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 Abstract 

When the traditional approach to system development transitioned over to agile 

methods the demand for ways to continuously deliver valuable software increased. 

With the increasing interest in these methods the umbrella term DevOps were 

introduced in 2008. DevOps is the practice to shorten the time, as well as 

streamlining the process, between changes in the source code and when it reaches 

the customer. This study aimed at investigating the process of adopting DevOps 

practices and identify success factors and challenges in this transition. We 

conducted a quality approached case study on a DevOps team in a multinational 

IT-consulting firm. Four explorative interviews were conducted based on categories 

identified in relevant literature as well as basis provided by the case company. We 

discovered that an implementation of continuous practices is far more complex than 

we initially thought. It is related to more fields outside the technical aspect that must 

be considered during a transition.  Our findings include four critical success factors 

for a successful DevOps implementation; conscious staff, conscious organization, 

functional infrastructure and adapted business model. Embedded in these critical 

success factors we were able to identify challenging fields that should be considered 

when adopting DevOps. These critical success factors and challenges was the basis 

for our model presented in the study. 
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DevOps, Continuous delivery, Continuous integration, Continuous development, Agila 
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Förord 

Tack till Ulf Hedestig vid institutionen för informatik på Umeå universitet för sitt 
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1. Inledning     

Mjukvaruutveckling har länge karaktäriserats av att ett antal huvudsakliga aktiviteter 

tillämpats, till synes åtskilda från varandra. Ursprungligen drevs systemutvecklingsprojekt 

utifrån vattenfallsmetoden med aktiviteter som kravspecifikation, design, konstruktion, 

integration och test (Fitzgerald & Stol, 2014).  

I och med den agila systemutvecklingens framgång efterfrågades metoder för att möta 

de agila principerna kring kontinuerlig leverans av värdefull och fungerande programvara. 

Som ett svar på denna efterfrågan introducerades 2008 begreppet DevOps. DevOps som är 

en sammanfogning av begreppen utveckling (development, Dev) och drift (operations, 

Ops) är en uppsättning metoder för att minska tiden mellan att en utvecklare gör en 

förändring i källkoden och att förändringen är i produktion, utan att kvaliteten på systemet 

påverkas (Bass et al, 2015). Begreppet är brett och sträcker sig från organisatoriska faktorer 

som planeringmetodik till mer tekniska faktorer som verktyg för att testa kod. Metoderna 

adresserar problemet med den värdeförlust som uppkommer när det tar lång tid för 

ändringar att nå marknaden. Optimalt är att ny kod kommer ut i produktion kontinuerligt 

och i så korta iterationer som möjligt (Bass et al., 2015).  

Denna relativt nya rörelse av att arbeta med kontinuerliga leveranser av kod kan delas 

upp i två delar, bidraget av kod inom organisationen och själva driftsättningen till någon 

typ av miljö, exempelvis en testmiljö och en produktionsmiljö. Internt kan bidraget av kod 

ske kontinuerligt och frekvent ofta via någon typ av versionshanteringsverktyg. Ny kod 

verifieras av ett automatiskt byggsystem, som inkluderar automatiska tester för direkt 

respons om bidraget till projektet fungerar som det ska (Fowler, 2006). Flera fördelar har 

blivit associerade med kontinuerligt bidrag av kod, bland annat större möjligheter att 

förutse problem och ökad produktivitet bland utvecklare (Fitzgerald & Stol, 2014). Den 

andra delen, själva driftsättningen, refererar till metoden att kontinuerligt distribuera ny 

mjukvara till någon typ av användarmiljö, dock inte nödvändigtvis till slutanvändaren. För 

att återkoppla till begreppet DevOps så är detta länken mellan utveckling och drift. Om det 

implementeras i en organisation ges möjligheten att ta in nya funktioner direkt i 

produktion samtidigt som kvaliteten upprätthålls. 

Olsson et al. (2012) ser kontinuerlig leverans som en fortsättning på utvecklingen inom 

systemutvecklingsmetoder där bidrag och respons från kunden är kraftfulla drivkrafter för 

innovation. De har kunnat se ett mönster i evolutionen från traditionella 

systemutvecklingsmetoder till agila metoder och vidare till kontinuerlig leverans. De 

beskriver detta mönster med en modell de kallar “The stairway to heaven” (Figur 1).   
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Figur 1: Stairway to heaven, trappstegsmodell för att beskriva en övergång mot 
kontinuerlig leverans (Olsson et al., 2012) 

Kontinuerlig leverans blir allt mer populärt och en övergång kräver omfattande 

förändringar i organisationen och hos en eventuell kund (Neely & Stolt, 2013). Alla delar 

av verksamheten påverkas och därför måste processen vara transparent och tydligt 

kommunicerad. En del av komplexiteten som måste hanteras är hur de utvecklade 

systemen anpassas för att utvecklas över tid. För att hantera detta måste 

systemutvecklingsteam omfamna förändringar som en central del av systemets livscykel 

(Mens et al. 2005). Sker det blir både agila metoder och i följden DevOps ett logiskt sätt att 

ständigt anpassa sig efter förändringen. 

1.1 Problemformulering 

Utifrån Olsson et al.:s (2012) tanke att en organisation rör sig stegvis mot en fullständig 

DevOps-implementering vill denna studie se förbi faserna och identifiera de utmaningar 

som organisationen möter under processen. Studien är genomförd som en fallstudie hos 

ett stort internationell IT-konsultbolag vid deras kontor i Umeå. De befinner sig mitt i ett 

utvecklingsarbete för att kunna erbjuda kontinuerlig leverans till sina kunder.  

1.2 Forskningsfrågor 
• Vilka kritiska framgångsfaktorer bör finnas i en lyckad DevOps-implementering? 

• Vilka utmaningar möter en organisation på vägen till att uppnå dessa faktorer? 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att förklara hur en agil IT-organisation bör organisera sig för att erbjuda 

kontinuerlig leverans av mjukvara. Den syftar även till att skapa ett underlag för att stödja 

organisationer i detta arbete. 

1.4 Avgränsningar och målgrupp 

Det område som undersöks i studien kan kort sammanfattas som DevOps vilket innefattar 

båda de mer traditionella forskningsområdena systemutveckling och förvaltning. Eftersom 

fokus ligger på att kartlägga eventuella utmaningar avgränsar sig studien dock från att 

analysera mer specifika fenomen inom dessa områden. Målgruppen för studien är både 

intresserade av ämnet informatik men även IT-organisationer som är intresserade av att 
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implementera delar av eller ett komplett DevOps-koncept i sin verksamhet. På grund av 

detta finns en hel del fackspråkstermer i rapporten. I bilaga 1 finns därför en begreppslista 

med en kort förklaring till dessa begrepp. 

2. Metod 

Studien är genomförd med en kvalitativ ansats eftersom den undersöker "de sammanhang 

och omständigheter människor lever i" (Yin 2011, 19). Hur det sammanhang där DevOps-

verktygen ska användas i påverkar hur lyckad implementationen blir. Det handlar om 

sociala och institutionella villkor som vid exempelvis experiment försöker uteslutas (Yin, 

2011) vilka här istället blir en del av studiens empiri. Studiens urval skedde genom att vi 

inledningsvis tog kontakt med tre stora IT-konsultbolag i Umeå med ramarna kring vår 

studie. Efter dialog med de tre valde vi att gå vidare med ett av dem som ett fallföretag 

eftersom de hade ett pågående utvecklingsarbete kopplat till studiens ämne. 

Studien är utformad utifrån Kvale och Brinkmanns (2009) sju stadier i en 

intervjustudie. Dessa är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 

rapportering. Tematisering handlar om det inledande arbetet med att hitta studiens vad, 

hur och varför. Hur dessa formuleras styr utformningen på studien. Initialt var vi 

intresserade av att undersöka Continuous Integration eftersom att det är ett ämne som ofta 

diskuteras inom systemutvecklingsbranschen och även behandlats under vår utbildning. 

Vi genomförde tematiseringen till viss del i samarbete med den organisation där studien 

genomfördes vid ett inledande möte. Syftet med detta var att studien skulle utgå från en 

aktuell nulägesbeskrivning av organisationens arbete inom forskningsområdet. De 

arbetade med dessa frågor under den vidare termen DevOps vilket vi kände var relevant för 

att skapa ett bredare fokus vad gäller utmaningar. 

2.1 Val av litteratur 

Insamlingen av relaterad forskning skedde på Google scholar (Figur 2) på följande sökord; 

"continuous integration", "continuous delivery", "continuous deployment", "continuous 

deployment pipeline", "continuous delivery challenges", "continuous delivery barriers", 

"continuous integration barriers", "continuous challenges", "DevOps" och "DevOps 

challenges". Valet av artiklar baserades på antalet citeringar och utgivningsår där en nyare 

artikel inte behövde lika många citeringar för att tas i beaktning. Till viss del följdes 

citeringar från en artikel till en annan för att hitta artiklar. Bestämning av artikelns relevans 

gjordes sedan i tre steg: Titel & Författare, läsning av abstract och läsning av hela artikeln. 
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Figur 2: Exempel på artikelsökning på Google Scholar med sökfras: "continuous 
deployment challenges". 

2.2 Intervjuer 

Studiens intervjuer är fyra till antalet och respondenterna kan ses i tabell 1 tillsammans 

med respondentens erfarenhet inom IT-branschen och längd på intervjuerna. Urvalet föll 

på dessa fyra eftersom de tillhör en grupp hos fallorganisationen som tar fram ett koncept 

för DevOps. Ansvaret och rollerna beskrivs som skiftande och därför anges ingen 

organisatorisk roll på respondenterna utan de medverkar som medlemmar i DevOps-

gruppen. Kvale och Brinkmann (2009) använder begreppet livsvärldsintervju och menar 

att syftet är “...att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva 

världen som den upplevs av dem…” (Kvale & Brinkmann 2009, 42). Vidare är då en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju ett professionellt samtal som befinner sig mellan 

ostrukturerade vardagssamtal och ett slutet frågeformulär. Till dessa intervjuer skapas en 

intervjuguide med frågor av öppen karaktär där samtalets innehåll kan påverkas av både 

intervjuare och den intervjuade.  

Vi har använt oss av det som Kvale och Brinkmann (2009) kallar för explorativa 

intervjuer. Det innebär att intervjuaren introducerar en fråga eller ett område som ska 

kartläggas eller exponeras. Dessa intervjuer skiljer sig främst från hypotesprövande 

intervjuer som istället utgår från en trolig sanning som ska prövas med studien.   
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KODNAMN ARBETSLIVSERFARENHET INTERVJULÄNGD 

RESPONDENT A 35 år 51 min 

RESPONDENT B Uppgift saknas 54 min 

RESPONDENT C 3 år 36 min 

RESPONDENT D 27 år 63 min 

Tabell 1: Respondenternas kodnamn, arbetslivserfarenhet från IT-branchen och 
intervjulängd. 

Intervjuerna inleddes med det som Kvale och Brinkmann (2009) kallar för en orientering 

vilket innebär att intervjuarna introducerar studiens syfte och förklarar de begrepp som är 

centrala för studien och hur studien definierar dessa. Inför intervjutillfällena fick vi tillgång 

till material från organisationen vilket ledde till att orienteringen kunde anpassas och utgå 

utifrån de begrepp som organisationen själva valt att använda. I materialet hade 

organisationen själv identifierat olika steg i ett kontinuerligt arbetsflöde. De olika tekniska 

verktyg som ingick i deras DevOps-koncept kategoriserades in i dessa steg. 

Fallorganisationens steg placerades in i Olsson et al.:s (2012) trappstegsmodell. 

