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Hva er fart?



Antall deploys til produksjon for hele NAV - kilde: nais.io



Før Nå



https://jeffgothelf.com/blog/roadmaps-are-linear-software-projects-arent/



https://jeffgothelf.com/blog/roadmaps-are-linear-software-projects-arent/



Softwareutvikling 
handler mye om læring



https://www.slideshare.net/ziobrando/optimized-for-what

https://www.slideshare.net/ziobrando/optimized-for-what


Utvikleropplevelse



Hva er flyt?





Fokus



Slippe å bytte kontekst



Kognitiv last



https://twitter.com/johncutlefish/status/1029757026895720449



Kontinuerlig 
refactoring





– @geepawhill

“The trick is to narrow your focus until you find a 
line or two that on the one hand, you can 

understand, but on the other hand, takes you a 
reading or two to get. In other words, tho 

graspable, it’s not readily so. Then you fix it. Then 
you try again.” 



– Kent Beck

“Make the change easy - then make the easy 
change”



Disclaimer





https://github.com/navikt/veilarbregistrering/tree/82efe58a6002e059163062ebe7601ca6c2a318a4

https://github.com/navikt/veilarbregistrering/tree/86ad326db80e4f537838514d801749f11fca6c38

https://github.com/navikt/veilarbregistrering/tree/master/src/main/java/no/nav/fo/veilarbregistrering



High cohesion &  
low coupling



One reason to change



Separation of 
concerns



Package by  
layer / feature



http://www.codingthearchitecture.com/2015/03/08/package_by_component_and_architecturally_aligned_testing.html



Hexagonal, Onion, Clean, 
Ports and adapters





https://github.com/navikt/veilarbregistrering/tree/master/src/main/java/no/nav/fo/veilarbregistrering/arbeidsforhold



https://herbertograca.com/2017/11/16/explicit-architecture-01-ddd-hexagonal-onion-clean-cqrs-how-i-put-it-all-together/



Kontinuerlig deploy



Hva er CI/CD?





CI - Continuous Integration



Trunk based development



CD - Continuous Delivery



CD - Continuous Deploy



Feature toggles



Deploy vs. release



Forutsetninger for  
hyppig deploy



Teamet må eie sine egne løsninger  
som også inkluderer drift



God nok testdekning



Prosessen fra commit til  
produksjon må være rask



Prosessen fra commit til  
produksjon må være automatisert



Støtte for feature toggles



Takk for meg
https://www.linkedin.com/pulse/hver-commit-er-en-ny-deploy-til-prod-del-1-terje-heen/ 
https://www.linkedin.com/pulse/hver-commit-er-en-ny-deploy-til-prod-del-2-terje-heen/ 
https://www.linkedin.com/pulse/hver-commit-er-en-ny-deploy-til-prod-del-3-terje-heen/



DetSomBetyrNoe.no/helenorge

https://www.detsombetyrnoe.no/helenorge


Spørsmål og svar (1/6)
• Står dere helt fritt til å gjøre teknologivalg uavhengig av hva 

andre i NAV bruker?


• Teamene har stor frihet til å gjøre valg selv, men de må 
også leve med konsekvensene :-) Vi har plattformer (f.eks. 
NAIS) som gir bedre støtte for noen ting enn andre ting 
("golden path"), og så samarbeider vi om en intern 
“teknologiradar" som hjelper oss å snakke sammen om 
valg på tvers av team.


• Ellers er vi jo selvfølgelig bundet av regler offentlige 
anskaffelser, andre lover og regler (GDPR, SCHREMS, UU 
osv).

https://nais.io


Spørsmål og svar (2/6)
• Kontinuerlig deploy gir iboende mer fleksibilitet og fart. Kontinuerlig 

deploy gir også iboende mer feil. Hvordan håndterer dere dette? Påstår 
at det *må* være en avveiing mellom fart og antall feil.


• Her er vår erfaring at høyere fart reduserer konsekvensene av feil, 
fordi man 1) har mindre og mer forståelige releaser 2) man raskere 
oppdager og retter avvik. Vi har vel noen tusen ganger så mange 
releaser som før - og har ingen opplevelse av at organisasjonen 
rammes av mer feil eller av større konsekvenser av feil.


• Anbefaler boken Accelerate.


