vill uppgradera, de vill köra vidare på nån gammal version 

av red hat eller något, de har hittat en stabil och bra version som funkar. 

Då måste man ju behålla de miljöerna: operativsystem, kompilatorer, 

man måste behålla allt som fungerar i den här miljön. Men det beror ju 

som sagt på vilken fas en produkt befinner sig i. 

31 Viktor Hur gör ni det rent konkret att jobba med gamla miljöer? 

32 Anders Det är ju oftast numera en virtuell maskin någonstans, det har ju gått åt 

det hållet de senaste tio åren. Det är ju mer och mer virtuella maskiner 

som man använder till mycket sånt här. 
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33 Viktor Om du skulle uppgradera en miljö, vad tror du är enklast då – att göra 

flera små uppgraderingar hela tiden eller vänta med uppgraderingar och 

göra ett stort språng, vad är att föredra för att spara tid? 

34 Anders Det är nog sannolikt lättare att göra små uppgraderingar, men man gör 

ändå aldrig det. Anledningen är att man inte gör någonting förrän man 

måste göra det. Det är ju krasst så att produkter läggs ner. Då har man 

kastat bort jobbet, att lägga massa jobb på en produkt fram till det 

ögonblick då man bestämmer sig för att inte göra något mer. Krasst blir 

det så att man tar jobbet när det kommer. Sen får man göra allting då, 

även om det blir mer än om man tagit det bit för bit. 

35 Viktor Dom här produkterna vi talar om nu, är det kunderna som äger eller IBM 

eller är det open source? 

36 Anders Dom som jag har jobbat med är IBM-ägda. 

37 Atif När vi är inne på ändringar, vad är det som driver förändringar i 

produkter? 

38 Anders Det kan vara lite olika saker. Det är väldigt mycket beroende på vilken 

produkt det är och hur den används. I ena änden, de produkter som bara 

är i ”maintenance mode”, de drivs nästan enbart av dels kunddefekter, 

någon har hittat ett drastiskt problem i produkten, då måste man fixa det 

dels kan det vara plattformskrav. Typiskt att nu vill kunderna, nu stödjs 

inte Windows vad det nu kan vara längre, då måste vi gå upp till en ny 

release. Då måste produkten fungera på den här nya plattformen. Det är 

också ett vanligt fenomen. Det är väl i huvudsakligen de två som 

produkter i ren ”maintenance mode” drabbas av. Produkter i mer aktiv 

utveckling, där är det väldigt mycket… det är feature-drivet, då tittar 

man på vad vill man, till vem vill man sälja den här produkten, vad 

behövs för att kunna sälja till dem? Då får man någon form av, antingen 

har man en dialog med existerande kunder, eller så försöker man hitta 

nya marknadssegment, någon product manager försöker gissa sig till 

vad en viss grupp skulle vilja ha, sen kommer det som krav till 

utvecklingsteamet så bygger man någonting. I bästa fall blev det vad 

marknaden behövde, eller det mer utpekade kunder vet att de vill ha. 

Sen finns det mer marknadsföringsdrivna krav. I ett företag som IBM är 

det ofta så att man gör nya kampanjer med en riktning att gå emot, nu 

är det mycket cloud och big data och andra nyckeltermer. Då bestämmer 

sig IBM för ett nytt koncept, och då funderar alla som sitter i en produkt, 

hur kan vi göra för att passa in i det här konceptet? Det driver också 

krav på nya features och verktyg. 

39 Viktor Det här ”maintenance mode” du snackar om, är det en formell indelning 

på… 

40 Anders Nej det är det egentligen inte. Det är inte en formell indelning. Det är 

inte ett precist begrepp heller, det är en glidande skala. Det har mycket 

att göra med vilka framtidsutsikter man ser för ett verktyg. Och det kan 

ju ändra sig! Man kan ha ett verktyg när man tror att ingen kommer vilja 

ha det, vilket gör att man lägger väldigt lite tid på utveckling. Sen 

plötsligt kommer en stor kund och köper den och då blir det stora pengar 

in i verktyget. 
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41 Viktor Så ni har liksom en stor portfölj med massa grejer sen kan ni plocka 

fram saker som legat i malpåse? 