Intervjuguiden (bilaga 2) utgick från dessa steg och följde samma övergripande struktur 

bestående av allmänna frågor ställda under varje fas. Dessa frågor är framtagna utifrån de 

utmaningar vi initialt identifierade i litteraturen.  

Utöver dessa ställdes även kompletterande frågor för att skapa en gemensam förståelse 

för vilka värdeskapande aktiviteter som berörs av det förändringsarbete som undersöks. 

Studiens explorativa natur byggde på att intervjun kan förändras och anpassas efter vad 

den intervjuade valde att berätta om. Därför blev de inledande frågorna under varje fas en 

bredare grund att utgå ifrån när intervjun närmade sig studiens identifierade problem i de 

avslutande frågorna. Som komplement till intervjufrågorna innehåller intervjuguiden även 

föreslagna följdfrågor som komplement för att kunna leda vidare diskussionen. Hela 

intervjuguiden kan ses i bilaga 2. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

inspelningsutrustningen Zoom H6 och en kompletterande smartphone. 

Efter intervjuerna transkriberades de inspelade intervjuerna ordagrant för att bilda det 

empiriska material som sedan analyserades. Det är den process som Kvale och Brinkmann 

(2009) kallar för utskrift och det är då viktigt att komma ihåg att det utskrivna materialet 

endast är en skriftlig representation av en levande social interaktion. För att undgå denna 

problematik medverkade båda författarna till studien under alla intervjuer och har på så 

vis även tagit del av de intryck som inte gick att fånga i de utskrivna intervjuerna. Analysen 

blir då på de faktiska intervjuerna och utskrifterna endast ett stöd. Utskrift är det första 

stadiet av den fas som efterföljer intervjuerna och följs av analys, verifiering och 

rapportering (Kvale & Brinkmann, 2009). Utskriften gjordes i onlineverktyget Transcribe 

(Wreally, 2017) vilket tillåter att lyssna på den inspelade ljudfilen i lägre hastighet och 

kontrollera uppspelningen samtidigt som du skriver. 
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2.3 Analytiskt ramverk 

Det analytiska ramverk som använts för studien utgår från Rennstam och Wästerfors 

(2015) trestegsmodell. Den bygger på att det insamlade materialet sorterats, reducerats och 

till sist argumenterats för. Sortera görs genom att, som författarna uttrycker det, umgås 

med materialet. Sorteringen sker utefter vad som sägs och materialet kategoriseras i 

återkommande teman. Syftet med sorteringen är att skapa ordning och överblick över 

materialet som ligger till grund för studien.  

För att sortera vårt material valde vi att arbeta med pappersutskrifter av 

transkriberingarna. Utskrifterna färgmarkerades i marginalen för att skilja respondenterna 

åt och klipptes sedan upp i stycken. Styckena kategoriserades sedan efter det tema som 

behandlades i stycket, exempelvis SaaS och test. De ursprungliga kategorierna baserades 

på intervju 2, vilket var den intervju som först kategoriserades, och fungerade som grund 

för kategorisk analytisk induktion. Det innebar att innehåll från övriga datakällor 

kompletterade den ursprungliga tills vi hade en komplett representation av materialet 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). De övriga tre intervjuernas identifierade teman matchades 

mot intervju 2s kategorier, där matchning genomfördes under diskussion och kategorierna 

justerades allteftersom arbetet fortgick. Bland annat togs vissa teman bort som inte var 

återkommande i flera intervjuer och de citaten fick istället ingå i andra mer övergripande 

teman. Delar av materialet som inte var relevant för studiens syfte sorterades också bort. 

Dessa två steg är det som Rennstam och Wästerfors (2015) kallar för reducering. Resultatet 

blev 15 kategorier: Organisation, Kompetens, metodik & strategi, Roller & Team, Planering, 

spårbarhet & tickets, Versionshantering & Branches, Integrationer, Test, Infrastruktur, 

Legacysystem, Miljöer, Open-source, Containers, Affärsmodellen & kunder samt 

Monitorering & loggning. Tabell 2 visar antalet stycken per tema och respondent. 
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Kategori / Respondent: 1 2 3 4 

Organisation 2 1 2 0 

Kompetens, metodik & strategi 0 4 0 0 

Testdriven utveckling 0 2 0 1 

Roller & team 2 2 1 9 

Planering, spårbarhet & tickets 1 2 1 1 

Versionshantering & branches 2 3 0 3 

Integrationer 2 3 1 2 

Tester 0 0 0 5 

Infrastruktur 0 3 1 1 

Legacysystem 0 2 1 0 

Open-source 1 2 0 1 

Container 0 2 1 1 

Miljöer 0 2 1 0 

Affärsmodellen & kunder 2 2 0 7 

Monitorering & loggning 2 3 1 9 

Tabell 2: Antalet respondentstycken per tema. 

Kategoriseringen avslutades genom att de identifierade kategorierna placerades in i 

Olssons et al.:s (2012) Stairway to heaven. När det empiriska materialet var sorterat och 

reducerat sammanställdes det under tillfälliga rubriker utifrån kategoriseringen. Dessa 

textstycken matchades senare mot avsnitt i den relaterade forskningen. Utifrån detta 

påbörjades argumenteringsfasen (Rennstam & Wästerfors, 2015). Med utgångspunkt i de 

teman som tas upp både i relaterad forskning och det empiriska materialet skapades 

ytterligare gemensamma teman. Exempelvis bildade Kompetens, metodik & strategi och 

Roller & Team den gemensamma rubriken Personal. Dessa slutgiltiga rubriker utgör 

strukturen för kapitlen 3. Relaterad forskning, 4. Resultat och 5. Analys. Utifrån denna 

uppdelning fanns samlat material inom de olika fokusområdena att utgå från vid 

teoretisering av materialet. 

2.4 Metoddiskussion 

Vid utformandet av våra intervjufrågor valde vi att utgå från de tekniska verktyg som 

identifierats i det material som vi fått ta del av innan intervjuerna. Utifrån att förklara 

verktygens funktionalitet och syfte leddes samtalet in på utmaningar enligt studiens 

explorativa natur. En möjlig nackdel med detta är att data från de olika respondenterna 

kunde skilja sig åt eftersom intervjuerna till stor del byggde på följdfrågor. Vi anser dock 

att eftersom vi bearbetat materialet utifrån nyckelbegrepp så är svaren jämförbara med 

varandra. En styrka med detta sätt blev att utmaningarna nämndes spontant av 

respondenterna i högre grad. 

För att öka volymen på vår empiriska data hade ett alternativ varit att involvera fler 

fallföretag i studien. Det hade möjligen lett till nya infallsvinklar för potentiella 

utmaningar. På grund av tidsintervallet valde vi att göra en mer djupgående studie hos ett 
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företag. Den inledande dialogen och insynen i arbetet tack vare delandet av material 

medförde att intervjuerna kunde hållas anpassat till verkligheten hos företaget. På så vis 

blev intervjuerna djupare än vad tidsangivelserna för intervjuerna indikerar. Studien är 

dessutom mer allmän, dvs. att den inte handlar specifikt om det aktuella fallföretagets 

utmaningar utan där respondenterna får spekulera fritt kring de utmaningar de kan tänka 

sig vara möjliga. De har även för avsikt att arbeta som konsulter med handledning inom 

detta området vilket innebär att det ingår i deras uppdrag att se alla möjliga utmaningar 

som olika typer av organisationer kan möta. 

Våra respondenter har till stor del samma erfarenheter rörande arbete med DevOps 

eftersom de arbetar inom samma projektgrupp. Detta är dock en allmän problematik vid 

fallstudier och ställs återigen mot att kvaliteten på vår data är högre på grund av den mer 

djupgående studien. Vi bedömer alltså att en liknande fallstudie hos ytterligare ett företag 

inte hade bidragit till ett bättre resultat. 

2.5 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) anger fyra huvudkrav för att skydda individerna i en humanistisk-

samhällsvetenskaplig studie. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de av 

forskningen berörda ska informeras om forskningens syfte. Detta krav behandlades i den 

fas som ovan benämns som orientering. Här beskrevs syftet med studien och kort den 

bakgrund som intervjun byggde på. Även innan själva orienteringen, och innan 

inspelningsutrustningen startat, informerade vi om att deltagandet är helt frivilligt och att 

respondenten när som helst kan avbryta medverkan utan närmare förklaring.  

Eftersom första kontakten med respondenterna sköttes via vår kontakt inom 

organisationen kan samtyckeskravet på så vis säkerställas. Eftersom studien inte handlar 

om några etiska känsliga data kan samtycke hanteras via företrädare (Vetenskapsrådet, 

2002).  Alla respondenter har även fått tillgång till den färdiga rapporten innan den 

publiceras. Angående konfidentialitetskravet så har alla intervjuer anonymiserats redan 

vid inspelning och transkriberingar och inspelningar har raderats. Angående 

nyttjandekravet har de uppgifter som samlats in om respondenter inte delats utanför 

författarna till studien eller använts utanför studiens syfte. 

3. Relaterad forskning 

Återkommande i forskning kring DevOps är de framgångsfaktorer men också utmaningar 

som en organisation bör ta i beaktning vid en övergång mot kontinuerliga leveranser av 

mjukvara. En fördel med DevOps är förstås möjligheten att kunna leverera uppdateringar 

mer frekvent, vilket i förlängningen enligt Chen (2017) innebär ökad kundnöjdhet, tilltro 

till leveranser, produktkvalitet, produktivitet och effektivitet, men också möjligheten att 

snabbare erhålla feedback på levererad kod samt förkortad tid till marknaden (time-to-

market). Chen (2017) presenterar i sin artikel ett antal utmaningar och strategier baserade 
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på fyra års egna erfarenheter av att implementera kontinuerlig leverans i flertalet projekt 

hos ett stort spelbolag. Dessa utmaningar och strategier återkommer senare i detta kapitel. 

Laukkanen et al. (2017) har genomfört en litteraturstudie som syftade till att undersöka 

problem som kan uppstå vid en övergång mot kontinuerlig leverans och även identifierat 

anledningar och lösningar till problemen. Studien baserades på en kvalitativ metod där 30 

vetenskapliga artiklar inom forskningsområdet analyserades. De identifierade totalt 40 

problem, 28 orsakssamband och 29 lösningar till problemen. Problem relaterade till 

testning och integration var vanligast och de mest kritiska problemen var relaterade till 

testning och systemdesign.  

Shahin et al. (2017) genomförde en systematisk litteraturstudie för att identifiera 

tillvägagångssätt, verktyg, utmaningar och metoder relaterade till DevOps. Studien bygger 

på 69 artiklar publicerade mellan 2004 och 2016. De identifierade 30 tillvägagångssätt och 

verktyg som underlättar kontinuerlig leverans inom sex områden; 

1. Minskning av bygg- och testtider. 

2. Ökar synlighet och medvetenhet på bygg- och testresultat. 

3. Stödjer (semi-) automatisk testning. 

4. Identifierar överträdelser, brister och fel vid leveranser. 

5. Förtydligar säkerhet- och skalbarhetsproblem i leveranspipelinen. 

6. Ökar pålitlighet och tillförlitlighet i leveransprocessen. 

De identifierade även ett antal kritiska faktorer som måste tas i beaktning vid en övergång 

mot kontinuerliga leveranser; testning (tidsåtgång & komplexitet), medvetenhet och 

transparens i teamen, etablerade designprinciper, kundrelationer, kompetens och 

motivation hos personal samt infrastruktur.   

Claps et al. (2015) har genomfört en studie hos ett stort australiensiskt konsultbolag för 

att identifiera utmaningar vid en övergång mot kontinuerliga leveranser. Metoden som 

användes var djupintervjuer med systemutvecklare i organisationen. De kom fram till att 

tekniska och sociala utmaningar är oundvikliga vid en övergång mot kontinuerlig leverans. 

