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Sammanfattning 
Det stä lls ho grä kräv pä  smä  till medelstorä IT-fo retäg väd gä ller ärbetsprocesser och 
tillä mpning äv ägil ärbetsmetod. Syftet med dennä studie ä r ätt underso kä änvä ndningen 
äv DevOps-tjä nsternä Jirä och Azure DevOps vid tillä mpning äv ägilä ärbetsmetoder i smä  
till medelstorä IT-fo retäg enligt fo retägens egnä erfärenheter och upplevelser. Intervjuer 
här gjorts med tvä  IT-fo retäg som tillä mpär en ägil ärbetsprocess tillsämmäns med 
DevOps-tjä nsternä Jirä respektive Azure DevOps. Slutsätsernä ä r ätt DevOps-tjä nsternä 
bidrär med struktur, o versikt, diägnostik och ä r bidrägände vid kommunikätion. Bä dä IT-
fo retägen sjä lvä sä ger ätt de rekommenderär sin respektive DevOps-tjä nst och det finns 
mä ngä sä tt som tjä nsternä kän bidrä till den ägilä processen pä . 

Nyckelord: ägil ärbetsmetod, DevOps, DevOps-tjä nster, Jirä, Azure DevOps, smä  IT-
fo retäg, medelstorä IT-fo retäg, SME 
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Abstract  
High ständärds äre pushed onto smäll to medium-sized enterprises within IT when it 
comes to the development business methodology änd the präctise of ägile methodology. 
The äim of this study is to investigäte the use of DevOps services Jirä änd Azure DevOps in 
regärd to präctising ägile methodologies in ä smäll to medium-sized enterprise within IT 
äccording to the businesses’ own experience. Interviews häs been mäde with two 
compänies who präctise än ägile methodology together with the use of the DevOps-
services Jirä änd Azure DevOps respectively. The conclusions äre thät the services äre 
contributing with structure, overview, diägnostics änd contributes to communicätion. 
Both businesses säy thät they would recommend their ädäpted DevOps-service to other 
businesses änd there äre mäny wäys thät the services could contribute to the ägile 
process. 

Keywords: ägile method, DevOps, DevOps-service, Jirä, Azure DevOps, smäll-.sized IT-
businesses, medium-sized IT-business, SME 
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Terminologi 
Fo ljände ä r en terminologilistä med ord och uttryck som ä r essentiellä fo r 
dennä studie: 

Azure DevOps en DevOps-tjä nst utveckläd äv Microsoft. 

DevOps en ide  med kopplingär till ägil systemutveckling som syftär till ätt 
minskä ävstä nd mellän utveckläre och IT-drift. 

DevOps-tjänst en IT-tjä nst som syftär till ätt tillä mpä DevOps. 

Jira en DevOps-tjä nst utveckläd äv Atlässiän. 

SME fo rkortning äv Small and medium-sized enterprises som betyder Små 
till medelstora företag. 

Små till medelstora företag smä  och medelstorä fo retäg kä nnetecknäs äv 
ätt fo retägen inte här fler ä n sämmänlägt 250 änstä lldä. 
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1 Introduktion 
Under de fo ljände rubrikernä beskrivs ätt fo retägen i Sverige bestä r frä mst äv smä  till 
medelstorä fo retäg och ätt dessä tillsämmäns här en stor betydelse fo r vä rt sämhä lles 
ekonomi och dä rmed vä rt sämhä lle i stort. Att den snäbbä utvecklingen äv IT-industrin 
här bidrägit till främsteg sämtidigt som den orsäkät svä righeter fo r fo retägens IT-
ävdelningär som pä verkär fo retägens konkurrenskräftighet och o verlevnäd. Vidäre 
beskrivs ätt fo retägen beho ver kunnä hänterä dessä svä righeter och kunnä go rä det bä de 
snäbbt och effektivt fo r ätt inte konkurreräs ut. Att ägilä ärbetsmetoder och DevOps ä r tvä  
fo rhä llningssä tt mä ngä fo retäg änvä nder sig äv fo r ätt hänterä svä righeternä och trots ätt 
det pä visäs ätt instä llningen till dessä fo rhä llningssä tt oftä ä r positiv pä pekäs risker och 
negätivä konsekvenser som kän uppstä  pä  grund äv änvä ndning äv fo rhä llningssä tten 
eller hur fo rhä llningssä tten änvä nds. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Smä  och medelstorä fo retäg kä nnetecknäs äv ätt fo retägen inte här fler ä n sämmänlägt 
250 änstä lldä (Holmstro m, 2018; Bucenä & Kirikovä, 2017), de änses värä en ho rnsten fo r 
ekonomin runtom vä rlden (Dischler & Hug, 2011) och i Sverige ä r 99,9 procent äv ällä 
fo retäg smä  eller medelstorä (Holmstro m, 2018). Fo retägens IT-ävdelningär stä lls info r 
ho gä fo rvä ntningär dä  IT-industrin stä ndigt utveckläs i snäbb täkt och trots ätt 
utvecklingen gä r främä t här kväliteten äv utvecklingsprojekten hälkät efter (Menzel & 
Mäcäuläy, 2015). De smä  till medelstorä IT-fo retägen stä r info r storä utmäningär väd 
gä ller snäbb leveräns äv innovätivä produkter sä rskilt väd gä ller konkurrens med de storä 
fo retägens innovätionsständärd och leveränstider (Bucenä & Kirikovä, 2017). Fo retägen 
här svä righeter med den utveckling som sker idäg med ätt snäbbt svärä pä  den 
konkurrenskräftigä märknäden och levererä i enlighet med kundernäs vä xände kräv och 
fo rvä ntningär (Abdiu et äl., 2005).  

Den nuvärände utvecklingen äv IT-industrin här tvingät fo retägen ätt fo rä ndrä sinä 
processer och tvä  viktigä fäktorer som krä vs fo r ätt fo retägen skä kunnä o verlevä och 
fo rbli konkurrenskräftigä pä  märknäden ä r ny teknologi och änpässningsbärhet (Abdiu et 
äl., 2005). En relätivt ny utvecklingsform källäd DevOps ä r utformäd fo r ätt hänterä IT-
reläteräde svä righeter i fo retäg genom ätt kopplä utvecklingen, kvälitetssä kringen och 
tekniskä operätioner i ett upprepände mo nster med en tydlig process som inkluderär 
tydlighet fo r bländ ännät roller och änsvär (Menzel & Mäcäuläy, 2015).  

DevOps som ä r bäseräd pä  ägilä principer här trendmä ssigt o kät i populäritet under de 
senäste ä ren och det gä ller ä ven fo retägens tillä mpning äv DevOps (Amärädri & 
Nutäläpäti, 2016). Anledningen till ätt DevOps främtogs ä r de fäll dä r tillä mpningen äv 
ägilä metoder häde en positiv inverkän pä  mjukväruutvecklingsteämen men sämtidigt en 
negätiv inverkän pä  o vrigä teäm som hänterär IT-operätioner dä  de olikä teämen inte 
älltid häft tillrä ckligt brä fo rstä else fo r värändräs omrä den (Gäoussou & Mnkändlä, 2018). 
DevOps fungeräde i dessä fäll fo r ätt fo rbä tträ sämärbetet, kommunikätionen, fo rstä elsen, 
tillit och integrätionen mellän teämen (Gäoussou & Mnkändlä, 2018; Bucenä & Kirikovä, 
2017). En studie äv Gäoussou och Mnkändlä frä n 2018 visär ätt änvä ndning molntjä nster 
vid tillä mpning ägilä metoder och DevOps här positiv inverkän pä  fo retägens IT-utveckling 
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(Gäoussou & Mnkändlä, 2018) och info rändet äv ägilä metoder i mjukväruutveckling här 
fo r smä  till medelstorä IT-fo retäg gjort det mo jligt ätt fo rbä tträ effektiviteten och 
kväliteten äv processernä fo r mjukväruutveckling (Dischler & Hug, 2011). 

Det finns pä visäde fo rdelär med DevOps men det finns ä ven pä visäde problem och risker 
med det. En studie (Eriksson, 2019) visär pä  ätt DevOps pä verkär fo retäg ätt bli mer 
enfäldigä i sitt fo rhä llningssä tt. Dettä driver verksämheten i ett enskilt spä r vilket go r ätt 
viktigä äspekter riskeräs ätt missäs vilket i sin tur kän hä en färlig utgä ng fo r utvecklingen. 
Studien visär ä ven ätt ärbete som kunde hä skett genom sämärbete i vissä fäll prioriteräs 
bort eftersom det istä llet kän utfo räs snäbbäre genom DevOps-tjä nster som dä  fungerär 
som ässisterände teknologier (Eriksson, 2019). 

Det finns mä ngä DevOps-tjä nster ätt vä ljä bländ och det finns en oro hos smä  till 
medelstorä fo retäg nä r det kommer till ätt sä  vä l vä ljä rä tt tjä nst som ätt integrerä den 
väldä tjä nsten med fo retägets befintligä tjä nster och tillvä gägä ngssä tt (Bucenä & Kirikovä, 
2017). Atlässiän och Microsoft ä r tvä  storä och vä lkä ndä fo retäg inom IT-industrin som 
värderä bistä r med bländ ännät DevOps-tjä nsternä Jirä respektive Azure DevOps som 
ocksä  tillho r de vänligäste änvä ndä molnbäseräde DevOps-tjä nsternä (Eriksson, 2019). 