42 Anders Sånt händer, ja. För en enskild produkt kan det ändra sig. Det kan också 

ändra sig för att IBM tar en ny riktning och då passar en produkt in i 

något man vill göra, till skillnad från tidigare då det inte passade. 

43 Viktor Kan du ge något exempel på när detta har skett? 

44 Anders Ja, typexemplet är väl det som jag jobbar med nu. Den var väldigt 

mycket på nedåtgående innan en storkund bestämde sig för att denna 

måste fortsätta fungera, och fortsätta fungera länge. Så den ändrade 

riktning drastiskt. 

45 Hampus Vad är det för typ av mjukvara? 

46 Anders Den här Rational Software Architect RealTime Edition är egentligen en 

utvecklingsmiljö baserat på Eclipse som i stort sätt handlar om att skriva 

kod som lämpar sig att beskriva som tillståndsmaskiner. Så man kodar 

i tillståndsmaskiner, sen genererar man C++-kod från det. 

47 Viktor Men era utvecklingsmiljöer är Eclipse, då är det open source generellt, 

era utvecklingsmiljöer? 

48 Anders Tittar vi allmänt på IBM så har vi ingen IBM-nivå speciellt för 

utvecklingsmiljöer. Däremot finns en tendens att favorisera IBM-

producerade miljöer. Så det är mycket Eclipse. Men inte bara. 

49 Viktor Har ni en generell strategi att ta fram era egna utvecklingsmiljöer? 

50 Anders Nej, det finns inga sådana strategier. Däremot har IBM många 

utvecklingsverktyg och det är klart att det finns ett önskemål om att 

använda IBM-producerade verktyg om det nu finns. Så man inte köper 

en konkurrents verktyg om IBM har ett eget. Det är väl ett rimligt krav. 

51 Viktor Om ni har en gammal produkt händer det att sättet ni lagrar data på inte 

längre är aktuellt om ni ska plocka fram det igen och vad är det då som 

orsakat det? 

52 Anders I de produkter jag jobbat med har det egentligen inte hänt därför att typ 

alla våra produkter jobbar med någon typ av fil-baserad lagring. Det är 

inte så stora förändringar i den. Man kan naturligtvis stoppa in filerna i 

väldigt många olika system och det kan ändra sig. Men lagring i sig 

självt är filer både för verktygen som producerar och för det som 

verktygen genererar, så de modeller som verktygen arbetar på är lagrade 

på filer i allmänhet så vi har aldrig stött på att vara tvingande att byta 

det. Jag kan tänka mig att det är helt annorlunda om man jobbar med 

databaser t ex, där ändrar sig saker lite snabbare. Det kan komma och 

gå, men det har vi inte stött på. 

53 Viktor Har du några allmänna tankar kring hur man ska jobba med datalagring 

för att få bra livslängd på lagringen? 

54 Anders Nej, jag har inte så mycket erfarenhet av det egentligen. Vi har aldrig 

sett det som ett riktigt problem eftersom vi till stor del själva kontrollerar 

formaten och vi använder filbaserade format. Så har vi inte riktigt dom 

problemen. Det kan säkert vara ett stort problem om man baserar allt på 
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ett format som någon annan definierar som kommer i nya versioner och 

sånt. Då kan man säkert få problem. Likadant som sagt om man 

använder olika former av databaser, då kan man säkert också springa på 

problem med det sätt man valt att lagra på. Att det plötsligt inte fungerar. 

Man uppgraderar till en ny version av operativsystem så får man inte 

med datalagringsmekanismen med längre och då har man ju problem. 

55 Viktor Skulle du kunna nämna några problem man kan stöta på i 

underhållsarbetet, något som kan göra att ett projekt stannar upp när 

man tar sig an en gammal produkt? 

56 Anders Ja, det är lätt att hitta problem. De värsta problemen är väl om man råkar 

ut för dåligt skriven kod. Det är väl det värsta, det är väl mardrömmen 

när man inser, man upptäcker en ny modul och upptäcker att den inte 

fungerar och att man inte kommer kunna laga den då man inte förstår 

vad den gör. Och då pustar man och funderar på livet och så. Det är 

egentligen, jag vet inte vad det heter på svenska, technical debt… 

tekniskt skuld, där man vet att det borde ha gjorts ett arbete bara för att 

en modul ska bli möjlig att underhålla, för den helt enkelt är dåligt 

skriven, det har hackats för mycket i den, det är svårt att ändra något. 