Dock går dessa utmaningar att hantera med etablerade begränsningsstrategier som 

möjliggörs genom att organisationer är förberedda på dessa utmaningar utifrån den 

kompetens och de verktyg de har tillgängliga. Claps et al. (2015) menar att en medvetenhet 

kring DevOps hos individerna i organisationen, samt ett agilt arbetssätt, är viktigt vid en 

implementation. För att förtydliga hur viktigt det är att organisationen skapar en strategi 

och medvetenhet innan en övergång mot kontinuerlig leverans har Claps et al. (2015) 

skapat en konceptuell karta över processen (Figur 3).  
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Som grund till strukturen i detta kapitel och i förlängningen hela studien står Olsson et al.:s 

(2012) Stairway to heaven. Olsson et al. (2012) genomförde en flerfallsstudie på fyra företag 

som påbörjat en övergång mot kontinuerlig leverans. Via intervjuer med fallföretagen 

kunde de identifiera ett antal barriärer och även lösningar på hur organisationer bör möta 

dessa barriärer. Den evolutionära trappan för organisationer som rör sig mot 

implementation av kontinuerliga leveranser består av fem trappsteg; Traditional 

Development, Agile R&D Organization, Continuous Integration, Continuous Deployment 

och R&D as an Experiment System. Denna studie kommer beröra de 3 mellersta 

trappstegen och i synnerhet Continuous Integration och Continuous Deployment. Olsson 

et al. (2012) menar att varje steg i denna evolutionstrappa måste vara väletablerat i hela 

organisationen innan de är redo att kliva uppåt. Exempelvis så kan en organisation som 

börjar se fördelarna med agila arbetsmetoder och systemintegrationer röra sig upp mot det 

3:e trappsteget (Continuous Integration). De underrubriker som följer detta stycke 

motsvarar trappsteg 2, 3 och 4 i Olsson et al.:s (2012) Stairway to heaven. 

I dessa underrubriker återfinns studiens teman som vi själva identifierade under 

kategoriseringen. Dessa olika teman kan ses som delar i byggstenarna som i sin tur 

motsvarar stegen i Olssons trappstegsmodell. Dessa delar är nödvändiga att ta i beaktning 

när en organisation vill kliva upp i trappan mot kontinuerliga leveranser. Viktigt att ta 

hänsyn till är att dessa byggstenar ständigt måste anpassas och förändras för att en 

övergång mot kontinuerliga leveranser ska bli lyckad. Exempelvis kan en organisation som 

lyckats få med sig personalen på en övergång mot agila systemutvecklingsmetoder inte 

ignorera personalen i senare skeden av övergången. 

3.1 Agile R&D 

Under denna rubrik hanteras de faktorer som krävs för att kunna införa det 2:e steget i 

Olsson et al.:s (2012) trappstegsmodell, Agile R&D. Detta steg hanterar hur organisationen 

och personalen bör vara öppna för förändring vid en övergång mot agila 

systemutvecklingsmetoder. De traditionella arbetsmetoderna bör ses över för att kunna 

Figur 3: Konceptuell karta över CD-processen. Kartan visar hur agila 
systemutvecklingsmetoder möjliggör continuous integration som i sin tur kan förlängas 
till continuous deployment. (Claps et al., 2015) 
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skapa den plattform som krävs för att i senare skede gå mot kontinuerliga leveranser av 

mjukvara.  

Övergången mot kontinuerliga leveranser är en ständig process av förändringar i olika 

delar av systemutvecklingslivscykeln. Viktigt att komma ihåg är att de förändringar som 

sker i början av en övergång mot kontinuerliga leveranser inom organisationen och bland 

teamen mot agila systemutvecklingsmetoder kan behövas förändras ytterligare högre upp 

i Olssons trappstegsmodell. Exempelvis kan en organisation, som vill införa kontinuerliga 

leveranser, behöva göra organisatoriska förändringar för att börja arbeta agilt (2:a 

trappsteget) men sedan göra ytterligare organisatoriska förändringar för att nå upp till 

Olssons 3:e (CI) och 4:e (CD) trappsteg. 

3.1.1 Organisation 

Laukkanen et al. (2017) kunde i sin litteraturstudie visa hur utmaningar som beror på 

organisatoriska aspekter är betydande vid en övergång mot kontinuerliga leveranser. Vid 

en övergång mot kontinuerliga leveranser behöver organisationer anpassa sig, likt en 

övergång från traditionella till agila metoder. Transparens krävs i organisationen vilket 

innebär att många delar av organisationen måste ta till sig det nya arbetssättet.  

 Leppänen (2015) genomförde en studie med semistrukturerade intervjuer på 15 företag 

för att skapa förståelse kring fördelar och hinder med kontinuerlig leverans. Studien visade 

att ett koordinerat arbete inom hela organisationen krävdes vid implementation av 

kontinuerliga leveranser samtidigt som organisationen måste vara beredd på att göra stora 

organisatoriska förändringar. Ingen av de 15 fallföretagen hade infört en automatisk 

leveranspipeline även fast de kunde se fördelarna med kontinuerliga leveranser.  

Chen (2017) kunde se utmaningar relaterade till ledning och styrelse vid en övergång 

mot kontinuerliga leveranser av mjukvara. Studien visar hur förändringar i organisationen 

riskerar att ödelägga de ambitioner som finns mot en övergång. För att adressera denna 

problematik rekommenderar Chen kontinuerlig implementation av nya DevOps-verktyg. 

Om DevOps-teamen kontinuerligt kan skapa värde till organisationen under övergången 

till ett DevOps-centrerat arbetssätt ökar chanserna att ledning och styrelse uppmuntrar 

fortsatt utveckling. I Chens fall innebar detta att stöd för DevOps utvecklades successivt i 

de olika teknikstackarna och operativsystemen. När leveranspipelinen för en speciell 

teknikstack var färdigt lanserades pipelinen ut i organisationen och de projekt som 

använde den specifika teknikstacken kunde börja köra kontinuerlig leverans. För att snabbt 

visa ledningen fördelarna med detta rekommenderar Chen (2017) att noggrant överväga 

var i organisationen en implementation av DevOps kan göra mest nytta och börja med att 

utveckla just den. Även detta är ett sätt att snabbt visa ledningen i organisationen vilka 

fördelar som finns med kontinuerlig leverans. 

3.1.2 Personal 

Möjligheten att kontinuerligt leverera ny kod till produktion innebär ett större ansvar. Alla 

utvecklare kommer till viss del att behöva ta en operativ roll. Leppänen (2015) förklarar 

hur utvecklare måste ha färdighet och kunskap kring DevOps för att kunna leverera.  
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Även Claps et al. (2015) nämner utmaningar som involverar utvecklare. Ett erfaret team 

är kritiskt för att lyckas samtidigt som individerna måste kunna anpassa sig till nya roller 

vid en övergång mot kontinuerliga leveranser. Utvecklare kan även känna en ökad press på 

sig att alltid ha leveransfärdig kod tillgänglig. 

Chen (2017) menar att en utmaning vid övergången mot kontinuerlig leverans är att 

inkludera utvecklarteamen. När teamen är hårt belastade krävs det kraftiga motivatorer för 

att teamen ska anamma DevOps. Eftersom det är utvecklare som till stor del ska arbeta 

med leveranspipelinen så kommer de behöva vara engagerade i utvecklingen av den. Chen 

använde 8 utvecklare som arbetade på heltid i 4 år för att implementera kontinuerliga 

leveranser av mjukvara i deras 60 applikationer. Studien visade att utan ett dedikerat team, 

som arbetar heltid, och med olika kompetenser (utveckling, systemadministration, 

leverans, drift och verksamhetsutveckling) är det svårt att genomföra en lyckad DevOps-

implementation. 

Chen (2017) förklarar hur utvecklare som inte arbetar heltid med DevOps lätt fastnar i 

andra arbetsuppgifter än arbete med kontinuerliga leveranser, framförallt inför en 

deadline. Vidare kunde Chen (2017) konstatera att utvecklingsteamen behövde innehålla 

en rad olika kompetenser för att kunna leverera och rekommenderar att organisationer 

som vill införa kontinuerliga leveranser börjar med att skapa team som har bred kompetens 

inom flera områden. Som en lösning på denna problematik rekommenderar Chen (2017) 

att experter, som tidigare genomfört lyckade övergångar till kontinuerlig leverans, ansluter 

sig till teamet. Denna strategi hjälper teamet att genomföra förändringar som krävs inom 

arbetsmetoder, arbetskultur och applikationsarkitektur.  

3.2 Continuous integration 

Under denna rubrik hanteras de faktorer som krävs för att kunna införa det 3:e steget i 

Olsson et al.:s (2012) trappstegsmodell, Continuous Integration (CI). När hela 

organisationen har implementerat agila systemutvecklingsmetoder och arbetar med 

kortare feedbackloopar är de redo att gå mot CI. I den här fasen måste organisationen 

samordna sitt arbete och kommer stöta på utmaningar inom flera områden. 

3.2.1 Strategiskt arbetssätt 

Olsson et al.:s (2013) studie beskriver hur ett DevOps-arbetssätt kan medföra en känsla av 

minskad kontroll hos ledande roller i organisationen. Arbetssättet bygger på att de team 

som arbetar med en viss funktionalitet måste vara självstyrande till mycket högre grad. 

Detta innebar en del komplikationer när den nya metodiken introducerades men 

respondenterna i studien var överens om att de långsiktiga vinsterna var värda kostnaderna 

för satsningen. 

Vid en övergång mot CI är en utmaning att minska komplexiteten som uppstår när 

många grenar (branches) av källkoden uppstår. Olsson et al (2012) förklarar hur kod måste 

sammanfogas i en huvudgren frekvent för att minska komplexiteten och skapa transparens 

både inom team och mellan team. 



 

 

  

 

13 
 

3.2.2 Automatiska tester 

Olsson et al. (2012) menar att en stor utmaning vid övergången till CI är testaktiviteterna. 

Även fast metoderna kring automatiserad testning är kända inom organisationen kan de 

vara svåra att implementera. Studien visar att redan i steget från agila 

systemutvecklingsmetoder till CI krävs en fullständig automatisk testinfrastruktur 

samtidigt som all utveckling sker mot en huvudbransch för att minska komplexiteten. 

Genom att korta ner byggprocessen och ofta köra de automatiska testerna kan 

organisationer snabbare leverera kvalitetssäkrad programvara. Laukkanen et al. (2016) 

visar i sin litteraturstudie hur aspekten kring tester är återkommande inom både de 

vanligaste och mest kritiska utmaningarna vid införandet av kontinuerlig leverans. I 

studien identifierar de ett antal olika problem relaterade till tester, bland annat kunde en 

studie visa att testresultat som inte tydligt kunde visa om ett test lyckats eller misslyckats, 

blev en flaskhals. Andra problemområden är dåligt utformade tester, ostabila tester (som 

fallerar slumpmässigt) och komplexa testmiljöer över flera plattformar.   

Shahin et al.:s (2017) litteraturstudie visar att flera fallorganisationer som studerades 

inte lyckats skapa fullt automatiserad testning. Anledningarna till detta var bl.a; otillräcklig 

infrastruktur, tidskrävande process för att automatisera manuella tester samt problematik 

vid automatisering av tester mot det grafiska gränssnittet. För att lyckas krävs därför en 

väletablerad teststrategi och teknisk infrastruktur. 