Sämmänfättningsvis ä r änpässningsbärhet och änvä ndning äv nyä teknologier änses värä 
viktigä fäktorer fo r ätt hänterä svä righeter som de smä  till medelstorä fo retägens IT-
ävdelningär kä mpär med idäg. I och med svä righeternä ä r fo rdelärnä med ätt änvä ndä sig 
äv ägil ärbetsmetod och DevOps mä ngä. Det finns ett stort utbud äv DevOps-tjä nster 
tillgä ngligä som hjä lper fo retägen med ätt tillä mpä DevOps i sin ägilä ärbetsprocess. Det 
finns ä ven risker med ätt änvä ndä sig äv DevOps-tjä nster. Riskernä tillsämmäns med den 
oro som finns bländ smä  till medelstorä fo retäg nä r det gä ller ätt vä ljä rä tt tjä nst 
underlä ttäs inte äv det storä utbudet äv DevOps-tjä nster. De smä  till medelstorä IT-
fo retägen här inte älltid erfärenheten eller budgeten som krä vs fo r ätt vetä väd som pässär 
just dem eller testä flerä älternätiv. Dä rfo r ä r det äv stor vikt fo r dem ätt fä  vä gledning i 
vilkä tjä nster som i präktiken fungerär och kän värä ett lä mpligt älternätiv fo r just dem. 
Dennä studie ävser dä rfo r underso kä hur smä  till medelstorä fo retäg änvä nder sig äv 
DevOps-tjä nsternä Jirä och Azure DevOps i präktiken vid tillä mpning äv ägil ärbetsmetod. 

1.2 Övergripande syfte 

Syftet med dennä studie ä r ätt underso kä änvä ndningen äv DevOps-tjä nsternä Jirä och 
Azure DevOps vid tillä mpning äv ägilä ärbetsmetoder i smä  till medelstorä IT-fo retäg 
enligt fo retägens egnä erfärenheter och upplevelser. 

Dettä bidrär till forskningen med ny kunskäp kring hur IT-fo retäg, i dettä fäll tvä  specifikä 
IT-fo retäg, änvä nder sig äv sinä respektive DevOps-tjä nster vid tillä mpning äv en ägil 
ärbetsmetod. Dennä studie kän vidäre änvä ndäs bä de äv IT-fo retäg som underläg info r 
välet ätt änvä ndä sig äv DevOps-tjä nster och i forskningssyfte vid djupäre studier inom 
omrä det utifrä n fynden eller som underläg till mäteriäl sä  som exempelvis intervjuer och 
enkä tunderso kningär. 
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1.3 Avgränsningar 

Studien fokuserär pä  ätt underso kä smä  till medelstorä IT-fo retäg som tillä mpär en ägil 
ärbetsmetod helt eller delvis med hjä lp äv en äv DevOps-tjä nsternä Jirä och Azure DevOps. 
Vidäre ä r studien ävgrä nsäd till ätt endäst se till de delär äv DevOps-tjä nsternä som här 
en direkt koppling till den ägilä ärbetsprocessen. Fo rfättären sjä lv kommer inte underso kä 
tjä nsternä utän utgä r frä n fo retägens egnä upplevelser äv änvä ndändet äv tjä nsternä fo r 
sin ägilä ärbetsprocess. 

1.4 Detaljerad problemformulering 

Fo r ätt uppnä  syftet kommer studien tä hä nsyn till fo ljände sto djände frä gor: 

 Vilken betydelse här änvä ndändet äv DevOps-tjä nsternä Azure DevOps och Jirä fo r 
smä  till medelstorä fo retäg?  

 Vilket bidräg ger DevOps-tjä nsternä till den ägilä ärbetsprocessen? 
 Gä r det ätt rekommenderä DevOps-tjä nsternä till smä  till medelstorä fo retäg fo r 

tillä mpning äv en ägil ärbetsmetod? 

1.5 Översikt 

Käpitelbeskrivning i kronologisk ordning: 

1. Introduktion: introducerär lä sären till ä mnet, problemformulering och studiens 
syfte. 

2. Teori: innehä ller bäkgrundsinformätion fo r ätt lä ttäre tä till sig studiens innehä ll. 
3. Metod: innehä ller studiens tillvä gägä ngssä tt. 
4. Resultat: innehä ller insämlät dätä utifrä n intervjuer. 
5. Analys: innehä ller änälysen äv resultät. 
6. Slutsatser: innehä ller studiens slutsätser utifrä n änälysen. 
7. Diskussion: innehä ller diskussion äv studiens metod, änälys och slutsätser. 
8. Källförteckning: innehä ller de referenser som änvä nts i studien.  
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2 Teori 
Fo ljände litteräturgränskningsävdelning ävser visä de teoretiskä resultäten äv tidigäre 
studier sämt nä rmäre beskrivä koncepten ägil ärbetsmetod, DevOps och DevOps-tjä nst. 

2.1 Agil arbetsmetodik 

Agil ärbetsmetodik hä rstämmär frä n Agile Manifesto (www.ägilemänifesto.org) som ä r ett 
mänifest skrivet äv 17 fo rfättäre och publicerädes 2001 (Ambler & Lines, 2012). 
Mänifestet innehä ller bländ ännät strätegier som understo djer sämärbete mellän 
utveckläre och intressenter (Ambler & Lines, 2012) sämt fo ljände fyrä vä rderingär 
(Abrähämsson et äl., 2017): 

1. Individer och interäktioner främfo r processer och verktyg. 
2. Fungerände mjukvärä främfo r omfättände dokumentätion. 
3. Kundsämärbete främfo r fo rhändlingär. 
4. Anpässning vid fo rä ndring främfo r ätt hä llä sig till plänen. 

De ägilä metodernä hänterär kräven pä  snäbb utveckling genom ätt delä upp utvecklingen 
i frekventä iterätioner med smä  releäser, äccepterä no dvä ndigä fo rä ndringär och involverä 
kundernä genom ätt fo rä direkt kommunikätion med dem ängä ende 
utvecklingsprocessen (Uikey & Sumän, 2016). Det finns flerä ägilä metoder som värderä 
här specifikä rutiner och fo rhä llningssä tt inom rämen fo r ägil ärbetsmetodik (Uikey & 
Sumän, 2016). Nä got metodernä här gemensämt ä r ätt de här tillä mpningär inom fo ljände 
fem fäser; plänering, änälys, design och implementätion, testning och publicering (Uikey 
& Sumän, 2016). 

Den ägilä ärbetsmetodiken kä nnetecknäs bländ ännät äv sin tydligä inriktning pä  
fo rbä ttring och ägil bäseräs pä  filosofin ätt misslyckäs tidigt och misslyckäs oftä dä r 
misslyckänden änses värä synonymt med lä rände (Cobb, 2011). Agilt ärbetssä tt krä ver en 
struktur äv beslutsfättände som ä r strätegisk, täktisk och näturälistisk snäräre ä n rätionell 
(Moe et äl., 2012). Inom ägil metodik skä fo retägen värä o ppnä och tränspärentä med 
misstägen som begä s sämt tillkä nnäge defekter i produkternä och processernä vilket 
tillsämmäns med äggressivt lä rände skä effektiviserä processernä och fo rhindrä ätt 
misstägen ä terupprepäs (Cobb, 2011). Enligt Cobb (Cobb, 2011) finns det fo retäg som 
tillä mpär en fo retägskultur dä r lä rdomär inte dräs frä n misstägen som begä s och dä r 
misstäg i vissä fäll inte ens blir tillkä nnägivnä eller do ljs. Dessä fo retäg ä r inte 
tränspärentä och dä r fo retägskulturen inte ä r konsekvent till det ägilä fo rhä llningssä ttet 
kän ägilt ärbetssä tt inte tillä mpäs (Cobb, 2011). Enligt en studie (Moe et äl., 2012) tär det 
tid ätt fullt ut tillä mpä ägilt ärbetssä tt med delät beslutsfättände efter ätt hä ärbetät med 
en träditionell, hierärkiskt rängordnät beslutsfättände. 

2.1.1 Scrum 

Scrum ä r ett lä ttviktigt och lä ttfo rstä eligt rämverk fo r processer som ä r svä rt ätt bemä strä. 
Scrum kän änvä ndäs fo r ätt hänterä kompliceräde problem och sämtidigt levererä 
produkter äv sto rstä mo jligä vä rde pä  ett produktivt och kreätivt sä tt (Schwäber & 

http://www.agilemanifesto.org/
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Sutherländ, 2017). Rämverket bestä r äv ett Scrum Teäm, roller inom teämet, hä ndelser, 
ärtefäkt och regler dä r värje komponent här sitt eget syfte och ä r essentiell fo r 
främgä ngsrik änvä ndning äv Scrum (Schwäber & Sutherländ, 2017). Det finns tre 
grundpeläre inom rämverket vilkä ä r tränspärens, inspektion och ädäption. 
Tränspärensen innebä r ätt äspekter äv processen mä ste värä synlig fo r de som ä r 
änsvärigä fo r konsekvensernä äv det. Inspektion innebä r ätt tillä mpärnä äv Scrum 
kontinuerligt mä ste inspekterä ärtefäkternä och progressen mot det sättä mä let. Adäption 
innebä r ätt om inspektionen visär ätt nä gon äspekt ävviker uto ver äcceptäblä rämär skä 
processen eller mäteriälet änpässäs och det skä go räs sä  fort som mo jligt fo r ätt fo rhindrä 
ytterligäre ävvikelser (Schwäber & Sutherländ, 2017). Scrum innefättär fyrä formellä 
hä ndelser fo r de tvä  grundpelärnä Inspektion och Adäption vilkä ä r fo ljände (Schwäber & 
Sutherländ, 2017): 

1. Sprintplanering; plänering äv en Sprint vilket ä r en tidsbestä md process som 
iterätivt upprepäs och innehä ller nedänstä ende hä ndelser. 

2. Dagligt möte; ä r ett mäx 15 min lä ngt mo te dä r teämets medlemmär delger 
värändrä om väd de gjort igä r, väd de skä go rä idäg och vilkä hinder de ser fo r 
teämet skä nä  sitt mä l. 

3. Sprintuppföljning; hä lls i slutet äv sprinten fo r ätt inspekterä och änpässä 
produktens bäcklog vid behov sämt delge Scrum teämet och intressenternä väd 
som gjorts under sprinten. 

4. Sprint retrospective; ä r ett tillfä lle dä  Scrum teämet här chänsen ätt inspekterä 
sig sjä lvä och plänerä fo rbä ttringär info r nä stä sprint.  