Det är väl det största problemet vill jag påstå. Det är stort. Det andra är, 

det är generellt, inte bara gamla moduler, man måste förstå hur 

användarna tänker använda verktygen och varför de vill använda det på 

det sättet. Annars är det väldigt svårt att avgöra vad som är en bra 

förändring. Om man inte förstår vad användarna vill åstadkomma med 

verktyget. Och det är i allmänhet aldrig dokumenterat nånstans. Det är 

två uppenbara större problem som man råkar ut för. Sen finns det också 

naturligtvis, finns det inte testfall som man kan köra är det livsfarligt att 

göra ändringar i en produkt för man vet inte hur man ska verifiera att 

man inte förstört någonting. Så [26:51-26:52 hör inte] testfall måste man 

ha. Finns inte det är det också problem. 

57 Viktor Hur gör man för att undvika att bygga upp teknisk skuld? 

58 Anders Ja, man måste tackla det när man upptäcker det. Man måste åtminstone 

förstå det, veta vilka områden man har teknisk skuld i. Antingen försöka 

göra något åt det på ett planerat sätt eller också säga att detta kommer 

vi aldrig kunna göra något åt. 

59 Viktor Det är mycket en fråga om finansiering då? 

60 Anders Det är det ju. Det är allmänt svårt. Det är ju bättre att inte hamna där kan 

man ju bara konstatera. 

61 Atif Har ni några strategier kring skills, personal som är viktig för att behålla 

kunskap och underhålla mjukvara, hur gör ni där med 

kunskapsspridning? 

62 Anders Det är ju en bra fråga om vi har några sådana strategier. Det har vi nog 

inte. 

63 Atif Kanske informellt? 

64 Anders Den klassiska strategin är ju att se till att behålla folk som kan 

någonting. Se till att även om man flyttar en produkt till någon annan 
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att liksom ha tillgång till någon som kan den sen tidigare. Att ha dem 

tillgängliga medan man för över produkten. Kan man ha det blir livet 

mycket lättare. Att se till att folk har någon att fråga är viktigt. Har man 

bara det så går det mesta att lösa. Då har man historien bakom saker. 

Ibland är det väldigt svårt att förstå när man tittar på kod, ”varför i hela 

fridens namn skrev de en så idiotisk kod” – för att man förstår inte 

situationen, det kan ju ha berott på nånting ”vi var tvungna att göra detta 

hacket för att få ut den här releasen, vi borde ha gjort annorlunda men 

det blev såhär”, då vet man att man nog kan skriva om den. Det fanns 

inget riktigt skäl. Men i annat fall kan det ju finnas ett djupsinnigt skäl 

till att kod är obegriplig som gör att man inte kan ändra på den. Den är 

som den är pga. något någonstans. Så att se till att folk har någon att 

fråga. Den andra biten är inte särskilt djupsinnig, men det gäller att få 

ett team som fungerar där folk trivs, det är inget särskilt unikt för den 

här branschen. Men det är ju så, tycker folk det är kul att gå till jobbet 

på morgonen går alla problem lättare att lösa. Sen är det klart att det är 

viktigt att få folk som kan någonting, som har erfarenhet av så mycket 

som möjligt. Man ser ju att det alltid dyker upp nya saker, det är väldigt 

bra att ha folk som kan avtackla ett nytt område och förstå sig på det 

och analysera det, förstå vad man kan göra och vad som behöver göras. 

65 Viktor Nu talar vi om personliga kvalitéer, om man skulle väga nyutveckling 

mot underhåll, är det olika typer av kompetens eller personer man 

behöver då? 

66 Anders Nej, egentligen inte. Man kan ju hårdra det, en person som kan vara 

alldeles utmärkt till att hantera ett plattformsbyte i ett gammalt 

maintenanceprojekt kanske inte klarar av att gå in i alla nya områden, 

då det inte händer så mycket.  Så det ställer inte riktigt så stora krav på 

någon som jobbar i en ren underhållsroll, det är ju dock ganska sällsynt, 

och oftast är det så att det finns större krav på den typen, att förstå vad 

man kan göra och inte göra för att bibehålla produktkvalitet, det kravet 

finns inte riktigt i ren nyutveckling. I någon mening är det därför lättare. 