Neely och Stolt (2013) genomförde en studie i samband med att deras organisation 

gjorde en omfattande förändring från agil utveckling i 8 veckors sprinter till kontinuerlig 

daglig leverans. Utvecklingsteamet möttes av komplexa utmaningar med byggsystem, 

testmiljöer, kundanpassning och intern kommunikation. Fördelarna de kunde se med en 

implementation av kontinuerlig daglig leverans var större kontroll och flexibilitet över 

leveranser, inkrementell värdeleverans, lägre risk, mindre buggar, lättare för nya 

utvecklare att ansluta sig till teamet, mindre övertid och ökad tillit till systemen. Stor vikt i 

studien ligger i de utmaningar som uppkom under utvecklingsarbetet. En utmaning var hur 

de automatiserade testerna bör hanteras. De beskriver hur testerna till en början kördes 

utan att de till fullo förstod dem och ibland till och med förbisågs vilket skapade 

fördröjningar i leveranserna. Även fast automatiska tester ökade produktiviteten i 

organisationen finns det utmaningar i testerna. Långsamma tester innebär långsam 

feedback, vilket i sin tur skapar frustration (Neely & Stolt, 2013).  

Humble och Farley (2010) menar att denna frustration kan vara en källa till kritiska fel 

i systemen. Det är av stor vikt att alla leveranser går igenom alla tester även fast testerna är 

långsamma eftersom ändringar som sker direkt till produktion utan testning och 

dokumentation kan leda till enorma problem i det långa loppet.  

Vidare förklarar Neely och Stolt (2013) hur automatiserad testning skapar en rädsla hos 

dedikerade testare att deras arbetsuppgifter skulle rationaliseras bort. Även de som 

arbetade med drift av system visade denna rädsla. Ett återkommande problem vid 

implementation av frekventare leverans och automatiska tester är de tekniska problemen 

som kommer från ständiga förändringar i databasscheman. Shahin et al. (2017) kunde i sin 

litteraturstudie visa att flertalet artiklar pekar på denna problematik. Problemet är tvådelat, 
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antingen så görs det ständiga förändringar i databaserna för att anpassa de till 

kontinuerliga leverans, vilket är resurskrävande, eller så glömmer man att göra 

förändringarna vilket visade sig kunna skapa flaskhalsar i leveransprocessen.  

Schermann et al. (2016) har tagit fram en modell för att utifrån 2 variabler, velocity och 

confidence, placera in systemutvecklingsföretag efter deras sätt att arbeta med 

kontinuerliga leveranser. De menar att tiden för att genomföra försiktighetsåtgärder för att 

undvika felaktiga leveranser blir allt kortare. På så sätt blir det en balansgång mellan 

minskad kvalité på leveranserna (confidence) och time-to-market (velocity). Med 

confidence menar de hur starkt förtroende leverantören har för sin kod efter genomförda 

automattester. Velocity är den takt vilket nya förändringar kan levereras till kund. I 

modellen (Figur 4) syns fyra fält; Cautious, Balanced, Problematic och Madness.  

 

Studien visade att företag rörde sig i det gröna fältet (cautious) eftersom de hade en 

väletablerad leveranspipeline men att kunden inte tillät mer än några få leveranser per år. 

Företag som ligger i problematic-kategorien saknar tillit till sina kvalitetskontroller. 

Anledningar till detta kan vara otydlig roll- och ansvarsfördelning för kvalitetssäkringen. 

Samtidigt är leveranstakten låg på grund av avsaknaden av tillit till kvalitén eller av andra 

tekniska eller organisatoriska faktorer. Organisationer som ligger inom kategorin madness 

är medvetna om riskerna som finns när det saknas tillit till kvalitetskontrollerna men ändå 

väljer att leverera med hög frekvens. Anledningar till detta är att företagen drar nytta av att 

kunna leverera kontinuerligt genom snabb feedback från kund med en kort time-to-

market.  
Schermann et al. (2016) förklarar hur kategorin balanced skildrar visionen om 

kontinuerliga leveranser. Företag som passar in i kategorin levererar frekvent och kan på 

så sätt ta del av snabb kontinuerlig feedback från kunder kombinerat med en hög tillit till 

kvaliteten av det som levereras. För att kunna genomföra detta måste företagen 

automatisera så mycket som möjligt av sin leveranspipeline. Bland annat krävs omfattande 

monitorering där fel som tar sig igenom automattesterna kan fångas upp och åtgärdas.  

Figur 4. Modell för att kategorisera systemutvecklingsorganisationer (Schermann et 
al., 2016). 
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3.2.3 Teknisk infrastruktur 

Miller (2008) har genomfört en studie med ett systemutvecklingsteam där data från det 

automatiska byggsystemet har analyserats. Under perioden skedde 551 uppdateringar 

vilket medförde att servern aktiverades 515 gånger. Av dessa returnerade servern ett 

felmeddelande vid 69 tillfällen. Utifrån dessa felmeddelanden har de identifierat fyra olika 

orsaker till krascherna. Dessa är fel inom kompilering, enhetstestning, statisk analys eller 

servern. Med statisk analys menar författaren verktyg som ser till att de förbestämda 

designprinciperna är uppfyllda och serverfel innebär när fel i infrastrukturens 

konfiguration leder till att arbetet misslyckas. Felen fördelas på; statisk analys (40%), 

enhetstestning (28%), kompilering (26%) och servern (6%). Majoriteten av alla dessa 

krascher (~50 st.) kunde dock hanteras inom en timmes tid. Av de fel som tar längre tid är 

en kategori överrepresenterad, nämligen serverfel. Även om de är få (6%) är de fel som tar 

längst tid att åtgärda i genomsnitt. 

Miller (2008) har även beräknat alternativet att inte använda en DevOps-lösning och 

där utvecklarna själva gör det arbete som leveransservern gör. Han räknade även med 

antagandet att inga byggen skulle krascha, vilket inte är särskilt troligt. Trots detta kunde 

han visa att kontinuerlig leverans av mjukvara sparar minst 40% av de kostnader som ingår 

i sammanförandet av källkoden. Största delen av dessa kostnader är utvecklarnas arbetstid. 

Både den tid de tvingas lägga på att underhålla de miljöer som krävs för att köra 

kompilering och testning men även väntetid medan dessa processer körs flera gånger 

parallellt hos de olika utvecklarna. 

Olsson et al. (2012) säger i sin studie att en barriär vid en övergång mot kontinuerlig 

leverans är beroendet mellan olika komponenter i systemen. Beroendena är ofta stora 

vilket i sin tur gör att de åtskilda utvecklingsteamen hamnar i en beroendesituation till 

varandra. Därtill visar studien att tolkningen av utvecklingsprocessen inom de olika 

utvecklingsteamen skiljer sig, vilket försvårar leverans av programvara ytterligare. I 

forskningen nämns även beroendet som finns till outsourcade komponenter i systemen. 

Fitzgerald och Stol (2014) menar att beroendet till de externa utvecklarna av dessa 

komponenter kan skapa problem vid en övergång mot mer frekvent leverans.  

Även Chen (2017) förklarar hur den tekniska infrastrukturen är viktigt för att kunna 

implementera kontinuerlig leverans. Leveranspipelinen är komplexa system som kräver 

integrationer mellan många olika verktyg samtidigt som den måste vara pålitlig, säker, 

skalbar och lättanvänd. Vidare förklarar Chen (2017) att organisationer som vill gå mot 

kontinuerliga leveranser måste göra sig av med de manuella delarna i 

infrastrukturshanteringen, som kan ta veckor/månader, och istället skapa möjligheten att 

tillhandahålla infrastruktur automatiskt. Alltså gå från traditionell manuell infrastruktur 

till Infrastructure as a service (IaaS).  

3.3 Continuous Deployment 

När en organisation har gjort en lyckad implementering av CI och har etablerat 

arbetsmetoder som möjliggör frekventa uppdateringar, dagliga automatiska byggen och 

intern automatisk testning är de enligt Olsson et al. (2013) redo för att gå mot CD. 
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Neely och Stolt (2013) kunde i sin studie visa hur implementation av kontinuerlig 

leverans gav dem möjligheten att leverera ny kod till systemet precis när de vill men de 

kunde också konstatera att införande av kontinuerlig leverans i en organisation är en 

mycket komplex process och kunskap är av yttersta vikt för att införandet ska bli lyckat.  En 

organisation som vill gå mot kontinuerliga leveranser måste hantera både sociala och 

tekniska utmaningar på alla nivåer i produktionskedjan (organisation, utvecklingsteam och 

kunder). Det är viktigt att ha stöd från alla dessa nivåer innan en övergång mot kontinuerlig 

leverans inleds. Neely och Stolt (2013) förklarar hur det är viktigt att vara tydlig mot 

organisationsledningen och externa intressenter gällande vad och varför man vill 

genomföra övergången. Studien visade även att det är viktigt att skapa förväntningar och 

spåra lämpliga mätvärden för att kunna visa framgångarna med kontinuerliga leveranser.  

Humble och Farley (2010) menar att den största utmaningen som systemutvecklare 

ställs mot är leveransen av mjukvara. Hur kan leveransen ske så snabbt som möjligt? 

Många organisationer ser på leverans av mjukvara som ett riskfyllt moment. Leveranserna 

sker ofta under tidspress och måste passera flera olika tester för att vara redo för 

implementation. Många organisationer släpper mjukvara manuellt, de olika stegen i 

leveransen sker var för sig, ofta genom att gå från ett team till ett annat. Detta kan vara en 

tidskrävande process med risk för mänskliga misstag. Humble och Farley (2010) menar att 

distribution av mjukvara bör ske genom en enda automatiserad process. Genom att 

automatisera distributionen minskar gapet mellan utveckling och distribution av kod vilket 

vidare innebär att risken för buggar eller fel vid leveransen minskar avsevärt.  

3.3.1 Kunder och externa intressenter  

Olsson et al. (2012) menar att en kritisk del vid en DevOps-implementation är att kunden 

är intresserad av att testa och utforska konceptet. Studien förklarar hur eventuella 

godkännandeforum inom organisationen och hos kunden måste arbeta i korta iterationer. 

Detta för att snabbt kunna utveckla ny funktionalitet men också kunna implementera 

denna funktionalitet frekvent hos kunden. Leppänen (2015) kunde i sin studie se 

utmaningar med kontinuerliga leveranser som måste granskas av en tredje part innan den 

kunde gå i produktion. Bland annat gällde detta en app-utvecklare som distribuerade sin 

mjukvara via en applikationsbutik. I det fallet granskade applikationsbutiken varje 

leverans vilket kunde ta uppemot en vecka.  

Neely och Stolt (2013) adresserar den förändring som den egna organisationen måste 

göra vid en övergång till kontinuerlig leverans. Exempelvis behövde PR-avdelningen ändra 

det sätt de marknadsförde produkten när de fasta leveransdatumen försvann.  

Vid en övergång mot kontinuerliga leveranser krävs stöd från många intressenter både 

internt och externt (Chen, 2017). Något som kan vara väldigt utmanande då alla 

intressenter har sina egna mål och arbetsuppgifter och kan ha svårt att se fördelarna, eller 

rent av se en nackdel, med en implementation av kontinuerlig leverans. En övergång kräver 

ofta att dessa intressenter lägger sina egna prioriteringar åt sidan. För att uppmuntra detta 

rekommenderar Chen (2017) att DevOps säljs in som en smärtstillare. Genom att 
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identifiera varje intressents smärtpunkter och skapa en DevOps-lösning för just det 

problemet kan man locka med intressenterna i övergången mot kontinuerliga leveranser. 