2.2 DevOps och DevOps-tjänster 

DevOps ä r en sämmänsä ttning äv orden ”Development” och ”Operätion” och ä r en 
kombinätion äv olikä filosofier, verktyg och präxis som pä verkär ärbetssä tt inom fo retäg 
(Pekki, 2017). Trots ätt DevOps delär de ägilä metodernäs principer och inkluderär fler 
uto ver dem ä r DevOps inte en modell fo r mjukväruutveckling som de ägilä metodernä ä r. 
Medän de ägilä metodernä fokuserär pä  en del äv fo retägets orgänisätion med huvudfokus 
pä  mjukväruutveckling pä verkär DevOps helä orgänisätionen främfo r ällt väd gä ller de 
kulturellä äspekternä (Pekki, 2017). Vid tillä mpning äv DevOps ä r DevOps-tjä nster 
mycket viktigä dä  de hjä lper fo retägen ätt introducerä, implementerä och änvä ndä olikä 
präxis inom DevOps sä  som äutomätion, o verväkning och integreräde konfigurätioner 
(Bucenä & Kirikovä, 2017). 

2.2.1 Jira 

Jirä ä r en DevOps-tjä nst som fokuserär pä  projektledning och innehä ller bländ ännät 
Scrum boärd, roädmäp, ägilä räpporter och mo jlighet ätt kopplä informätion till 
utvecklingskoden (Atlässiän, 2019). Det finns ocksä  mo jlighet ätt integrerä Jirä med ändrä 
utvecklingsverktyg, uto kä Jirä med o ver 3000 tillgä ngligä äppär, ärbetä i Jirä viä 
mobiltelefon, äutomätiserä processer viä API:er, justerä ärbetsflo den och skäpä egnä filter 
viä Jira Query Language (Atlässiän, 2019). 
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2.2.2 Azure DevOps 

Azure DevOps ä r en DevOps-tjä nst bestä r äv ett päket äv tjä nster som ällä ä r o ppnä och 
uto kningsbärä som tillsämmäns kän änvä ndäs äntingen som en komplett DevOps-lo sning 
eller tillsämmäns med ändrä tjä nster (Cool, 2018). Tjä nsternä inkluderär bländ ännät 
Azure Boärds fo r ätt hänterä till exempel bäcklogs, Azure Pipeline fo r häntering äv CI/CD 
och Azure Repos som lägrär Git-repositorier. Tjä nsternä fungerär fo r ällä typer äv projekt 
oävsett rämverk, plättform eller inbländning äv moln (Cool, 2018). Azure DevOps sto djer 
bä de offentligä och privätä molnkonfigurätioner som go r det mo jligt ätt änvä ndä 
tjä nsternä i molnet eller i fo retägets egnä dätäcenter (Cool, 2018; Eriksson, 2019). Azure 
DevOps erbjuder mo jligheter ätt pä  ett effektivt sä tt äutomätiserä inställätion, tester och 
ännät utän ätt bländä in den mä nskligä fäktorn som kän ledä till feläktigheter sä  som 
exempelvis felskrivningär eller ono digä diskussioner mellän pärter med olikä ä sikter 
(Eriksson, 2019).  

2.3 Små till medelstora företag och agil arbetsmetodik 

Agil ärbetsmetodik ä r den dominerände ärbetsmetodiken inom mjukväruutveckling men 
sämtidigt finns det en skillnäd mellän nyttjändet äv ägil ärbetsmetodik mellän fo retägen 
(Diebold et äl., 2018). De mindre fo retäget som uto vät sin verksämhet under lä ngre tid 
änvä nder sig i mindre utsträ ckning äv ägil ärbetsmetodik ä n väd stärt up-fo retägen go r 
(Diebold et äl., 2018).  

De smä  till medelstorä fo retägen (SME) här oftä väre sig tid eller resurser ätt fo rä ndrä sin 
ärbetsprocess, de här exempelvis inte rä d ätt änstä llä konsulter eller mo jlighet ätt 
tillfä lligt stoppä deräs utveckling fo r ätt lä rä sig om och ädäpterä ägil ärbetsmetodik 
(Diebold et äl., 2018). SME-fo retägen här fortfärände ett intresse äv den ägilä 
ärbetsmetodikens fo rdelär sä  som ätt bä ttre kunnä hänterä fo rä ndringär och snäbbäre nä  
ut till märknäden och en del äv dessä fo retäg uto vär redän delär äv den ägilä 
ärbetsmetodiken utän ätt värä medvetnä om det (Diebold et äl., 2018). 

En studie (Diebold et äl., 2018) här underso kt ett mer änpässät sä tt fo r SME ätt ädäpterä 
ägil ärbetsmetodik i form äv en stegvis o vergä ng till ärbetsmetodiken. Dettä änpässäde 
sä tt bestod i ätt introducerä endäst tre ägilä tillä mpningär med hä nsyn till SME-fo retägens 
situätion äv ätt inte kunnä go rä storä fo rä ndringär ä t gä ngen och hä ä tsträmäde resurser 
ätt lä ggä ner pä  fo rä ndringär äv ärbetsprocessen. Dessä tre tillä mpningär med tillho rände 
beskrivningär enligt studien ä r (Diebold et äl., 2018):  

 User Stories: en uppgiftsbeskrivning som fo ljer mällen ”som en [roll] vill jäg [väd] 
sä  ätt [skä l]” dä r orden inom klämrärnä skä bytäs ut till beroende pä  väd uppgiften 
ävser. 

 Definition of Done: beskriver de no dvä ndigä reglernä och kriteriernä fo r ätt 
kunnä utvä rderä om en uppgift här fullfo ljts vid slutet äv en iterätion. 

 Definition of Ready: ä r en uppsä ttning regler fo r hur en User Story skä värä 
utformäd. 
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Dessä tre tillä mpningär väldes ut fo r ätt de änsä gs enklä ätt implementerä, änvä ndä och 
fo rmo gnä ätt integreräs i studiens fo retägs nuvärände ärbetsprocess sämt fo r ätt User 
Stories ä r en betydelsefull ärtefäkt i ägil ärbetsmetodik (Diebold et äl., 2018). 

Huvudresultätet äv studien vär ätt dettä änpässäde sä tt vär ett främgä ngsrikt sä tt fo r 
fo retägen ätt bo rjä ädäpterä ägil ärbetsmetodik och nä  en stärtpunkt pä  o vergä ngen till 
ägil ärbetsmetodik. 

2.4 Relaterad forskning 

Enligt en studie (Wäng & Liu, 2018) änvä nder ällt fler fo retäg sig äv ägilä ärbetsmetoder 
sämtidigt som det endäst finns fä  studier som underso ker kombinätioner äv ägilt 
ärbetssä tt och DevOps-tjä nster. Dettä ä r nä got som o verensstä mmer med dennä studies 
fo rfättäres uppfättning efter ätt hä fo rso kt hittä studier som redän underso kt det dennä 
studie underso ker utän resultät och liknände studier med fä  resultät. 

Studien (Wäng & Liu, 2018) nä mner nä grä fä  studier inom omrä det DevOps som här 
nä gon koppling till ägilt ärbetssä tt dock inget som o verensstä mmer med omrä det 
änvä ndning äv DevOps-tjä nster som verktyg fo r ätt tillä mpä ägil ärbetsmetod. Studien i 
sig här underso kt tillä mpningen äv DevOps-tjä nster i ägil ärbetsmetod och fokuseräde pä  
ätt finnä svä righeter och utmäningär med ätt tillä mpä DevOps-tjä nster fo r ätt finnä 
fo rmildrände strätegier fo r ätt hänterä utmäningärnä. Resultätet äv studien inkluderär 23 
funnä utmäningär inklusive reläteräde fo rmildrände strätegier inom de fyrä kätegoriernä 
personer, projekt, process och orgänisätion. 

En studie (Eriksson, 2019) som här liknelser med dennä som dock bländ ännät fokuserät 
pä  sto rre fo retäg och termen DevOps snäräre ä n DevOps-tjä nster här underso kt 
huruvidä termen DevOps implementeräs i fo retäg och om DevOps ä r sä  mä rkvä rdigt som 
de änses värä. Underso kningen här skett genom ätt intervjuä fo retäg som tillä mpär 
DevOps-tjä nster. Resultätet äv studien visär deltägändet, tolkningen och 
implementätionen äv termen DevOps värierär mellän de intervjuäde personernä, ätt ällä 
häde en positiv instä llning till DevOps och ätt det fänns näckdelär med 
implementätionen äv DevOps lutär mot en enfäldighet i form äv exkludering äv 
oliktä nkände. 

Det finns sä vä l fo rdelär som näckdelär och potentiäl koppläde till DevOps-tjä nster som 
t.ex. Jirä enligt en studie (Räith et äl., 2017). Nä grä äv näckdelärnä beskrivs värä initiälä 
problem och änsträ ngning, minskäd gruppinteräktion, fä rre effektivä mo ten, tendens ätt 
undvikä personligä änteckningär, synkroniseringsproblem äv mediäutrustning och 
digitälä änteckningstävlor sämt minskäd tydlighet äv dätärepresentätion. Fo rdelär 
beskrevs bländ ännät värä snäbb filtrering och so kning äv krävspecifikätioner, mo jlighet 
ätt kopplä tillho rände dokument direkt till en krävspecifikätion, äutomätisk ärkivering 
och tillgä nglighet viä distäns. Potentiäl som sä gs värä mo jlig och o nskädes vär prognoser 
som skulle kunnä sto djä projekthänteringen sä  som budgetering och milstolpär, sto d fo r 
träditionellä och ägilä processer som kän underlä ttä o vergä ngen sämt mer detäljeräde 
visuäliseringär äv progress. Dettä ger en äntydän om ätt det ä r viktigt ätt fo retägen som 
änvä nder sig äv en eller flerä DevOps-tjä nster änvä nder tjä nsternä pä  rä tt sä tt och fo r 
rä tt säker fo r ätt det skä go rä nyttä fo r fo retäget och minskä risken fo r ätt orsäkä skädä. 
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En studie (Bärriocänäl et äl., 2018) som syftät pä  ätt tä främ inlä rningsdiägnostik tä nkt 
ätt änvä ndäs som grund vid uppbyggnäden äv kurser fo r ävänceräde 
mjukväruingenjo rer här underso kt hur problembäserät lä rände kän hjä lpä 
mjukväruingenjo rer ätt ädäpterä den ägilä ärbetsmetoden Scrum tillsämmäns med 
DevOps-tjä nsten Jirä. Enligt studien ä r problembäserät lä rände ett främgä ngsrikt sä tt fo r 
mjukväruingenjo rer ätt lä rä sig fä rdigheter inom utveckling. Studien fänn ätt Jirä ä r ett 
brä verktyg fo r ätt se änvä ndärnäs utfo rdä uppgifter, äktiviteter och progress genom 
bländ ännät genom visuellä räpporter äv dätä. Studien fänn ocksä  en fällgrop i 
änvä ndändet äv Jirä dä  det vär viktigt ätt interäktionen med tjä nsten utfo rdes ordentligt 
fo r ätt fä  ut korrekt dätä. Dettä, likt den ovän nä mndä studien, visär pä  ätt det finns 
potentiäl till nyttä fo r fo retägen som änvä nder sig äv DevOps-tjä nster sämtidigt som det 
finns en risk ätt go rä fel eller fä  ut feläktigt dätä om tjä nsternä änvä nds pä  ett ännät sä tt 
ä n hur de ä r tä nktä ätt änvä ndäs. 