• Høy fart og hyppige (og vanligvis små) deployments gir færre feil 
relativt sett. Fra siste state of devops report: Elite performers har 
973x "more frequent deployments" og 3x lower change failure rate.

https://www.amazon.com/Accelerate-Software-Performing-Technology-Organizations/dp/1942788339


Spørsmål og svar (3/6)
• Hur ser du på ändringar i databaslagret? Applikationslagret finns bra rutiner/mogna 

toolchains


• En må jobbe med databaseendring på lik linje med andre endringer - gjøre 
mange små endringer og samtidig passe på å være bakoverkompatibel. 


• Mange team støtter seg på Flyway


• https://medium.com/continuousdelivery/expand-contract-pattern-and-
continuous-delivery-of-databases-4cfa00c23d2e


• https://martinfowler.com/articles/evodb.html


• Om schema migration: använder ni alltid tabeller eller använder ni dokument också?


• Vi bruker mye relasjonsdatabase, men har også andre varianter uten at jeg har 
full oversikt. 

https://flywaydb.org
https://medium.com/continuousdelivery/expand-contract-pattern-and-continuous-delivery-of-databases-4cfa00c23d2e
https://medium.com/continuousdelivery/expand-contract-pattern-and-continuous-delivery-of-databases-4cfa00c23d2e
https://martinfowler.com/articles/evodb.html


Spørsmål og svar (4/6)
• Bruker dere gitflow for å få til kontinuerlig deploy?


• Mitt inntrykk er at stadig flere team gjør trunk based 
development (og i minst mulig grad jobber på branch).


• Ang. små commits, hvordan jobber dere med strukturerte 
commits? Hvor viktig er det for fart og flyt at alle strukturerer 
commits i f.eks. refaktorering og features?


• Sjekk ut "Microcommits" og "Arlos Commit Notation" - her 
finner du en liten innføring: https://app.mural.co/t/
navdesign3580/m/
navdesign3580/1612957531363/88f26d638705271600e2f4b0
45ccb0a21efbcf02?sender=kjetiljorgensendahl0088



Spørsmål og svar (5/6)
• Den sliden med pakkeorganisering. Det er jo klart mest behagelig når én 

toppnivå-pakke kan forholde seg til én pakke under. Men er ikke det 
utopisk? Mye av verdien av kode kommer jo av at man kobler data fra 
forskjellige kilder (underpakker), og presenterer det til en klient. Hvordan vil 
du organisere topp-nivå-pakker som skal bruke tjenester fra flere 
undernivåer?


• Kode må ofte kobles sammen, men kallene går sjeldnere begge veier. 
Noen pakker fungerer som rene vertikaler (gjør ingen horisontale kall), 
mens andre støtter seg på parallelle pakker.


• Det krever litt mer innsats og fokus på design/arkitektur. 


• Se https://github.com/navikt/veilarbregistrering/tree/main/src/main/java/
no/nav/fo/veilarbregistrering/registrering/bruker - det er et konkret 
eksempel på en toppnivå-pakke som bruker andre subdomener

https://github.com/navikt/veilarbregistrering/tree/main/src/main/java/no/nav/fo/veilarbregistrering/registrering/bruker
https://github.com/navikt/veilarbregistrering/tree/main/src/main/java/no/nav/fo/veilarbregistrering/registrering/bruker
https://github.com/navikt/veilarbregistrering/tree/main/src/main/java/no/nav/fo/veilarbregistrering/registrering/bruker


Spørsmål og svar (6/6)
• Jobber dere aktivt med teknisk gjeld? Hvordan? Setter dere for eksempel av dedikert 

tid til å gjøre det?


• Teamene våre har nok ulike muligheter og ulike utgangspunkt. Et stort spenn 
hvordan systemer har blitt til og et spenn i handlingsrom. Men organisasjonen som 
helhet modnes i forståelsen av hvor viktig det er å ta vare på systemene våre – så 
rommet for å jobbe kontinuerlige forbedringer er økende.


• Det er stor forskjell på teknisk gjeld som treffer mange team, og kun internt i et team 
- det første krever naturlig mer koordinering og arbeid, mens det siste er noe 
teamene i større grad bestemmer selv 


• Kva rutinar har de for opprydding i feature toggles?


• Ingen felles rutine på tvers, men i eget team forsøker vi å holde antall aktive features 
til et minimum. Det er en egeninteresse å rydde opp


• Også enklere å rydde når en gjør små commits og hyppige deploys