Shahin et al. (2017) kunde i sin litteraturstudie visa hur kunder inte alltid är intresserade 

av att anamma DevOps. Anledningar till detta var uppfattningen att mer frekventa 

leveranser ökade antalet buggar, minska kompabilitet till resten av systemet och ökad 

arbetsbörda. Även Leppänen (2015) kunde se att långt ifrån alla kunder var intresserade av 

kontinuerlig leverans av mjukvara. Mer frekventa leveranser innebär att förändringar krävs 

i organisationen hos kunden, bland annat finns uppfattningen att övergången bli 

tidskrävande och kostsam. 

Ett exempel på oro för ökade kostnader som Olsson et al.:s (2013) respondenter kunde 

identifiera hos sina kunder är kvaliteten vid mer frekventa leveranser. Studien menar att 

det kan finnas en tro att eftersom man levererar ofta inte kan garantera samma kvalitet på 

systemen eftersom man inte hinner göra lika omfattande testning. Respondenterna i 

studien menade dock att eftersom förändringarna i de nya versionerna är många färre så 

blir det mycket lättare att upprätthålla kvaliteten. 

3.3.2 Drift och monitorering 

Kunden måste tillsammans med den levererande organisationen tillsammans hitta sätt att 

kunna hantera snabb kontinuerlig feedback som resulterar i förbättrad funktionalitet i 

mjukvaran (Olsson et al. 2012).  

Humble och Farley (2010) beskriver DevOps som en process där en produkt sällan kan 

ses som helt klar. I och med kontinuerlig feedback från användare kräver systemen 

justeringar under lång tid. I konsultuppdrag med tidsramar kan det bli en utmaning att 

avgöra när projektet ska ses som avslutat. 

Olsson et al. (2013) beskriver hur intressenter som inte arbetar med kontinuerlig 

leverans ser stora vinster i tillgång till användardata. Det är en av de drivande fördelarna 

med att implementera kontinuerliga leveranser. Utifrån denna data kan utvecklare ta reda 

på vilken funktionalitet som värdesätts högst hos kunden. Ett av företagen i studien 

menade att det skulle leda till minskade kostnader för utvecklingen då tid och resurser kan 

läggas på att utveckla rätt saker istället för att arbeta med funktionalitet som inte 

efterfrågas.  

För att kunna anpassa sin utveckling på omedelbar feedback från verkliga användare, 

krävs funktionalitet/verktyg i mjukvaran som automatiskt samlar in beskrivande data om 

hur användare använder systemet. Organisationen som leder projektet måste också kunna 

använda denna data effektivt för att kunna skapa ny funktionalitet som i sin tur 

implementeras (och testas) i betasystemet. (Olsson et al., 2012).  

4. Resultat  

Fallstudien genomfördes i ett DevOps-team på ett internationellt IT-konsultbolag. Teamet 

arbetar med att utveckla DevOps-lösningar som används för interna och externa 

systemutvecklingsprojekt.  



 

 

  

 

18 
 

4.1 Agile R&D 

4.1.1 Organisation 

Flera respondenter uttrycker vikten vid att etableringen av konceptet stöds av ledande 

personer inom organisationen. Det påverkar de förutsättningar och förväntningar som 

berörda personer har att förhålla sig till samtidigt som arbetssättet ska förändras. En av 

respondenterna säger: 

"Om fokus ligger på att man snabbt måste i mål med det här då böjar man 

direkt sätta sig och koda, man börjar inte med att skriva tester. Därför är det 

viktigt att man uppifrån säger så här: "Vad är det vi ska leverera och hur ska 

vi testa det?". Att man redan där går in från början och spikar in det här 

tänket." (Respondent B) 

Dessa förändringar kan även handla om investeringar där vinsterna blir mer långsiktiga 

vilket även ställer krav på långsiktigt stöd från ledningen. 

Att kunna få köra DevOps utan att få tilldelat mer tid går inte. Man måste 

förstå att projekten kommer bli dyrare om man kör DevOps. Sätter man upp 

ett DevOps-projekt så kommer det vara dyrare än ett vattenfallsprojekt. Man 

måste se till det långsiktiga, hur ser det ut om fem år?" (Respondent A) 

Respondent C beskriver hur det är svårt att vinna förtroende hos chefer för konceptet. Han 

berättar om ett exempel där utvecklare förklarar hur införandet av kontinuerliga leveranser 

inte kommer att påverka andra kritiska funktioner i organisationens digitala ekosystem. 

Trots detta vill inte ledningen ta den risken och då går många av vinsterna med 

utvecklarnas engagemang i DevOps till spillo. En annan respondent uttrycker vidare hur 

denna problematik blir extra tydlig hos ett konsultbolag: 

"Det är mycket att försöka få igenom så att kunden vill köra DevOps och 

betala för det så får vi utnyttja det utrymmet, så är det. Det är nog skillnaden 

mot produktbolagen rent generellt, man måste ta höjd för det här annars blir 

det för dyrt att supporta produkten i framtiden." (Respondent A) 

4.1.2 Personal 

Även om de tekniska verktygen är de som utgör grunden för DevOps-konceptet menar 

respondenterna att det är minst lika viktigt att investera i kompetens.  

"...det här är egentligen bara verktyg men själva metodiken kring dem är det 

som blir viktigt. Att man får in metodiken och kunskapen kring den och att 

man bygger upp den kompetensen." (Respondent B) 

En av respondenterna lyfter även fram Testdriven utveckling som en värdefull kompetens 

som underlättar arbetet. 

"Exempelvis så tenderar man ju att skriva bättre kod, att göra mindre fel för 

att man tvingas tänka från början hur man ska göra." (Respondent B) 

Återkommande i intervjuerna är de förändringar som krävs av individerna i 

systemutvecklingsteamen. Respondenterna pratar om ett nytt tänk där man måste arbeta 

med arbetsuppgifter som traditionellt legat utanför ens arbetsbeskrivning. För en 

utvecklare innebär det exempelvis ansvar även för tester och driftsättning. 
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Den tekniska omställningen verkar inte vara den huvudsakliga utmaningen utan istället 

är det organisationens vilja att förändras och tankegångarna hos individerna i teamen som 

är viktigast: 

"Man måste vara medveten och vara redo att förändra organisationen och 

arbetssättet samt tankegångarna hos utvecklare, testare och operation. Det 

är nog det viktigaste. Sen så tror jag det är ett krav att man går bort från det 

traditionella sättet att man har en specifik roll."  (Respondent A) 

En respondent lyfte även fram de beroenden som kan uppstå om kompetensen om DevOps 

är isolerad till en person: 

"Det har man ju kanske inte om man har ett mindre utvecklingsteam, då kan 

det bli så att när den personen som satt upp DevOps-pipelinen slutar så 

försvinner kunskapen om den." (Respondent D) 

Mindre utvecklingsteam kan ha svårare att erbjuda alla funktioner som större projekt kan 

göra. Ett exempel som en av respondenterna tar är vid förvaltning och felsökning. Detta ser 

hen som en utmaning för organisationer, att se till att små och stora projekt kan ha samma 

stöd. 

4.2 Continuous Integration 

4.2.1 Strategiskt arbetssätt 

En av respondenterna lägger stor vikt vid den inledande planeringsfasen vid ett nytt 

systemutvecklingsprojekt. 

"...då handlar det ju dels om att man har kompetensen kring det här men 

också att man har tiden, för det blir väldigt fort att man direkt sätter sig och 

börjar bygga när man har en idé. Då kanske det lätt blir att det baseras på 

vad man har gjort förut. Sen så börjar man bygga sig in i ett beroende. Man 

väljer sina verktyg, sitt sätt att jobba sen börjar man bara jobba." 

(Respondent B) 

De verktyg som stödjer planeringsfasen, som respondentgruppen arbetar med, bygger på 

agila metoder och är en grund till att formalisera arbetet. Denna grund blir sedan viktig att 

bygga ifrån i senare faser av utvecklingen. 

"...man kan använda det som ett vanligt ärendehanteringssystem till att 

börja med och köra agilt eller scrum. Men sen få de här fördelarna i resten av 

trappan. Det kanske inte är så viktigt i första steget men senare vill du kunna 

få den här spårbarheten." (Respondent D) 

Gällande källkodshantering så ser respondenterna på det i olika nivåer. I första steget 

handlar det bara om att dela kod. Nästa steg blir att skapa en strategi för hur olika grenar 

av koden hanteras. Respondent D tar så kallade ”gated chekins” som ett exempel på en 

första strategi. Det innebär att en utvecklare inte kan sammanfoga sin kod till den centrala 

kodbasen förrän koden kompileras utan felmeddelanden i utvecklarens lokala miljö. I de 

högre nivåerna av versionshantering integreras verktyg för tester, byggen och release: 

"Det kommer ju då vidare in i den här integrationsbiten. [..] Då kan jag tagga 

upp den med en release och då triggar det automatiskt en hook och då kan jag 

koppla den till min byggserver. [..] Det är ju den automatiseringen som har 

kommit och blivit steget in i Continuous Integration." (Respondent D) 
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Versionshanteringen blir då den centrala punkten och kan i många lägen fungera som 

integrationen mellan verktygen. Som i citatet ovan kan byggservern kopplas till att 

aktiveras utifrån instruktioner i kodmassan. Byggservern i sin tur aktiverar sedan de 

automatiska testerna. Gemensamt för flera respondenter är även att de nämner en strävan 

att hålla sig till en central kodmassa: 

"Vi försöker hela tiden oavsett hur många produktionsmiljöer vi ska deploya 

så försöker vi att ha en enda kodmassa. [..] Branchning och att hålla ihop 

koden så att vi inte spretar ut i fem olika releaser samtidigt, det är vi bra på." 

(Respondent A) 

4.2.2 Automatiska tester 

På frågor om tester så var automatiska tester återkommande: 

"Automatiska tester är ju jätteviktiga för att kunna releasa kontinuerligt, jag 

har svårt att se att man har ett manuellt testteam som sitter och tester om 

man kör kontinuerliga releaser, för det bygger ju på att man ska kunna 

automatisera. Gör man det manuellt så har man direkt en fail." (Respondent 

D) 

Dock menar samma respondent att fullständiga automatiska tester är svårt att uppnå. Det 

handlar snarare om att hitta en lagom nivå för projektet. Som utmaningar kring utveckling 

av tester nämner respondenten kostnader och tidsåtgången: 

"Har du en feature som rör 150 tester så måste man förvalta 150 tester också. 

Jag har svårt att tro att någon vill betala för det" (Respondent D) 

4.2.3 Teknisk infrastruktur 

Alla respondenter nämnde aspekter kring integrationer mellan de olika delarna 

(verktygen) i leveranspipelinen. En respondent förklarade hur alla verktyg har sina fördelar 

men att de i ett större sammanhang och sammankopplade kan skapa extra värde. Ett 

sådant exempel är det ärendehanteringssystem som används. Om ett ärende kan kopplas 

till den faktiska förändring i koden där ärendet hanteras får man en ytterligare spårbarhet. 

Ingen av respondenterna kunde se någon brist på tillgången av verktyg utan utmaningen 

ligger i att få dessa att fungera väl tillsammans. Respondentgruppen upplever en utökad 

efterfrågan efter Open-Source-verktyg och där kan integrationen mellan verktygen vara en 

inledande utmaning eftersom dessa oftast utvecklas var för sig.  De menar dock att till de 

mer kända verktygen finns ofta redan integrationer på plats. 

"Det är viktigt att integrationerna finns mellan de olika produkterna. T.ex. 

Atlassians produkter som är väldigt tight integrerade med varandra. Du kan 

gå från ett system till ett det andra utan att märka att du gjorde det" 

(Respondent C) 

Hur och var kod hanteras och driftsätts är återkommande i intervjuerna. Vem som äger 

koden och var den hanteras i relationen mellan leverantör och kund. 