En djupgä ende och pä gä ende dägboksstudie (Jones et äl., 2016) som underso ker 
ädäptionen äv DevOps i ett SME-fo retäg här beskrivit sinä fo rstä fynd i en vetenskäplig 
ärtikel. 

Svä righeternä som hittills observeräts i fo retäget främstä ller DevOps likä mycket som ett 
sociält och kulturellt fenomen som ett tekniskt fenomen och ätt det rä der omfättände 
problem mellän ävdelningärnä fo r IT-operätioner och systemutveckling (Jones et äl., 
2016). Dessä problem här ätt go rä med ätt delär äv respektives ledningssystem inte kän 
sämverkä med ändrä system och motstä nd frä n IT-operätionssidän. Adäptionen äv 
DevOps här bländ ännät som mä l ätt skäpä en härmoni mellän dessä ävdelningär vilket 
här visät sig värä en utmäning fo r fo retäget studien ävser (Jones et äl., 2016). 

Studien ä r ä nnu i sin bo rjän och här ä ndä  lyft intressäntä fynd reläterät till ledningsstyre 
och systemutveckling (Jones et äl., 2016) vilkä ä r fo ljände: 

 Ledningsstrukturen måste åtgärdas. Det rä der motstä nd frä n IT-operätionens 
sidä gentemot utvecklärsidän genom ätt utvecklärsidäns chefer undermineräs 
sinä änsvärsomrä den. 

 Kvalitetsproblem. Krävet pä  fo rvältning äv fo rä ldräde system ä r en äv 
utvecklärnäs sto rstä svä righeter. 

o Dettä orsäker hinder fo r inlä rning äv nyä teknologier som ä r releväntä fo r 
nyä system. 

o Hindren fo r inlä rning äv nyä teknologier kän ocksä  orsäkä 
kvälitetsproblem i de nyä systemens kodbäs. 

Studien här ocksä  redän kommit till slutsätsen ätt DevOps ä r ett synnerligt 
tvä rvetenskäpligt omrä de och fo rfättärnä skriver ätt de tror ätt DevOps innehä ller ett 
fenomen som ä r omfättände inom ledningsstyre och ä r i desperät behov äv vidäre 
fo retägsekonomiskt reläterät forskningsfokus fo r ätt kunnä underso käs fullt ut (Jones et 
äl., 2016). 
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2.5 Bidrag till forskningen 

Fo rfättären till studien här so kt studier som underso ker smä  till medelstorä IT-fo retägs 
egnä upplevelser äv tillä mpningen äv DevOps-tjä nster fo r sin ägilä ärbetsmetodik fo r ätt 
tä redä pä  tjä nsternäs verkligä betydelse fo r fo retägen utän resultät. Fo rfättären änser ätt 
fo rutom teoretisk välidering äv funktionäliteternä som erbjuds och de stätistiskä dätä som 
hä mtäts frä n fo retägen ä r det viktigt ätt fo retägen sjä lvä som tillä mpär tjä nsternä skä värä 
no jdä med tjä nsternä och sjä lvä änse ätt tjä nsternä ä r till nyttä som verktyg vid 
tillä mpningen äv en ägil ärbetsmetod. 

Fo r ätt fä  en inblick i hur DevOps-tjä nsternä änvä nds äv smä  till medelstorä IT-fo retäg fo r 
tillä mpning äv ägil metod och om de här reell potentiäl ätt värä till nyttä fo r ändrä liknände 
fo retäg här dennä studie utfo rts.  
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3 Metod 
Fo r ätt besvärä frä gestä llningärnä här en intervjuunderso kning gjorts med tvä  IT-fo retäg 
som tillä mpär en ägil ärbetsprocess tillsämmäns med DevOps-tjä nsternä Jirä respektive 
Azure DevOps. Metoden som använts för att hitta dessa IT-företag, de forskningsetiska 

förhållningssätt som bedrivits inför, under och efter intervjuerna tillsammans med vald metodik 

för insamling och bearbetning av datat finns beskrivet i underrubrikerna nedan. 

3.1 Vetenskaplig arbetsmetod 

Inom vetenskäplig ärbetsmetod finns kvälitätiv och kväntitätiv forskning (Olsson & 
So rensen, 2007). Den kvälitätivä forskningen änvä nds vid ostruktureräde frä gestä llningär 
dä r olikä fäktorer till exempel uppsläg och ide er fo rdjupäs successivt sä  ätt en teori vä xer 
främ. Den kväntitätivä forskningen änvä nds vid struktureräde frä gestä llningär dä r den 
insämläde informätionen bländ ännät skä värä generäliserbär. Medän den kvälitätivä 
metoden uttrycker sig i ord och den kväntitätivä i siffror kän de kompletterä värändrä i en 
och sämmä underso kning (Olsson & So rensen, 2007). Metodtriangulering ä r vänligt 
fo rekommände och innebä r ätt de nä mndä metodernä änvä nds i kombinätion med 
värändrä fo r insämling och beärbetning äv informätionen (Olsson & So rensen, 2007) och 
välet äv metod eller kombinätion äv metoder ä r styrt utifrä n underso kningens syfte 
(Olsson & So rensen, 2007). 

3.2 Datainsamling genom kvalitativ metodik 

Kvälitätiv metodik ä r unikt i sitt ärbetssä tt genom ätt syftet ä r ätt gestältä nä got och det 
dätä som kommer med metodens forskningsprocedurer ä r beskrivände dätä till exempel 
täläde ord eller observerbärä beteenden (Olsson & So rensen, 2007). Den kväntitätivä 
metodiken utgä r oftäst frä n en teori som kän värä grundäd pä  tidigäre studier eller 
forskärens egnä erfärenheter (Olsson & So rensen, 2007) och väd gä ller gräden äv 
o verenstä mmelse mellän metodiker och studiens syfte, mä l och forskningsfrä gä ä r 
o verenstä mmelsen betydligt ho gre i jä mfo relse med den kvälitätivä metodiken. Utifrä n 
dettä och den o vergripände innebo rden äv vetenskäpligä metodiker (se rubrik 2.3) änser 
fo rfättären ätt den bä st pässände metodiken fo r dennä studie ä r kvälitätiv metodik. 

Kvälitätivä insämlingsmetoder inkluderär bländ ännät intervjuer, observätioner, 
fokusgrupper och litteräturstudier (Olsson & So rensen, 2007). Nä got som ällä kvälitätivä 
insämlingsmetoder här gemensämt ä r ätt de ä r tidskrä vände (Olsson & So rensen, 2007).  

Intervjuunderso kningär här bä de fo rdelär och näckdelär dä r näckdelär inkluderär ätt det 
innebä r lä ngre tidskräv och svä righeter i sämbänd med ätt män ordnär en lä mplig tid med 
deltägärnä fo r intervjuernä ätt genomfo rä intervjuer. En äv fo rdelärnä ä r ätt intervjuer 
mo jliggo r ätt sämlä in detäljeräd informätion om forskningsfrä gor (Zlätär, 2011). 

Fo rfättären änser ätt intervjuer vär den bä st pässände insämlingsmetoden fo r ätt besvärä 
forskningsfrä gän och frä gestä llningärnä dä  dettä ger fo retägen chänsen ätt med egnä ord 
delge sinä individuellä erfärenheter, upplevelser och ä sikter pä  en detäljnivä  som o vrigä 
insämlingsmetoder inte ä r likä brä änpässäde fo r.  
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3.2.1 Urval 

Urvälet äv IT-fo retäg här skett med hä nsyn till forskningsfrä gän genom ätt so kä främ 
svenskä IT-fo retäg inom olikä omrä den som ä r smä  till medelstorä och skickä ut ett mäil 
med informätion om dennä studie, väd som efterfrä gäs, väd ett deltägände skulle innebä rä 
och om de ä r intresseräde ätt deltä. Det som efterfrä gädes och dä rmed kriteriernä fo r ätt 
deltä vär ett litet till medelstort IT-fo retäg som tillä mpär en ägil ärbetsmetodik och en äv 
DevOps-tjä nsternä Jirä och Azure DevOps. Se rubrik 3.3 fo r ätt se väd deltägändet 
beskrevs innebä rä. 

So kningen äv IT-fo retäg utfo rdes viä älläboläg.se med nedän väldä so kfilter som 

resulteräde i en listä med 43 359 so kträ ffär: 

 Bransch: Dätä, it & telekom 
 Anställda: 0 – 199 

Eftersom resultätet äv so kningen inte häde nä gon specifik ordning1 väldes de 25 o verst 
listäde IT-fo retägen ätt kontäktäs. I de fäll som ett kontäktät fo retäg inte svärät inom en 
veckä kontäktädes ett nytt fo retäg frä n so kträ ffslistän främ tills tvä  godtägbärä IT-fo retäg 
enligt kriteriernä ovän svärät och godkä nt ätt deltä. Totält kontäktädes 31 IT-fo retäg. 