Men det kräver kanske lite större fantasirikedom men det kräver inte att 

man är så noggrann. Men det är bara i den första prototypfasen. Så fort 

man släppt första releasen av något och bygger vidare på den krävs en 

noggrannhet också. Så egentligen, lite skillnad är det på nyutveckling 

och rent underhållsarbete men de flesta faller nånstans där i mitten och 

då är det inte så stor skillnad längre, då är det mer att folk är mer eller 

mindre duktiga. Somliga är bättre och snabbare och förstår sig på nya 

problem eller gamla problem och kan tackla dem bättre, enklare och 

snabbare. Vare sig det är helt nya problem i termer av ny funktionalitet 

eller gamla problem i termer av att förstå denna två miljoner-

radersprodukten, vad den egentligen gör och se om vi ska ändra nånting. 

Båda dessa två uppgifterna kan vara väldigt svåra och kräver egentligen 

inte så stor skillnad, det krävs folk som är duktiga på att programmera 

och duktiga på att förstå hur de ska fungera. Kanske inte hjälper så 

mycket? 

67 Atif Har ni några inköpta komponenter som ni är beroende av och har ni 

någon strategi för att hantera det? 
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68 Anders I den produkten vi har nu har vi kanske inte så många inköpta, men vi 

använder väldigt mycket open source, det är ju en variant på samma 

tema. Så den produkten vi levererar nu är byggd ovanpå Eclipse och 

Eclipse är ju open source med en open source-licens. Och det hanterar 

vi ju. Det är ju väldigt mycket extra problem med kod som någon annan 

har skrivit. Som man inte kan ändra på. Det är väl egentligen där 

problemet är oftast. För man måste ta hänsyn till att går väldigt mycket 

långsammare så fort man hittar något problem i en produkt som är 

inköpt eller open source. Det är mycket svårare att få dem fixande än 

om det är något som är in-house. Då kan man ändra på det. Så att, det 

tar framförallt mycket längre tid att hantera externa komponenter. Så de 

är ett problem ur underhållssynpunkt, men naturligtvis går det mycket 

snabbare att komma till skott. Det gör att de är bra, de är praktiska när 

man bygger nya saker för då kan man ta komponenter och bara sätta 

ihop och få ihop något snabbt genom att bygga en egen liten integration 

av befintliga komponenter. Sen så, som sagt så gäller det att de inköpta 

komponenterna fungerar. Det är väl egentligen där som man borde lägga 

ner mer vikt att verkligen försöka se att det fungerar. 

69 Viktor Det är oftast problem med själva komponenten när det ska 

vidareutvecklas sen? 

70 Anders Jag kan ju ta ett exempel. Vi använder Eclipse väldigt ofta, vårt verktyg 

beror på eclipsekomponenten CDT som är en c++-miljö, och våra 

användare använder CDT dagligen, och det som händer är att våra 

användare hittar problem i CDT-komponenten och då har vi svårt att 

lösa dem, eftersom vi är beroende av att någon annan ska lösa dem, eller 

åtminstone att någon ska godkänna en lösning eftersom det är open 

source. Så det tar tid och är komplicerat. 

71 Viktor Så då pushar ni egna ändringar till komponenten? 

72 Anders Ja, vi gör lite olika. Antingen försöker vi hitta någon, eftersom IBM är 

stort så finns det IBM-folk som jobbar med väldigt mycket, med Eclipse 

så finns det ofta någon på IBM som är involverad och då försöker vi 

hitta någon som är involverad eller är commiter så hjälper dem oss att 

trycka in ändringar. Men sen måste vi få tillbaka dem, och det tar tid 

och är komplicerat. Så det är väl, det är väl det man ser. Jag skulle inte 

säga att vi har någon strategi kring det. Vi vet vad vi ska göra och hur 

vi ska jobba när vi stöter på detta problem. På IBM-nivå så finns det 

strategier för godkända versioner av olika saker som vi får lov att 

använda. 