Infrastrukturen som krävs för att kunna leverera kontinuerlig kan ta många olika 

former. När vi pratade om infrastruktuer nämnde respondenterna bland annat PaaS 

(Platform as a service), SaaS (Software as a service), molntjänster, containers, staging, 

miljöer och legacysystem. 
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"I de bästa av världar har du en plattform där du kan driftsätta dina 

applikationer vilket gör att när du bygger ut din applikation till staging så 

kan du ganska enkelt få ut den där. [..] Vi har märkt att efterfrågan efter den 

typen av tjänster har ökat väldigt mycket och det är ju något som vi själva 

vill också." (Respondent B) 

Som fördelar med en etablerade välfungerande infrastruktur nämns bland annat 

möjligheten att byta mellan olika miljöer utan att behöva sänka ner tjänsten samtidigt som 

en uppdatering kan gå betydligt mycket snabbare: 

"Istället för att skjuta upp en image på 100 gig på 5–10 minuter så skulle det 

kanske ta 5–10 sekunder. [..] Så du får en helt annan flexibilitet eftersom det 

blir mycket snabbare deploys av imagen, vilket i sin tur tar mindre resurser." 

(Respondent D) 

Går man mer mot microservices och containers så förklarar en respondent hur det blir 

lättare att göra kontinuerliga uppdateringar, felsökningen förenklas och i framtiden 

eventuellt också automatisera sättet beställningar sker.  

Som ytterligare en utmaning nämner respondenterna de beroenden som legacysystem 

ofta innebär: 

"Det finns ju projekt som vi förvaltar där det är mycket Legacysystem och då 
är det ju mer traditionellt. Det är ju stora system som blir svårt att bryta sig 

loss ur, beroenden." (Respondent B) 

Verktyg av open-sourcekaraktär är återkommande i intervjuerna. Den stora skillnaden mot 

konventionella verktyg är att Open-source-verktygen oftast är gratis. Ibland kan det dock 

vara aktuellt att betala för support. Respondenterna menar dock inte att det behöver betyda 

att verktygen är sämre utan i många fall till och med bättre. 

4.3 Continuous Deployment 

4.3.1 Kunder och externa intressenter 

Respondent A beskriver vikten vid det inledande arbetet av beställaren. Det sätter grunden 

för vad som prioriteras i projektet. Det gäller att krav fastställs på vad de olika leveranserna 

ska innehålla. Är det tydligt så blir det även tydligt hur arbetssättet ska se ut. 

En annan respondent uttrycker vikten av att de krav som ställs från en beställare går att 

översätta till automatiska tester: 

"Alltså egentligen i kravet, om man pratar test, ska det finnas "how to test". 

Det är viktigt, annars vet man ju inte om man har fått kravet uppfyllt. Skulle 

jag vara kund och kravställa så skulle jag vilja se hur man testar varje krav." 

(Respondent D) 

Respondent B förklarar hur olika betalningsmodeller påverkar hur DevOps-verktygen 

organiseras. Utifrån kunders behov kan olika delar av systemen driftsättas antingen hos 

kundens organisation eller köpas som en tjänst. Hur den fördelningen ser ut påverkar hur 

mycket av drift som kan skötas av utvecklare. Även om respondenten säger att det kan vara 

olika så anser hen att branschen går mer mot att man köper tjänster. Vad kunderna betalar 

för vid de olika fördelningsalternativen är viktigt att tänka på säger en annan respondent. 
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"...vill de att vi ska ha utvecklingsmiljöer uppe så kommer det kosta mer 

eftersom vi måste ta betalt för de utvecklingsmiljöer vi har på plats. Annars 

blir det en startsträcka på 1-2 dagar. Jag kan tänka mig att man går in i en 

typ av förvaltningsläge där man har instrumentering så man kan se när det 

blir något fel och avhjälper det då." (Respondent D) 

Att i sin tur sälja tjänster underlättar även hanteringen av olika versioner på system. 

"Har du en programvara som ska ut till flera kundmiljöer, då är det inte 

lönsamt om man har olika kodmassa till de olika. Det börjar att bli för dyrt 

när du har 2 olika releaser, har man tre releaser kan man nästan lägga ner 

det. Det går inte. Sen blir det annorlunda om man säljer det som en tjänst, då 

slipper man denna problematik." (Responent A) 

Ett alternativ som en annan respondent tar upp är att ha olika instanser i kundbasen. Då 

kan man uppdatera dem i olika steg. 

"Först vår interna och sen instans nr 1 där vi har lite färre kunder och så 

uppdaterar vi eftersom. Det är både operations och utveckling och arkitektur 

på applikationer som ger oss möjligheten att vi kan göra det här grejerna." 

(Respondent D) 

Det stora vinsterna med kontinuerlig leverans för kunder enligt en respondent är inte 

främst att leverera ny funktionalitet ofta utan att komma ifrån stora uppdateringar med 

många möjliga fel. Om det går lång tid mellan uppdateringar och det historiskt varit 

besvärligt blir det lätt att kunder väljer att inte uppdatera. 

"Den stora fördelen är att man slipper de här gigantiska driftsättningarna 

som tar två veckor och garanterat inte blir korrekta eftersom man gör det en 

gång per år. [..] Har man en etablerad förvaltning och integrational release 

pipeline så blir det inte lika jobbigt att göra det eftersom man bara förändrar 

små delar samtidigt som resten av hela tjänsten fortfarande fungerar." 

(Respondent D) 

4.3.2 Monitorering och loggning 

Loggning och monitorering av system är viktigt och till viss del utmanande enligt 

respondenterna. En bra monitorering i ett system ställer krav på utvecklaren när denne 

bygger systemet: 

"Och det ställer ju krav på utvecklaren när man bygger sin applikation. Att 

man vet hur man ska jobba med de här bitarna. Så det är ju en utmaning för 

utvecklaren. Hur jag bygger in monitorering och vilka verktyg jag ska 

använda för det. Där ser jag att den stora utmaningen är." (Respondent B) 

Loggning är återkommande i intervjuerna, en respondent menar det är väldigt viktigt med 

en loggningsstrategi redan från början i utvecklingsprojekt. Hen menar också att det krävs 

ett gemensamt tänk kring loggning: 

"Det är en lite bortglömd bit kan jag tycka. Hur man loggar och hur man 

filtrerar bort spam i loggar och sånt är viktigt för det underlättar också." 

(Respondent D) 
En respondent ser monitorering som en kostnadsfråga vid förvaltning: 

"Ju längre ner man kommer i supportkedjan ju dyrare kommer det vara att 

lösa problematiken. Servicedesk måste ha något typ av verktyg för att veta 

vad som är problemet. Ibland måste man ner till tredje steget för att 
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kontrollera eftersom monitoreringsverktyg inte är på plats. Vilket är väldigt 

olyckligt." (Respondent A) 

Även teknisk support och underhåll underlättas eftersom felsökningen blir mindre spridd. 

 Blir det något fel måste man felsöka på 20–30 ställen och kolla igenom 

massa loggar." (Respondent D) 

5. Analys 

5.1 Agile R&D 

5.1.1 Organisation 

Vi kan konstatera att det är centralt varifrån initiativet för en satsning på en DevOps-

implementation kommer. Är det från utvecklare eller annan operativ personal gäller det 

att, som respondenterna uttrycker det, vinna förtroendet hos ledningen för att ha en chans 

att lyckas med implementationen. Det bör då förhoppningsvis leda till att organisationen i 

stort omfamnar det förändringsarbete som behöver göras för att de nya arbetssätten ska 

kunna implementeras. Det blir troligen snabbare verklighet om initiativet kommer från 

ledningen. 

Det som respondenterna uttrycker som vikten av att konceptet kring DevOps stöds av 

ledningen kan kopplas till det Laukkanen et al. (2017) säger om att ledningen i 

organisationen måste ha samma målsättning som utvecklarteamen och att organisationen 

i stort är transparent så att alla tar till sig konceptet. Det finns en utmaning i en avsaknad 

av kunskap om att DevOps kräver långsiktiga investeringar för att övergången ska lyckas. 

Utvecklingsteam måste vinna förtroende hos chefer och få dem att våga ta risken att 

investera i konceptet. Denna utmaning ligger i fas med vad Chen (2017) menar är en av tre 

huvudutmaningar, nämligen att lyckas skapa stöd för en övergång mot kontinuerliga 

leveranser en komplex dynamisk organisationsmiljö. 

I processen med att vinna detta förtroende hoppas fallorganisationen på ett stöd från 

kunder i enskilda projekt och på så sätt implementera kontinuerliga leveranser i en liten 

del av organisationen. Detta kan liknas vid det som Chen (2017) kallar för kontinuerlig 

implementation av konceptet. Genom att införa delar av konceptet går det att undersöka 

vinster och kostnader inom den egna organisationen. Det är dock viktigt att inse att delar 

av konceptet innebär förändringar inom andra delar av organisationen om de ska fungera 

optimalt. På så sätt kan en mindre implementation inte visa alla vinster med DevOps. Vi 

kan konstatera att relevanta mätvärden kan vara ett sätt att visa fördelarna vid en 

implementation av DevOps. Genom att kunna visualisera för ledningen, exempelvis att 

antalet buggar minskar, kan man öka stödet mot en långsiktig satsning. 

5.1.2 Personal 

Vi kan konstatera att en nervositet och stress mot förändringar i individernas arbetssätt 

och arbetsroller existerar. Kompetenskraven som ställs på bl.a. utvecklarna i team som 

anammat kontinuerlig leverans är högre än personal i de team som arbetar med mer 

traditionella metoder. Samtidigt flyttas ansvaret för leveranser från driftteam till 



 

 

  

 

24 
 

utvecklarteam vilket ytterligare kan öka rädslan för en övergång mot kontinuerliga 

leveranser. Individerna i utvecklingsteamen och deras arbetsroller måste förändras på ett 

sätt som kan vara omfattande, utmanande och kostsamt. Den nya rollen innebär mer 

ansvar och kräver mer noggrannhet och bredd från individerna. Detta ligger i fas med vad 

Neely och Stolt (2013) säger om att möjligheten att kontinuerligt leverera mjukvara innebär 

mer ansvar för utvecklare och att de kommer behöva ta en mer operativ roll samt det Claps 

et al. (2015) säger om erfarna team är kritiskt för att lyckas med en övergång mot CD och 

att utvecklarna kan känna ökad stress. Vi kan också konstatera att nya kompetenser krävs 

för att projekt som arbetar med kontinuerlig leverans ska bli framgångsrika och att 

utvecklarna måste vara redo att bredda sin kompetens.  

När man ser till teamen kan vi poängtera att de måste vara öppna för förändring vid en 

satsning mot kontinuerlig leverans. Tankegångarna hos individerna och organisationens 

vilja att förändras är viktigt samtidigt som man måste gå bort från de traditionella 

arbetsmetoderna. Dessa aspekter kan kopplas till Chens (2017) utmaning att få med sig 

utvecklarteamen vid en övergång mot kontinuerlig leverans. Chen menar att det krävs 

kraftiga motivatorer och engagemang hos utvecklarna samt ett dedikerat DevOps-team för 

att lyckas. Vi kan se en problematik här i relation till de kompetenskrav som i sin tur skapar 

rädsla och nervositet, som ställs på individerna i teamen. Först när teamen och dess 

individer är bekväma i en övergång mot kontinuerlig leverans kan ett engagemang byggas 

upp som gör projekt lyckade. Finns inte engagemanget kan övergången mot kontinuerlig 

leverans misslyckas. 