3.2.2 Kvalitetssäkring 

Fo retägen här efter intervjuernä fä tt lä sä igenom de renskrivnä änteckningärnä frä n sin 
egen intervju och bekrä ftät ätt innehä llet äv dem stä mmer innän de änvä nts i resultätet.  

3.2.3 Intervju och intervjufrågor 

Utifrä n forskningsfrä gän och frä gestä llningärnä främtogs tretton intervjufrä gor ätt stä llä 
till respektive fo retägs intervju vilkä skedde sepärät frä n värändrä och viä videosämtäl. 
Fo r ätt minskä risken fo r yttre pä verkän här intervjuernä skett sepärät, det vill sä gä istä llet 
fo r i grupp, med endäst en person frä n respektive fo retäg och intervjuären2 nä rvärände. 
Intervjufrä gornä och värje frä gäs syfte finns beskrivnä i täbell 1. 

Intervjuernä bo rjäde med ett äntäl bäkgrundsfrä gor fo r ätt fo retäget som intervjuäs skä 
bli pä mint hur det helä bo rjäde och fo rberedäs info r de kommände intervjufrä gornä. 
Bäkgrundsfrä gornä häde ocksä  som syfte ätt den som intervjuär skä fä  en inblick i 
fo retägets historik och kä nnedom kring ägil ärbetsmetodik och DevOps-tjä nster. 

De flestä äv intervjufrä gornä ä r o ppet stä lldä fo r ätt de intervjuäde fo retägen skä kunnä 
prätä sä  fritt som mo jligt inom ett specifikt omrä de vilket skulle bidrä med mer 
informätion till änälysen ä n om frä gornä värit mer direktä. Häde frä gornä värit nä rmäre 
slutnä eller direktä skulle fo retägen lä tt kunnä svärä ett kort ”Jä”, ”Nej” eller liknände vilket 
skulle ge mindre underläg fo r änälysen. Intervjufrä gornä ä r semistruktureräde det vill 

                                                        
1 So kträ ffslistän vär inte kronologiskt ordnäd efter väre sig nämn, städ, orgänisätionsnummer eller 
verksämhet vilket ä r äll den informätion som främkom äv IT-fo retägen direkt i listän. 
2 Fo rfättären till dennä studie ä r den person som intervjuät IT-fo retägen och ä r den som ä r hä nvisäd till som 
intervjuären. 
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sä gä ä r en bländning äv ho ggrädig strukturering och lä ggrädig strukturering. En ho g gräd 
äv strukturering innebä r ätt frä gornä ä r formuleräde fo r ätt kunnä uppfättäs pä  ett likärtät 
sä tt äv de intervjuäde och en lä g gräd äv strukturering innebä r ätt frä gornä kän tolkäs fritt 
äv den intervjuäde bäserät pä  bländ ännät dennäs tidigäre erfärenheter, o nskningär och 
vä rderingär (Olsson & So rensen, 2007). 

Intervjuunderso kningen ä r ständärdiseräd vilket innebä r ätt frä gornä ä r stä lldä i exäkt 
sämmä ordning och med sämmä ordälydelse i värje intervju fo r ätt intervjusituätionernä 
inte skä fä  mo jlighet ätt värierä (Olsson & So rensen, 2007). Dettä go rs fo r ätt minskä 
intervjuärens inflytände pä  intervjuernä (Olsson & So rensen, 2007). 

Täbell 1. Intervjufrä gornä och dess syfte 

 Fråga Syfte 
1. Har ni arbetat med någon annan 

metodik innan Scrum? 

Bakgrundinformation; få en uppfattning om 
företagets erfarenheter av arbetsprocesser 
inklusive om de kan delge för- och nackdelar 
av nuvarande arbetsprocess gentemot tidigare. 

2. Vad gjorde att ni valde just Scrum? Bakgrundsinformation; få en insikt i deras 
syfte med att byta till eller välja denna 
arbetsmetodik inklusive förväntningar för att 
kunna stämma av gentemot hur det blev i 
verkligheten. 

3. Har ni alltid använt en DevOps-tjänst? Bakgrundsinformation; få en uppfattning om 
företagets erfarenheter av DevOps-tjänster och 
få en insikt i deras syfte att använda en 
DevOps-tjänst. 

4. Vad fick er att välja en DevOps-tjänst 
för er agila arbetsprocess? 

Bakgrundsinformation; få en insikt i deras 
syfte med att välja att använda en DevOps-
tjänst inklusive förväntningar för att kunna 
stämma av gentemot hur det blev i 
verkligheten. 

5. Hur ofta använder ni DevOps-tjänsten? Användningsfrekvensen ger en antydan på hur 
stor del DevOps-tjänsten tar i arbetsprocessen.  

 
Tillsammans med nedan fråga ger detta en tydligare 
antydan på hur viktig tjänsten är för företaget. Till exempel 
antyder en hög frekvens av användning tillsammans med få 
användnings-områden på att tjänsten kräver mer än den 
tillför. För att veta om antydan stämmer krävs vidare analys 
inkluderande flera svar. 

6. Vad använder ni DevOps-tjänsten till? Användningsområden tyder på var DevOps-
tjänsten är aktiv och betydelsefull i 
arbetsprocessen det vill säga var tjänsten gjort 
nytta. 

7. Använder ni någon annan tjänst för att 
komplettera DevOps-tjänsten? 

Tyder på företagets tillit till DevOps-tjänsten 
samt deras syn på hur komplett tjänsten är för 
deras behov vilket indikerar tjänstens nytta i 
sin helhet för företaget.   

8. Hur nöjda är ni med DevOps-tjänsten? Direkt fråga där företagen fritt får tala om 
deras egen uppfattning om hur nöjda de är 
med DevOps-tjänsten. 

9. Vad är det bästa med DevOps-tjänsten Direkt fråga där företagen fritt får tala om vad 
de tycker DevOps-tjänsten tillför dem mest 
nytta. 
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10. Vad är mindre bra med DevOps-
tjänsten? Saknar ni något? 

Direkt fråga där företagen fritt får tala om vad 
de tycker DevOps-tjänsten har brister och vad 
de skulle vilja förändra. 

11. Skulle ni rekommendera DevOps-
tjänsten till ett litet till medelstort 
företag som precis ska börja med 
Scrum?  

Direkt fråga där företagen fritt får tala om 
huruvida de skulle rekommendera DevOps-
tjänsten till ett företag som har liknelser till 
deras. Ger en antydan på vilken nytta de haft 
av att använda DevOps-tjänsten med sin agila 
arbetsprocess. 

12. Finns det något ni önskar att ni hade 
vetat när ni började tillämpa Scrum 
och/eller DevOps-tjänsten? 

Direkt fråga där företagen fritt får tala om hur 
de själva hade valt att börja om de redan visste 
det de vet nu – det vill säga om de stod inför 
samma val som de företag denna studie riktar 
sig till. 

13. Vilken betydelse har användandet av er 
DevOps-tjänst haft för ert företag? 

 Generellt 
 Arbetsprocessen 
 Arbetsmiljön inklusive samspel 

mellan kollegor 
 Ledningen 

Ger information kring nöjdheten och nyttan 
med tjänsten generellt och specifikt samt inom 
vilka specifika områden tjänsten varit av 
betydelse. 

3.3 Dataanalys 

I och med ätt den kvälitätivä forskningen pekär pä  hä ndelser och unikä situätioner bygger 
den pä  individuell beärbetning eller tolkning äv resultätet som i sin tur visär pä  generellä 
sämbänd och skillnäder (Olsson & So rensen, 2007). Kvälitätiv forskning leder till 
systemätiseräd kunskäp dä r nä got käräktä riseräs genom ätt so kä kätegorier, 
beskrivningär eller modeller fo r ätt beskrivä ett sämmänhäng i omvä rlden eller ett 
fenomen (Olsson & So rensen, 2007). I enlighet med kvälitätiv forskningsmetodik här 
änälysen äv intervjuernä skett genom ätt gä  igenom änteckningärnä frä n intervjuernä, 
lyftä fynd, tydliggo rä sämbänd, kätegoriserä innehä llet och kopplä änälysen till 
frä gestä llningärnä. 

3.4 Forskningsetiska aspekter 

Det o vergripände mä let med forskning ä r ätt o kä fo rstä else fo r vä r omgivning genom ny 
kunskäp och dä  det ä r mo jligt ätt bidrä med fo rbä ttringär till exempel genom ätt finnä 
fäktä som dä refter änvä nds fo r ätt lo sä teoretiskä eller präktiskä problem (Olsson & 
So rensen, 2007). Forskningen kän dock hämnä i rollkonflikter som innebä r ätt 
forskningen kän ledä till ny kunskäp sämtidigt som den strider mot kräv ätt go rä gott och 
inte skädä och dettä här legät som grund till flerä forskningsetiskä stä llningstägänden 
(Olsson & So rensen, 2007). 

Forskningsetiskä äspekter innefättär bä de sämhä lleligä och etiskä äspekter som mä ste täs 
hä nsyn till vid forskning oävsett vilken forskningsmetod som änvä nds vilkä ä r fo ljände 
(Olsson & So rensen, 2007; Gotäb, 2002): 

 Allmä nnä kräv fo r ätt go rä gott och inte skädä. 
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o Mä nniskor fä r inte fysiskt eller psykiskt utsä ttäs fo r obehäg eller skädä. 
o Integritet och skydd mot insyn i mä nniskornäs privätliv ä r en rä ttighet i 

enlighet med ällmä nnä kräv gä llände enskildä personers integritet och 
svensk grundläg. 

 Informätionskräv. 
o Vid urväl äv deltägäre i ett forskningsprojekt krä vs ätt deltägärnä fä tt 

informätion om projektet inklusive projektets syfte och upplä gg och deräs 
roll i projektet. 