73 Viktor Jaha, det bestäms centralt? 

74 Anders Ja, det gör det men det är inte baserat på funktionalitet, utan det är legalt 

avgörande. Är de här licenserade med en variant av en licens som är 

acceptabel för IBM-produkter. Det är ofta det handlar om. Så man har 

förhandsgranskat ett antal komponenter som man tror att folk vill ha, 

och så säger man att dessa kan man använda bara upp och ner. Vill man 

använda något annat måste man göra, när det gäller open source, måste 

man göra en granskning från ett legalt perspektiv. Se om den är ok att 
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använda eller om någon kan stämma IBM om vi levererar produkt 

baserat på den här. 

75 Hampus Har komponentberoende blivit lättare att hantera under tiden du har 

jobbat, det kanske har blivit lättare att bidra till förändringar i 

komponenterna idag mot för 30 år sedan? 

76 Anders Man kan väl säga att det som har hänt under hela min karriär är att open 

source är mycket större idag. Den fanns inte alls, man använda inte så 

mycket open source komponenter då. Det fanns då också men var inte 

alls lika utbrett som det är idag. Det är på gott och ont det har kommit. 

Sen om det har blivit lättare eller svårare det är något helt annat. 

Komponenter är ju bra om man ska bygga något nytt för att det ger en 

möjlighet att bygga saker relativt snabbt genom att bygga på vad någon 

annan har gjort. Så på det viset har det blivit lättare, men sen i och med 

att man gör det mer och mer springer man oftare på problematiken att 

jag har problem med min produkt pga. den här komponenten inte gör 

vad den ska. De problemet dyker upp oftare nu än vad det gjorde förr. 

Förr använda man ofta inköpta komponenter, tredjepartskomponenter, 

inte så mycket open source och där var det på sitt sätt lättare för där hade 

man betalt och kunde ställa krav på att någon skulle fixa det. I open 

source kan man inte göra det på samma sätt. Där hoppas man att det 

fixar sig eller så får man försöka göra det själv och försöka trycka in det 

men det är en ganska tung process om man inte är commiter i open 

source-projekt. Det bygger mycket på att man känner folk som kan 

trycka in ändringar. 

77 Viktor Blir det ibland att ni får forka istället då för att ni inte kan få in 

förändringar? 

78 Anders Det händer ja. Men det försöker vi undvika när vi kan. 

79 Viktor Jobbar ni någonting med designmönster när ni producerar kod? 

80 Anders Inte systematiskt. Det är väl mer att folk har en allmän kunskap om 

designmönster, det har ju många. Det finns många designmönster jag 

känner till och använder flitigt, men det är inte så att vi direkt tänker så 

mycket på det själva. 

81 Viktor Underlättar det underhållet någonting? 

82 Anders Ja, det gör det. Underhållet av kod bygger, mycket kod rent allmänt 

bygger på ramverk och ramverken bygger ju ofta på någon form av 

designmönster som implementeras. Så det måste man förstå för att 

kunna använda det. Då kommer ofta mönstret någonstans ifrån som 

någon designat. Baserat på något känt någonstans ofta. 

 83 Viktor Men då får ni in dem via ramverken? 

 84 Anders Ja, vi får in dem via ramverken oftast. Ibland på vår egen kod tänker 

man det här borde man kunna lösa enligt det här mönstret. Men det är 

inget vi funderar på såhär jättemycket. Det var ju mer på ropet för tio år 

sedan. Då var det väldigt mycket om designmönster. Så mycket är det 

inte idag. 
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 85 Atif Jag har en fråga till som kanske är lite dum, men medelålder på 

utvecklare mellan nyutveckling oh underhåll, ser du någon skillnad där? 

 86 Anders Det finns väl en tendens att medelåldern är högre på underhåll, och det 

beror väl sannolikt på att folk sitter kvar på samma roll länge även om 

vårt team inte har haft hand om det vi gör just nu. Äh, jag vet inte. Om 

man tittar på medelåldern på vårt team har vi både folk som gör 

nyutveckling och folk som sysslar med underhåll och där är det ingen 

skillnad på medelålder alls. Nej jag vet egentligen inte. Tittar jag på dem 

jag känner till är det ingen skillnad alls. Det andra är mer ett allmänt 

intryck, man får intrycket av att det är mer unga som bygger nya saker 

men jag vet inte om det egentligen stämmer om jag tänker efter. 
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