5.2 Continuous Integration 

5.2.1 Strategiskt arbetssätt 

Vi kan i studien visa att team behöver tid för att planera vad som ska gälla i det aktuella 

projektet och på så sätt lägga grunden för hur leveranserna kommer att fungera. De 

långsiktiga vinsterna som identifieras blir centrala och det måste prioriteras vid uppstarten 

av nya projekt. Respondenterna lägger stor vikt vid den inledande planeringsfasen vid 

uppstarten av ett projekt. De väger förväntningar på resultat från kund och ledning mot att 

låta processen ta tid och överväga viktiga beslut som påverkar projektet under hela dess 

livslängd. Detta relaterar till det Olsson et al. (2013) skriver om att agila DevOps-team 

behöver vara självstyrande i en högre grad. Återigen framkommer att individerna i 

utvecklingsteamen måste ges möjligheten, ha kompetensens och våga att ta egna beslut för 

att projekten ska lyckas. I litteraturen nämns koordination och kommunikation som viktiga 

faktorer i en lyckad övergång mot kontinuerlig leverans, dock saknas strategier för dessa. 

Centralt i studien är en strävan efter att hålla sig till en central kodmassa för att skapa 

en smidig kodhantering, detta är också något respondenterna menar att de är bra på. 

Denna strävan relaterar till och uppfyller det Olsson et al. (2012) säger om hur kod måste 

sammanfogas i en huvudgren frekvent för att minska komplexiteten och transparensen 

inom och mellan teamen. Källkodshantering nämns i olika nivåer, antingen så kan den bara 

användas för att dela kod. Som nästa nivå kommer branchingstrategi, webhooks och 

integrationer med andra verktyg.  Syftet med dessa strategier är att motverka de orsaker 
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till byggkrascher som Miller (2008) identifierar. Har utvecklare tydligt formulerade 

strategier för testning och statisk analys kan förhoppningsvis många av de 68% 

byggkrascher som beror på dessa orsaker undvikas. Gated checkins som en av 

respondenterna nämner blir ett enkelt första steg att bemöta detta och då förhindras även 

de 26% som beror på kompilering eftersom utvecklare inte får checka in kod som ger 

felmeddelanden vid kompilering. Vi kan poängtera att det är av vikt att etablera en 

versionshanteringsstrategi som uppmuntrar kontinuerliga leverans av data, att hålla sig till 

en central huvudbranch är en del i en sådan. 

5.2.2 Automatiska tester 

Vi kan i studien konstatera att det finns en förståelse för att automatiska tester krävs för att 

kunna köra kontinuerliga leveranser men att det finns utmaningar i form av kostnader, 

tidsåtgång och hur täckande automattesterna bör vara. I relation till det Olsson et al. (2012) 

säger om att automatiserad testning är svår att implementera så är även detta fallet i 

studien. Olsson et al. (2012) menar även att en fullständig automatiserad testinfrastruktur 

krävs för att köra CI, något som den undersökta DevOps-gruppen är medvetna om.  

De nämnda utmaningarna med kostnader, tidsåtgång och hur täckande 

automattesterna bör vara kan ställas mot Neely och Stolts (2013) identifierade utmaningar 

vid implementation av automatiska tester och visar att inga samband mellan de två kan 

identifieras. Neely och Stolt (2013) kunde se utmaningar med att testerna inte fick det 

förtroende de krävde. Vi kan i studien visa att det är svårt för en nystartad DevOps-grupp 

att förstå hur täckande automattesterna bör vara för att det ska kräva så lite kostnader och 

tid som möjligt. Ett sätt att kunna möta denna ovisshet kan vara att välja ett testdrivet 

arbetssätt som i litteraturen benämns som ett konkret sätt att angripa de svårigheter som 

identifieras i en testinfrastruktur. 

5.2.3 Teknisk infrastruktur 

I studien kan vi visa att den tekniska infrastrukturen som krävs för att kunna leverera 

kontinuerligt kan ta många former och det är inte alltid helt tydligt när man jobbar mot en 

kund om vem som äger koden och hur/var den ska hanteras. En central plattform kan vara 

ett sätt att lösa denna problematik vilket enligt Miller (2008) kan minska kostnader med 

40%. Det är viktigt att bestämma initialt med kunden om vem som skall stå som värd för 

systemet. Om konsultbolaget kan erbjuda en central plattform med en leveranspipeline så 

kan även affärsmodellen omarbetas och system kan levereras som PaaS (platform as a 

service) och SaaS (software as a service). En fungerande infrastruktur innebär även 

möjligheten att byta mellan olika miljöer snabbt utan driftstopp och att uppdateringar kan 

ske mycket snabbare.  

Studien bekräftar till viss del det Shahin et al. (2017) säger om att en väletablerad 

infrastruktur och strategi krävs för att lyckas med implementering av automatiska tester 

och således också kontinuerlig leverans. Dock relaterar dessa resultat tydligt till Laukkanen 

et al.:s (2016) studie som tyder på att komplexa testmiljöer över flera plattformar är 

problemområden vid en övergång mot kontinuerlig leverans av mjukvara. Här blir det 

centralt att kunna kommunicera fördelarna med en central väletablerad teknisk 
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infrastruktur både inom organisationen och externt eftersom en sådan etablering kräver 

investeringar. 

För att angripa denna problematik nämner respondenterna användandet av micro 

services och containers. Dessa leder till förenklade kontinuerliga uppdateringar, felsökning 

och sättet beställningar kommer att hanteras i framtiden. Det leder även till att 

infrastrukturen blir både lättare att skala och även att köpa infrastrukturen som en tjänst 

vilket ses av Chen (2017) som en nödvändighet för lyckade kontinuerliga leveranser. I 

studien kan vi visa att gamla legacysystem kan vara svåra om inte omöjliga att driftsätta på 

en central teknisk infrastruktur på grund av de beroenden som finns. Detta är ofta 

komplexa system med unika beroenden som är svårt att hantera med ny teknik och för att 

kunna leverera kontinuerligt på dessa produkter så kommer mycket resurser krävas. Hur 

detta görs på bästa sätt är i den forskning vi har tagit del av till stor del outforskat och är 

ett bra förslag för vidare forskning. Vår rekommendation i dessa fall är att fokusera på de 

delar av systemen som är löst kopplade och automatisera leveranserna för dessa. 

Förhoppningsvis blir detta ett sätt för att uppmuntra systemvärdarna att göra större 

investeringar för att gå mot en mer central plattform för hela systemet.  

Integrationer mellan verktygen i leveranspipelinen är värdeskapande samtidigt som det 

förenklar för de som arbetar med verktygen och skapar transparens i utvecklingsprocessen.  

Även om en brist på verktyg inte finns så saknas ibland färdiga integrationer mellan dessa. 

Vikten av välfungerande integrationer återfinns även i Chen (2017). Respondenterna 

nämner två olika alternativ, olika färdiga stackar där alla verktyg kommer från samma 

leverantör eller skilda verktyg, ofta Open Source, där integrationerna måste skapas 

manuellt. Vi kan konstatera att fördelarna med att välja till stor del väger över de färdiga 

teknikstackarna på grund av att de är billiga (fungerar även till mindre projekt) samtidigt 

som det stora antalet gör att det blir lättare att skräddarsy verktyg för en speciell 

leveranspipeline. Problemet med att inte hålla sig till ett par bestämda DevOps-verktyg är 

insteget till att lära sig hur de fungerar. Dock anser vi detta vara en lärandeprocess där 

DevOps-experter kan samla på sig bred kompetens kring ett stort antal verktyg för att 

skräddarsy lösningar för kontinuerlig leverans. För att kunna göra detta krävs (som nämnt 

tidigare) ett dedikerat DevOps-team, med bred kompetens och erfarenhet, av att skapa 

lösningar för kontinuerlig leverans.  

5.3 Continuous Deployment 

5.3.1 Kunder och externa intressenter 

För att implementera DevOps är det av stor vikt att kunden är bestämd i hur denne vill att 

de kontinuerliga leveranserna ska genomföras. Detta sätter i sin tur grunden för vad som 

ska prioriteras i projektet, bland annat så indikerar kravhanteringen på vilka tester som 

kommer krävas.  Detta relaterar till Schermanns (2016) modell där högt ställda krav på 

testerna kan vara en utmaning att kombinera med snabba leveranser.  

Vi kan i studien även konstatera hur långt ifrån alla kunder är intresserade av 

kontinuerliga leveranser. Detta bekräftas av båda litteraturstudierna (Shahin et al., 2017 & 
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Leppänen, 2015) som står till grund för avsnittet relaterad forskning. Anledningar till detta 

är framförallt att kunderna inte har möjlighet att ta emot leveranser oftare än de redan gör 

samt att de har erfarenhet av att det ofta uppstår problem vid leveranser. När så är fallet 

rekommenderar vi att man tydligt förklarar för kunden att kortare tid mellan 

uppdateringar är ett sätt att slippa stressen och de stora problem som lätt uppstår vid större 

releaser. Det Schermann (2016) kallar för hög velocity, alltså högre leveransfrekvens, är ett 

sätt att jämna ut stressen som uppstår inför en leverans över flera mindre releaser. Med en 

väletablerad teknisk infrastruktur och automatiska tester kommer leveranser att kunna ske 

på ett ännu smidigare sätt oavsett hur hög leveransfrekvens kunden efterfrågar. Vi anser 

att det även i detta fallet är viktigt att kunden är intresserad av att utforska konceptet med 

kontinuerlig leverans, detta ligger i fas med Olsson et al. (2012) förklaring kring hur 

kundens intresse att utforska konceptet är kritiskt för att lyckas. 

En vinst med kontinuerlig leverans hos kunderna enligt en respondent är inte främst att 

leverera ny funktionalitet ofta utan istället möjligheten att komma ifrån stora 

driftsättningar där risken för fel är större än vid kontinuerliga leveranser. Detta kan 

utnyttjas genom Chens (2017) strategi att sälja kontinuerliga leveranser som en 

smärtstillare. Konsultbolaget kan i detta fallet använda oron vid stora driftsättningar som 

en motivator att övergå mot kontinuerliga leveranser där leveranserna blir mindre. Det 

gäller alltså att sälja idéen med kontinuerliga leveranser som en mindre problematisk och 

också säkrare tillvaro. Även osäkerheten till kvaliteten på systemen vid mer frekventa 

leveranser, som Olsson et al (2013) tar upp, måste bemötas med denna argumentation. 

Huvudargumentet blir att kvalitetsarbetet är något som ständigt bedrivs i dialogen mellan 

leverantör och kund. Avsaknaden av mer omfattande tester och kvalitetsgarantier vid 

större leveranser ersätts med denna dialog och mindre uppdateringar mycket mer frekvent. 

I studien kan vi konstatera att betalningsmodellen bör anpassas för att hantera 

kontinuerliga leveranser. En respondent i studien förklarar hur kundens affärsmodell 

påverkar hur leveransen sker. Detta identifierar vi som ett hinder mot etableringen av en 

DevOps-pipeline. Kunden måste anpassa sig likt leverantören på ett sätt som uppmuntrar 

frekventa leveranser av mjukvara. Hur detta ska ske bör anpassas utifrån projektets 

karaktär. Både respondenter och litteraturen rekommenderar lösningar på denna 

problematik. Återkommande är att gå ifrån att leverera en produkt och istället låta kunden 

abonnera på en tjänst. Detta ger möjligheten att erbjuda tjänsten från en central plattform 

(platform as a service) byggd på en kraftfull teknisk infrastruktur.  