 Sämtyckeskräv. 
o Efter ätt informätionskrävet ä r uppfyllt krä vs ett sämtycke frä n deltägärnä 

ätt deltä i forskningsprojektet. 
 Konfidentiälitetskräv. 

o Konfidentiälitet och sekretess ä r regelverk som de som ingä r i 
forskningsprojekt skyddäs äv och innebä r ätt obeho rigä inte skä fä  tä del äv 
insämlät informätion sämt ätt informätionen skä fo rväräs pä  ett sä tt sä  ätt 
obeho rigä inte skä kunnä tä del äv det. 

 Nyttjändekräv. 
o Insämlät mäteriäl fo r forskningsä ndämä let fo r inte änvä ndäs eller utlä näs 

fo r bruk utänfo r vetenskäpligä syften och i de fäll mäteriälet lovligt änvä nds 
skä de fo rpliktelser som utloväts fo ljäs äv ällä inbländäde. 

Dennä studie o verensstä mmer med etiskä principer dä  fo rfättären här fo ljt de 
forskningsetiskä äspekternä (Olsson & So rensen, 2007; Gotab, 2002) genom helä studien 
inklusive fo rärbetet dä  bländ ännät informätionskrävet och sämtyckeskrävet uppfylldes 
genom ätt de intervjuäde IT-fo retägen vid kontäkt informeräts äv fo rfättären om dennä 
studie inklusive dess syfte sämt ätt deltägändet sker änonymt. Innän intervjuernä 
pä bo rjäts med fo retägen här de godkä nt ätt deltä i studien genom ätt intervjuäs och lä tä 
mäteriälet änvä ndäs i dennä studie.  



DevOps-tjä nster vid tillä mpning äv ägil ärbetsmetod – änvä ndning äv Jirä och Azure 
DevOps i smä  till medelstorä IT-fo retäg  

Jäläl Fälk  2019-12-07 

 

22 

 

4 Resultat 
Utifrä n frä gestä llningärnä här tvä  IT-fo retäg intervjuäts som änvä nder sig äv äntingen Jirä 
eller Azure DevOps som DevOps-tjä nst fo r sin ägilä ärbetsmetod. 

4.1 Intervjuer 

Tvä  IT-fo retäg, ett litet och ett medelstort, intervjuädes som här änonymiseräts i dennä 
studie och källäs dä rfo r Fo retäg A eller endäst A och Fo retäg B eller endäst B. Dessä 
fo retägs profiler stä r beskrivnä i täbell 2. 

Täbell 2. Fo retägsprofiler 

 Företag A Företag B 

Antäl änstä lldä 60 25 

Anvä nd ägil metod Scrum Scrum 

Anvä nd DevOps-tjä nst Jirä Azure DevOps 

SNI* Utgivning äv dätäspel Dätäprogrämmering 

Den intervjuädes 
befättning 

VD Teämledäre och chef fo r 
utvecklingsteämet 

* Svensk nä ringsgrensindelning SNI 

I täbell 3 finns en sämmänstä llning pä  svären som ängivits pä  intervjufrä gornä till bä dä 
IT-fo retägen fo rutom de frä gornä som besväräts gä llände fo retägsprofilernä. I de fäll 
fo retägen sägt nä got specifikt här ett cität inkluderäts. 

Täbell 3. Intervjusvär 

Nummer Intervjufråga Företag A Företag B 

1. Här ni ärbetät med nä gon 
ännän metodik innän Scrum? 

Jä, Vättenfäll. Nej. 

”När vi bara var fem 
personer i hela företaget 
arbetade vi väldigt nära 
utan någon särskild 
metodik och så har det 
varit tills vi blev större 
och kände att vi behöver 
en tydligare struktur.” 
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2. Väd gjorde ätt ni välde just 
Scrum? 

Proväde olikä metoder. 

”Scrum tilltalade oss 
bäst.” 

Fo rstudie. 

”Scrum användes av 
väldigt många och 
framgångsrika företag. 
Det fanns mycket 
information om Scrum 
och processen passar 
vårt arbete.” 

3. Här ni älltid änvä nt en 
DevOps-tjä nst? 

Nej. 

”Vi började med ett 
Excel-ark och post-it-
lappar. Så småningom 
såg vi vad vi behövde och 
hittade en tjänst som 
passar oss.” 

Jä.  

”Under ungefär en 
månads tid förberedde 
vi inför att börja 
använda Scrum. Vi 
letade efter mjukvara, 
tog fram material till en 
workshop och hade en 
heldag där vi provade på 
Scrum som en 
gruppövning under en 
planeringsdag utanför 
kontoret för att alla 
skulle bli insatta.” 

4. Väd fick er ätt vä ljä en 
DevOps-tjä nst fo r er ägilä 
ärbetsprocess? 

”Det blev för mycket 
administration och för 
lite uppföljning. Med Jira 
är allt samlat på ett 
ställe och det går alltid 
att ta fram den senaste 
statistiken och 
diagnostisera processen 
snabbt och enkelt när 
som helst.” 

”Vi ville ha en bra början 
direkt och inte lära oss 
flera olika system.” 

Fo ljdfrä gä: Värfo r ville 
ni inte lä rä er olikä 
system? 

”För att det är väldigt 
tidskrävande. Vi valde 
att göra en ordentlig 
förstudie istället och 
hålla oss till det för att 
effektivisera vår tid och 
sätta igång med det 
vanliga arbetet igen.” 

5. Hur oftä änvä nder ni 
DevOps-tjä nsten? 

Dägligen. 

”Helä tiden, flerä gä nger 
per däg.” 

Dägligen. 

”Det ä r en del äv helä 
ärbetsflo det.” 

6. Väd änvä nder ni DevOps-
tjä nsten till? 

Delär äv den ägilä 
ärbetsprocessen. 

”Vi använder Jira för 
våra sprintar och tar ut 
statistik efter varje 
sprint. Vi har en separat 

Mycket äv den ägilä 
ärbetsprocessen. 

”Allt ville jag nästan 
säga men så är det i 
princip. Vi använder 
Azure DevOps för vår 
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Backlog som vi arbetar 
utifrån och lyfter bara in 
det vi faktiskt gör i Jira.” 

Fo ljdfrä gä: Värfo r här ni 
inte sämlät ällt pä  ett 
stä lle? 

”Det är aldrig en bra idé 
att samla allt på ett 
ställe. Om något skulle gå 
snett med Jira skulle vi 
påverkas mycket mer om 
vi hade allt samlat där 
och det är en risk vi inte 
tar.” 

Backlog, våra sprintar, 
stå-upp-möten, 
kommunikation 
gällande specifika 
uppgifter, vi lagrar vår 
kodbas där och 
använder CI [Continious 
Integration] där o.s.v.” 

7. Anvä nder ni nä gon ännän 
tjä nst fo r ätt kompletterä 
DevOps-tjä nsten? 

”Vi använder flera 
tjänster men inte i direkt 
koppling till den agila 
processen.” 

Fo ljdfrä gä: Hur hänterär 
ni Bäcklog:en, ni säde ätt 
ni inte änvä nder Jirä fo r 
den? 

”Nej, det stämmer vi 
använder ett Excel-ark 
för Backlog:en.” 

”Ja, vi har olika system 
som vi använder och vi 
försöker att inte lägga in 
för mycket i Azure 
DevOps så en del 
features och annat 
sparar vi i vårt 
management-system och 
lyfter in det som vi har 
bestämt oss för att 
aktivt arbeta med. Det 
är ofta features som 
våra egna anställda har 
kommit på eller våra 
kunder önskar som vi 
måste prioritera in med 
vårt dagliga arbete som 
vi gör allt eftersom.” 

8. Hur no jdä ä r ni med DevOps-
tjä nsten? 

Jä. Jä. 

9. Väd ä r det bä stä med 
DevOps-tjä nsten 

Stätistik och uppfo ljning. Att hä ällt sämlät pä  ett 
stä lle. 
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10. Väd ä r mindre brä med 
DevOps-tjä nsten? Säknär ni 
nä got? 

”Vi ser inget större 
problem med Jira. Vi 
använder dessutom Jira 
tillsammans med ett QA-
företag som sköter de 
större och mer 
omfattande testerna av 
våra produkter så det 
finns inget i nuläget som 
hindrar oss från att 
utföra vårt arbete och vi 
skulle nog förlora mer på 
att gå över till något 
annat.” 

”Vi har en del önskemål 
t.ex. att kunna planera 
in flera personer på en 
User Story eller Task. Vi 
önskar också att vi 
kunde få ut mer statistik 
och bättre underlag vid 
uppföljningarna av 
processen.” 

11. Skulle ni rekommenderä 
DevOps-tjä nsten till ett litet 
till medelstort fo retäg som 
precis skä bo rjä med Scrum?  

 

Jä. 

”Vi kan rekommendera 
Jira och säga att det är 
värt kostnaden. Vi har 
effektiviserat vårt arbete 
med hjälp av bland annat 
Jira och vi har inget 
behov av att arbeta på 
något annat sätt i 
nuläget.” 

Jä. 

”Ja absolut! Det är lätt 
att komma igång och 
det finns alltid nya 
funktionaliteter att 
upptäcka. Det är också 
mycket positivt att man 
kan sköta det mesta med 
Azure DevOps t.ex. lagra 
kodbasen och då också 
relatera Task:s till 
särskilda commit:s t.ex. 
Vi använder oss redan 
av mycket som erbjuds 
och det känns bra att 
veta att det finns 
utrymme även för när vi 
växer ytterligare.” 

12. Finns det nä got ni o nskär ätt 
ni häde vetät nä r ni bo rjäde 
tillä mpä Scrum och/eller 
DevOps-tjä nsten? 

”Inte riktigt. Det vi kan 
intyga däremot är att det 
är viktigt att vara i fas 
med tekniken och 
digitalisera sin 
verksamhet i takt med 
den.” 

”Det är bra att vara 
påläst, göra förstudier 
och prova på innan man 
går ut skarpt med något 
men mycket av det man 
kommer fram till i 
början finns inte kvar 
när man börjar i 
praktiken så gör gärna 
en del av jobbet innan, 
kanske några 
övergripande rutiner, 
men gå inte in för djupt i 
detaljer innan man 
provat på det i skarpt 
läge.” 
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13. Vilken betydelse här 
änvä ndändet äv er DevOps-
tjä nst häft fo r ert fo retäg? 

 Generellt 
 Arbetsprocessen 
 Arbetsmiljo n 

inklusive sämspel 
mellän kollegor 

 Ledningen 

”En stor betydelse när 
det gäller effektivitet. Vi 
har mycket bättre koll på 
hur lång tid det tar att 
göra saker och när något 
går för långsamt. Vi kan 
åtgärda problem 
snabbare. För ledningen 
får vi tydligt svart på vitt 
om arbetet är i fas och 
var det går bättre och 
sämre. Inom 
utvecklingsteamen är 
kommunikationen 
mycket bättre, de har 
bättre koll på sitt eget 
arbete, sina 
teammedlemmars arbete 
och hela teamets 
prestation. Det är 
tydligare vad som ska 
göras, när det ska göras, 
av vem det ska göras, när 
det är klart och om de 
ligger efter eller i fas. 
Som sagt har det ökat 
effektiviteten för att vi 
har bättre koll på hur 
läget är och var det 
behövs åtgärder.” 

”I det stora hela har det 
haft en stor betydelse för 
oss. Det har varit lite 
knöligt i början då det 
här var nytt för oss men 
då har Azure DevOps 
också hjälpt oss med 
data t.ex. Burndown 
chart, estimated time 
och completed time för 
att kunna utvärdera vår 
process. Vi har ändrat 
vår process några 
gånger för att anpassa 
den till vår verksamhet 
och Azure DevOps 
tvingar en inte att följa 
Scrum till punkt och 
pricka så det har 
fungerat väldigt bra och 
underlättat hela vår 
arbetsprocess. 
Arbetsmiljön och 
samspelet mellan 
kollegorna är mycket 
bättre. Det är lättare att 
diskutera olika delar ur 
arbetet när det är 
strukturerat på det sätt 
det är alltså att alla har 
tillgång till allting och 
det finns en beskrivning 
eller länkar till material 
kopplat till varje User 
Story eller Task. För 
ledningen är det ju 
också ett verktyg för att 
se hur utvecklingen går 
framåt och inom teamet 
kan vi tydligare ge en 
bild av vad vi gör, hur vi 
presterar, vilket fokus 
och vilka resurser vi 
behöver.” 
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5 Analys 
Anälysen äv resultätet här skett med hä nsyn till studiens forskningsfrä gä och sto djände 
frä gor beskrivnä under rubrik ”1.4 Detäljeräd problemformulering” utifrä n 
forskningsmetoden som ä r beskriven under rubrik ” 3.2 Dätäänälys”. 

Vid änälysen äv resultätet här svären pä  intervjufrä gornä noggränt beärbetäts i ett flertäl 
iterätioner som ällä genomgripände tägit hä nsyn till studiens forskningsfrä gä och 
sto djände frä gor: 

 Iterätion 1: Nyckelord bryts ut frä n intervjusvären och sämläs under sin respektive 
intervjufrä gä. Nyckelorden ä r fynden frä n den fo rstä iterätionen. 

 Iterätion 2: Direktä likheter och skillnäder mellän svären frä n respektive fo retäg 
noteräs. Likheternä och skillnädernä ä r fynden frä n den ändrä iterätionen. 

 Iterätion 3: Kätegorisering sker genom ätt kopplä ihop fynden med sämbänd till 
värändrä. Pärällellt här intervjusvären genomgä tts ytterligäre en gä ng fo r ätt 
tydliggo rä sämbänden. 

Efter de nä mndä iterätionernä här kätegoriernä inklusive deräs innehä ll kunnät koppläs 
till studiens forskningsfrä gä och sto djände frä gor. Anälysresultätet och kopplingärnä till 
de sto djände frä gornä presenteräs nä rmäre i de nä rmäst kommände underrubrikernä. 

Anälysresultätet ger svär pä  forskningsfrä gän dä  det främkommer hur fo retägen änvä nt 
sig äv Jirä och Azure DevOps som DevOps-tjä nster vid tillä mpning äv sin respektive ägilä 
ärbetsmetod sämt hur de upplever änvä ndändet äv dem. Nyttän äv änvä ndningen här 
främkommit vid bidrägändet äv och betydelsen fo r struktur, o versikt, diägnostik och 
kommunikätion. Det främkommer ä ven ätt de intervjuäde fo retägen skulle 
rekommenderä sin respektive DevOps-tjä nst till ändrä IT-fo retäg vilket sto ttär änälysens 
fynd och svär pä  forskningsfrä gän ytterligäre. 

5.1 Analysresultat kopplat till de stödjande frågorna  

Hä r presenteräs änälysresultätet med koppling till forskningsfrä gor beskrivnä under 
rubrik ”1.4 Detäljeräd problemformulering”. 

De bidrägände fäktorernä här kunnät deläs in i sex olikä kätegorier medän betydelsen äv 
fäktorernä kunnät deläs in i fem kätegorier. I sin helhet här DevOps-tjä nsternä fo r 
fo retägen bidrägit till rutiner i ärbetsprocessen, häntering äv specifikä ägilä processer 
och termer, underläg vid kommunikätion, änälysunderläg och en trygghet äv ätt kunnä 
änvä ndä tjä nsten ä ven vid tillvä xt. Betydelsen äv dettä här värit en uto käd fo rstä else äv 
ärbetets stätus bä de under och efter en ärbetsfäs, bä ttre sämspel mellän kollegornä, 
bä ttre mo jligheter ätt se och ä tgä rdä ineffektivitet och fo rmä gä ätt kunnä tillä mpä sin 
egen unikä ärbetsprocess. 

5.1.1 Betydelse för den agila arbetsprocessen 

Anälysresultätet visär ätt DevOps-tjä nsternä här häft betydelse fo r den ägilä 
ärbetsprocessen pä  flerä sä tt. De fäktor som motsvärär betydelsen änvä ndningen häft fo r 
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den ägilä ärbetsprocessen här kunnät deläs in i fo ljände fem kätegorier värs nyckelord 
finns presenteräde i täbell 4: 

 Anpässningsbärhet 
 Diägnostisering äv ärbetsprocessen 
 Kommunikätion och sämspel 
 A tgä rdsplänering 
 O vrigt 

Täbell 4. Betydelse fo r den ägilä ärbetsprocessen 

BETYDELSE FO R DEN AGILA ARBETSPROCESSEN 

Diagnostisering av arbetsprocessen Anpassningsbarhet 

 Vetä vär det gä r bä ttre och sä mre 
 Mo jligheter ätt utvä rderä processen 
 Se nuvärände stätus äv progress 

 Struktur 
 Kän änvä ndä pä  egnä sä tt 
 Innehä ller specifikä termer och 

mä tvä rden t.ex. 
o burndown chärt 
o estimäted time  
o completed time 

Åtgärdsplanering Kommunikation och samspel 

 Tydligäre bild äv  
o väd kollegor go r 
o hur teämet presterär 
o vilket fokus och vilkä resuser 

som beho vs 
 Bä ttre koll pä  vär det beho vs 

ä tgä rder  

kän ä tgä rdä problem snäbbäre 

 Kän ge tydligä svär till ledningen om 
ärbetet ligger i fäs 

 Inom teämet bä ttre kommunikätion 
o lä ttäre ätt diskuterä olikä delär 

äv ärbetet 
o uppgifternä ä r koppläde till 

beskrivningär och/eller lä nkär 
till mäteriäl 

 Bä ttre ärbetsmiljo  och sämspel 
mellän kollegor 

 Bä ttre koll pä  eget ärbete 
o teäm-medlemmärs ärbete 
o teämets prestätion 
o tydligäre väd som skä go räs 
o nä r nä got skä go räs 
o äv vem nä got skä go räs 
o nä r en uppgift ä r klär 
o om ärbetet ligger i fäs 
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Övrigt 

 O käd effektivitet 
 Bä ttre koll pä   

o hur lä ng tid uppgifter tär ätt utfo rä 
o nä r det gä r lä ngsämt 

5.1.2 Bidragande till den agila arbetsprocessen 

Anälysresultätet visär ätt DevOps-tjä nsternä bidrär till den ägilä ärbetsprocessen pä  flerä 
sä tt. De bidrägände fäktorernä här kunnät deläs in i fo ljände sex olikä kätegorier värs 
nyckelord fo r dessä ä r presenteräde i täbell 5: 

 Anälys 
 Främtidä fo rutsä ttningär och exträ funktionälitet 
 Kommunikätion  
 Rutiner 
 Specifikt nä mndä ägilä fäktorer 
 O vrigt 

Täbell 5. Bidrägände fäktorer 

BIDRAGANDE FAKTORER 

Specifikt nämnda agila faktorer Analys 

 Sprintär 
 Stätistik efter sprint 
 Bäcklog 
 Stä -upp-mo ten 
 Reläterä commit:s till täsk:s 

 

 Uppfo ljning 
 Diägnostiserä processen 
 Tä främ senäste stätistiken 

Rutiner Kommunikation 

 Struktur 
 Anvä nds dägligen 
 Anvä nds genomlo pände i ärbetet 
 A r en del äv helä ärbetsflo det 

 

 Kommunikätion kring specifikä 
uppgifter 
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Framtida förutsättningar och extra 
funktionalitet 

Övrigt 

 Finns utrymme fo r ätt vä xä 
 Lägrä kodbäs 
 CI (continuous integrätion) 
 Erbjuds mer ä n väd som änvä nds 

 

 Mindre tid spenderäd pä  
ädministrätion 

 Allt sämlät pä  ett stä lle 
 Snäbbä och enklä funktioner 
 Anvä nds fo r delär eller mycket äv 

den ägilä ärbetsprocessen 

5.1.3 Rekommendation 

Pä  den direktä frä gän om fo retägen skulle rekommenderä deräs DevOps-tjä nst till ändrä 
IT-fo retäg sväräde bä dä ätt de skulle rekommenderä tjä nsten till ändrä smä  till medelstorä 
IT-fo retäg. Bä dä fo retägen svärär ocksä  ätt de ä r no jdä med sin respektive tjä nst. 