5.3.2 Drift och monitorering 

Vi kan konstatera att det finns resurser att tjäna genom monitorering inom flera olika 

områden så som support och felsökning. Genomgående handlar det om att snabbare 

identifiera var felet finns för att sedan angripa det oavsett om det gäller support till 

användare eller tekniska åtgärder. Detta snabbas upp i två steg. I det första steget kan 

systemen från början anpassas genom att designbeslut tas utefter hur användare använder 

systemen (Olsson et al., 2013). På så vis kan systemen reduceras ner till 
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kärnfunktionaliteten vilket leder till färre komponenter att felsöka. I nästa steg kan 

monitoreringen direkt ge en spårbarhet vid första uppkomsten av ett fel i systemet. 

Monitorering och loggning av system anses vara viktigt och till viss del utmanande då 

det ställer krav på utvecklaren som bygger systemet. Fördelar med en välstrukturerad 

loggning är kostnader vid support av system, sammanförda loggar från flera system samt 

förenklad felsökning. Respondenterna tycker sig se en efterfrågan efter dessa tjänster och 

det stämmer överens med vad Olsson et al. (2015) säger om att användardata ses som en 

stor vinst med kontinuerliga leveranser. Återigen blir tidsaspekten relevant då 

kontinuerliga uppdateringar efterfrågas över en längre tid. Humble och Farley (2010) 

menar att det är en utmaning att se ett system som färdigutvecklat och det bygger på 

argument för att förändra ansvarsfördelningen mellan leverantör och kund. 

Den främsta utmaningen för att uppnå en framgångsrik monitorering är att verktyg och 

standarder för detta helst bör etableras redan vid uppstarten av ett projekt. Det gäller både 

felmeddelanden och loggar som etableras i koden men även verktyg som samlar in 

beskrivande data om användarbeteende vilket Olsson et al (2012) beskriver i sin studie. 

Hur detta görs på bästa sätt är både för respondenterna och den forskning vi har tagit del 

av i stor del outforskat och är ett förslag till vidare forskning.  

6. Slutsats 

Vår inledande ansats till studien grundade sig i att försöka identifiera de barriärer som 

finns mellan trappstegen i Olsson et al.:s (2012) Stairway to heaven. Det blev dock 

problematiskt eftersom vi kunde se hur ett antal nyckelområden var ständigt 

återkommande i nästan alla delar av evolutionen. De måste dock bemötas på olika sätt 

beroende på var i trappan organisationen befinner sig. Istället har vi tagit fram dessa 

kritiska framgångsfaktorer för en lyckad DevOps implementering som kontinuerligt måste 

utvecklas: 

1. Medveten organisation 

2. Medveten personal 

3. Fungerande infrastruktur 

4. Anpassad affärsmodell 

Vi kunde under vårt arbete se hur komplex en implementation av kontinuerlig leverans 

egentligen är. Mycket mer komplex än vad vi initialt trodde. Vi kan konstatera att 

komplexiteten framförallt kommer ifrån fält utanför de tekniska verktygen och den 

tekniska infrastrukturen. En medveten organisation krävs för att på lång sikt kunna få 

avkastning på de investeringar som krävs, både i tid och pengar. Det krävs genomtänkta 

satsningar och en gemensam vision att leva vidare på. För att få detta stöd krävs strategier 

som visualisering av nyckeltal och en gradvis implementation av DevOps. Även personalen 

måste vara positiva till en övergång samtidigt som deras roller justeras från det som 

traditionell systemutveckling krävt från dem. Det måste finnas en strategi för hur DevOps-

kompetens hanteras och sprids i organisationen. Den tekniska infrastrukturen och 

leveranspipelinen är en viktig del att ta i beaktning vid en övergång mot kontinuerlig 
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leverans samtidigt som affärsmodellen måste vara anpassad mot att sälja frekventa 

leveranser. Figur 5 visar de huvudsakliga utmaningar som studien identifierar relaterat till 

de kritiska framgångsfaktorerna. 

Syftet med modellen är att den kan användas av organisationer som befinner sig i processen 

med att implementera ett DevOps-koncept. Hur stora dessa utmaningar är och vilka 

åtgärder som krävs varierar stort beroende på organisation. Därför kan arbetet inledas med 

att utvärdera sin organisation utifrån denna modell. Utmaningarna kan sedan prioriteras 

och ansvaret för dessa fördelas i det efterföljande arbetet. Huvudsakligen gäller det att 

förstå att det oftast inte räcker att exempelvis bara ta fram tekniska verktyg och ignorera 

de andra framgångsfaktorer. Däremot kan många av faktorerna innebära små eller inga 

förändringar hos organisationen. 

  

Figur 5: Utmaningar relaterade till studiens kritiska framgångsfaktorer. 
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Bilaga 1: Begreppslista 

Begrepp: Beskrivning 

Bransch Inom versionshantering finns möjligheten att 

duplicera en källkod så att utveckling kan ske 

parallellt. De olika duplikationerna kallas för 

brancher. Vanligtvis finns möjligheten att 

integrera förändringar tillbaka till 

masterbranchen detta kallas då en merge.  

Container En isolerad miljö i en dator där program kan 

köras. Miljön använder bara de hårdvaruresurser 

som krävs för programmet. 

Continous Delivery En metodik vid systemutveckling där team 

levererar värdefull programkod i korta cykler.  

Programkoden ska kontinuerligt vara redo för att 

köras i produktionsmiljö hos kund. 

Continous Integration En metodik vid systemutveckling där alla 

utvecklare levererar kod till en masterbranch 

dagligen.    

DevOps-pipeline/Leveranspipeline Kedjan från att ny kod läggs till fram till att den 

ligger i någon typ av produktion. Varje del i 

kedjan har olika syften för att kvalitetssäkra den 

nya koden. Pipelinen består ofta av flera olika 

mjukvaruverktyg som bl.a. testar koden. 

Kompilering När källkod översätts från ett 

programmeringsspråk till kod som kan utföras av 

en dator, exempelvis maskinkod. 

Legacysystem 

 

Ett gammalt datorsystem eller en applikation 

som ofta är utdaterat och i behov av att bytas ut. 

Micro services När ett systems infrastruktur är uppbyggd av 

flera mindre, löst kopplade, tjänster som 

kommunicerar med varandra. 

PaaS – Platform as a Service En plattformsbaserad tjänst där kunder kan 

utveckla, köra och hantera applikationer utan att 

behöva bygga upp en egen teknisk infrastruktur. 

Dessa tjänster erbjuds ofta via molntjänster. 
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SaaS – Software as a Service En metod att leverera mjukvara via en 

prenumerationsmodell. Mjukvaran erbjuds via 

en central värd ofta via molntjänster.  

Staging En miljö för att genomföra slutgiltiga tester inför 

distribueringen av en applikation. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Berätta om din roll i organisationen. 
• Ensam/grupp som delar ansvar? 

• Uttalat mål? 

Vilka riktar sig konceptet till? 
• Typisk leverans? 

• Fokus vid produkter, enskilda projekt, tjänster? Hårdvara? 

• Andra intressenter i ekosystemet? “Suppliers”? 

Agile R&D 

Planning 

Vilka verktyg/arbetssätt ingår i denna fas och hur fungerar dessa? 
• Utgår ifrån ex. agila metoder, Scrum, XP? 

Vilka huvudsakliga svårigheter förväntas verktygen lösa? 

Vilka utmaningar kan du identifiera vid en nyetablering? 
• Kompetens hos utvecklare? Utbildning? 

• Kostnader? Engångs eller löpande? 

• Kringliggande arkitektur och liknande? 

• Tidigare arbetssätt/affärsmodell? 

• Förändringar i arbetssätt/arbetsmiljö? 

Tycker du att det saknas några verktyg på marknaden? 

Continuous Integration 

Codebase 

Vilka verktyg/arbetssätt ingår i denna fas och hur fungerar dessa? 
• Hur hanteras konflikter? 

• Hur hanteras olika versioner av koden? 

Vilka huvudsakliga svårigheter förväntas verktygen lösa? 

Vilka utmaningar kan du identifiera vid en nyetablering? 
• Kompetens hos utvecklare? Utbildning? 

• Kostnader? Engångs eller löpande? 

• Kringliggande arkitektur och liknande? 

• Tidigare arbetssätt/affärsmodell? 

• Förändringar i arbetssätt/arbetsmiljö? 

Tycker du att det saknas några verktyg på marknaden? 

Building 

Vilka verktyg/arbetssätt ingår i denna fas och hur fungerar dessa? 
• Hur hanteras beroenden? Tredjeparts? Legacy? 

Vilka huvudsakliga svårigheter förväntas verktygen lösa? 

Vilka utmaningar kan du identifiera vid en nyetablering? 
• Kompetens hos utvecklare? Utbildning? 

• Kostnader? Engångs eller löpande? 

• Kringliggande arkitektur och liknande? 

• Tidigare arbetssätt/affärsmodell? 

• Förändringar i arbetssätt/arbetsmiljö? 

Tycker du att det saknas några verktyg på marknaden? 
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Testing 

Vilka verktyg/arbetssätt ingår i denna fas och hur fungerar dessa? 
• Testdriven utveckling? 

• Automatiska i vilken utsträckning? Acceptanstester osv.? 

Vilka huvudsakliga svårigheter förväntas verktygen lösa? 

Vilka utmaningar kan du identifiera vid en nyetablering? 
• Kompetens hos utvecklare? Utbildning? 

• Kostnader? Engångs eller löpande? 

• Kringliggande arkitektur och liknande? 

• Tidigare arbetssätt/affärsmodell? 

• Förändringar i arbetssätt/arbetsmiljö? 

Tycker du att det saknas några verktyg på marknaden? 

Continuous Deployment 

Deploy 

Vilka verktyg/arbetssätt ingår i denna fas och hur fungerar dessa? 
• Beroende av andra utvecklare? Inom och mellan team? 

• Kundens roll? 

Vilka huvudsakliga svårigheter förväntas verktygen lösa? 

Vilka utmaningar kan du identifiera vid en nyetablering? 
• Kompetens hos utvecklare? Utbildning? 

• Kostnader? Engångs eller löpande? 

• Kringliggande arkitektur och liknande? 

• Tidigare arbetssätt/affärsmodell? 

• Förändringar i arbetssätt/arbetsmiljö? 

Tycker du att det saknas några verktyg på marknaden? 

Operation 

Vilka verktyg/arbetssätt ingår i denna fas och hur fungerar dessa? 
• Kundens roll? 

• Olika möjliga affärsmodeller? 

Vilka huvudsakliga svårigheter förväntas verktygen lösa? 

Vilka utmaningar kan du identifiera vid en nyetablering? 
• Kompetens hos utvecklare? Utbildning? 

• Kostnader? Engångs eller löpande? 

• Kringliggande arkitektur och liknande? 

• Tidigare arbetssätt/affärsmodell? 

• Förändringar i arbetssätt/arbetsmiljö? 

Tycker du att det saknas några verktyg på marknaden? 

Monitor 

Vilka verktyg/arbetssätt ingår i denna fas och hur fungerar dessa? 

Vilka huvudsakliga svårigheter förväntas verktygen lösa? 

Vilka utmaningar kan du identifiera vid en nyetablering? 
• Kompetens hos utvecklare? Utbildning? 

• Kostnader? Engångs eller löpande? 

• Kringliggande arkitektur och liknande? 

• Tidigare arbetssätt/affärsmodell? 

• Förändringar i arbetssätt/arbetsmiljö? 
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Tycker du att det saknas några verktyg på marknaden? 

Experiment System 

Vilken roll bör den tänkta kunden ha i utvecklingsarbetet? 
• Agila metoder, kundrepresentant i teamet osv? 

• Betaversioner? 

• Hantering av feedback? 

Framtida verktyg/arbetssätt som efterfrågas? 

Sammanfattningsvis, viktigaste utmaningar? 

 