5.1.4 Fler relevanta fynd 

Fo rutom fo retägens direktä svär pä  frä gän om rekommendätion fo rekom frä gor och svär 
pä  frä gor som kän inkluderäs som underläg till ett beslut ätt nyttjä dessä DevOps-tjä nster: 

 Önskan om förbättringar: Under intervjuernä främkom det ätt ett äv fo retägen 
o nskär fo rbä ttringär äv sin tjä nst i form äv ätt kunnä plänerä in flerä personer pä  
en uppgift och kunnä tä främ mer stätistik och bä ttre underläg vid uppfo ljningärnä 
äv processen.  

 Användning av flera andra system: Bä dä fo retägen änvä nder sig äv flerä system 
d.v.s. ä ven ännät eller ändrä system ä n den nä mndä DevOps-tjä nsten fo r ätt bedrivä 
sin ägilä ärbetsprocess. 

 Andelen av den agila processen som bedrivs med DevOps-tjänsten: Ett fo retäg 
änvä nder tjä nsten fo r begrä nsäde delär äv den ägilä ärbetsprocessen och det ändrä 
fo retäget änvä nder tjä nsten fo r mycket äv den ägilä ärbetsprocessen. 

 Företagens preferenser vad gäller att samla allt på ett ställe: Ett fo retäg 
trycker pä  ätt det ä r viktigt ätt inte sämlä ällt pä  ett stä lle dä  det utgo r en risk 
medän det ändrä fo retäget trycker pä  fo rdelen ätt kunnä sämlä ällt pä  ett och 
sämmä stä lle. 

 Företagens egna efterklokhet: Vid frä gän pä  om det finns nä got de o nskär de 
häde vetät innän de bo rjäde tillä mpä processen eller tjä nsternä sä ger fo retägen ätt 
det ä r viktigt ätt värä i fäs med digitäliseringen och ätt det ä r brä ätt värä pä lä st 
men inte gä  in fo r mycket i detäljer eller vä ntä fo r lä nge innän män bo rjär med 
tillä mpningen.  

5.2 Kopplingar till teorin 

I teorin (Moe et. äl., 2012) främkommer det ätt det tär tid ätt fullt ut tillä mpä ägilt 
ärbetssä tt efter ätt hä ärbetät träditionellt vilket kän äntydäs i änälysen: Fo retäget som 
änvä nt sig ätt metodiken Vättenfäll tidigäre endäst änvä nde DevOps-tjä nsten till delär äv 



DevOps-tjä nster vid tillä mpning äv ägil ärbetsmetod – änvä ndning äv Jirä och Azure 
DevOps i smä  till medelstorä IT-fo retäg  

Jäläl Fälk  2019-12-07 

 

31 

 

den ägilä ärbetsprocessen gentemot fo retäget som inte änvä nt sig äv nä gon sä rskild 
metodik tidigäre och änvä nde tjä nsten till det mestä äv den ägilä ärbetsprocessen. 

En tidigäre studie (Eriksson, 2019) som presenteräs i teorin visär ätt deltägändet, 
tolkningen och implementätionen äv termen DevOps värierär mellän studiens deltägäre 
sämt ätt ällä häde en positiv instä llning till DevOps. Liknände resultät syns i 
änälysresultäten dä r DevOps-tjä nsternä änvä nds olikä äv fo retägen sämtidigt som bä dä 
fo retägen ä r positivä till sin respektive DevOps-tjä nst. 

En ännän tidigäre studie (Wäng & Liu, 2018) som presenteräs i teorin som fokuserät pä  
svä righeter och utmäningär med ätt tillä mpä DevOps-tjä nster här funnit svä righeter inom 
kätegoriernä personer, projekt, process och orgänisätion. Anälysresultätet visär ingä 
uttäläde svä righeter vilket skiljer sig frä n den tidigäre studiens resultät. Det skä dock täs 
i hä nsyn ätt det främkommer en del o nskemä l och ätt bä dä fo retägen uppger ätt de inte 
änvä nder sin DevOps-tjä nst till helä sin ägilä ärbetsprocess. 

Det främkommer i teorin (Diebold et.äl., 2018) ätt SME-fo retäg inte här resurser eller tid 
fo r ätt provä pä  flerä olikä ärbetsmetodiker eller bytä ärbetsmetodik. Dettä kän sä rskilt 
koppläs till ett äv de intervjuäde fo retägen som säde ätt de välde ätt inte ville lä rä sig flerä 
system under processen ätt vä ljä en DevOps-tjä nst fo r ätt det skulle bli vä ldigt 
tidskrä vände. Fo retäget säde ocksä  ätt de istä llet vält ätt go rä en fo rstudie och hä llä sig till 
väd den kom främ till fo r ätt effektiviserä sin tid. Dettä uttälände, ätt hä llä sig till den tjä nst 
fo rstudien visät värä lä mpligäst, ä r en äntydän pä  ätt resursernä värit begrä nsäde vid välet 
och implementätionen äv en DevOps-tjä nst. En ännän koppling till dettä ä r ätt ingen äv 
fo retägen provät nä gon ännän DevOps-tjä nst ä n just den de välde vilket ä  enä sidän kän 
betydä ätt de välde en pässände tjä nst fo r sitt fo retäg men ä  ändrä sidän kän äntydä ätt 
det inte funnits resurser fo r ätt potentiellt hittä nä got bä ttre och mer lä mpligt fo r 
fo retäget. 
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6 Diskussion 
Diskussionen fokuserär pä  slutsätsen tillsämmäns med metoden och änälysen som givit 
grund fo r slutsätsen. Dessä delär ligger till fokus fo r diskussionen dä  dessä delär ä r de 
delär som fo rfättären här häft mest inverkän pä  och ä r de essentiellä delärnä äv dennä 
studie med ä tänke pä  ätt resultätet ä r insämlät genom metoden och änälysen ä r en 
tolkning äv resultätet som i sig ä r det som ligger till grund fo r slutsätsen äv studien. 

6.1 Slutsats 

Slutsätsen utifrä n forskningsfrä gän (se rubrik 1.4) ä r ätt änvä ndningen äv Jirä och Azure 
DevOps kän hä nyttä som DevOps-tjä nster vid tillä mpning äv ägil ärbetsmetod i smä  till 
medelstorä IT-fo retäg utifrä n tvä  präktiserände IT-fo retägs egnä beskrivnä behov och 
upplevelser sämt dä rmed ocksä  rekommenderäs till smä  till medelstorä IT-fo retäg. Dennä 
slutsäts bygger pä  änälysen äv resultätet som tägits främ med hä nsyn till forskningsfrä gän 
och de sto djände frä gornä (se rubrik 1.4) som tägits främ utifrä n forskningsfrä gän. 

Slutsätsen ä r tydlig och fäst dä  den utgä r frä n de intervjuäde IT-fo retägens egnä 
upplevelser äv änvä ndändet äv sinä respektive DevOps-tjä nster. Det finns näturligtvis 
utrymme fo r fo rfättärens egnä tolkningär äv resultätet dock ä r det i slutä ndän de 
intervjuäde fo retägens egnä ord som stä tt som grund fo r fo rfättärens tolkning och 
koppling äv dem. Resultätet som främkommer utifrä n kvälitätiv forskning kän dessutom 
äldrig ge en komplett bild äv en situätion dä  det bestä mdä perspektivet vid beärbetningen 
pä verkär resultätet sämtidigt som verkligheten ä r i stä ndig fo rä ndring (Olsson & 
So rensen, 2007). 

Slutsätsen ä r i och med intervjuernä delvis fo retägsspecifikä sämtidigt som de delvis ä r 
generellä dä  de visär ätt det finns en reell mo jlighet ätt just dessä DevOps-tjä nster ä r 
bidrägände till den ägilä ärbetsprocessen och ä r tillfredsstä llände hjä lpmedel vid 
tillä mpning äv en ägil ärbetsprocess fo r smä  till medelstorä IT-fo retäg genom dessä tvä  
verkligä och releväntä exempel. 

6.1.1 Metod 

Metoden ätt intervjuä tvä  IT-fo retäg här givit ett resultät som ä r tillrä ckligt fo r ätt besvärä 
forskningsfrä gän och de sto djände frä gornä som främtägits utifrä n den sämtidigt som det 
ä r viktigt ätt hä i ä tänke ätt studien ä r kvälitätiv med ett litet äntäl intervjuäde IT-fo retäg 
vid änvä ndning äv slutsätsernä. Utifrä n forskningsfrä gän och de sto djände frä gornä här 
dennä metod värit pässände dä  tvä  releväntä, verkligä och pä gä ende fäll här studeräts dä r 
en stor del äv vikten äv de sto djände frä gornä ligger pä  väd just fo retägen sjä lvä som 
tillä mpär en ägil ärbetsprocess med hjä lp äv en DevOps-tjä nst änser om tjä nsten, om och 
hur den bidrär sämt om de sjä lvä tycker ätt tjä nsten bo r änvä ndäs.  

6.1.2 Analys 

Anälysen äv intervjusvären här skett genom ätt gä  igenom resultätet upprepäde gä nger 
med fokus frä n olikä perspektiv fo r ätt pä  ett strukturerät och systemätiskt sä tt i enlighet 
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med kvälitätiv metodik finnä och lyftä fynd, sämbänd mellän svären och frä gornä, 
kopplingär till de sto djände frä gornä och dä rmed forskningsfrä gän sämt presenterä dessä 
pä  ett fo rtydligände sä tt med täbeller, beskrivningär och sämmänfättningär. Pä  sä  vis här 
de releväntä delärnä äv resultätet tägits främ fo r ätt kunnä koppläs till de sto djände 
frä gornä och ge svär pä  forskningsfrä gän sämt ä ven presenteräts fo r lä sären pä  ett tydligt 
sä tt som enkelt kän ä terkoppläs till slutsätsen. 
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