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Abstract 

Många företag som sysslar med programvara har inte lagt resurser på att förbättra sin 

leveransprocess. IT-företaget Sweco Position använder sig av en helt manuell leverans- och 

driftsättningsprocess och vill därför utvärdera om det finns ett verktyg som kan hjälpa dem 

förbättra processen. 

 

Denna studies syfte är att upprätta en analysmodell som kan användas för att utvärdera 

funktionaliteten hos verktyg för continuous integration och continuous delivery. Sedan skall 

analysmodellen användas för att utvärdera tre olika verktyg. Detta skall mynna ut i en 

rekommendation till Sweco Position om vilket verktyg som passar dem bäst i deras fortsatta 

förbättringsarbete av driftsättningsprocessen. 

 

Analysmodellen upprättades som en kombination av litteraturstudier och krav från Sweco 

Position och användes vid en utvärdering. Resultatet blev, förutom analysmodellen, en 

rekommendation att Sweco Position bör använda Microsoft TFS för sin leveransprocess. 

 

Nyckelord: DevOps, continuous integration, continuous delivery, verktyg, driftsättning och 

automatisering 
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1 Inledning 
Varje IT-företag som sysslar med mjukvaruutveckling använder sig av någon mer eller mindre 

uttalad metod för att leverera den färdiga produkten. Vissa verksamheter upplever att de inte har 

några problem med leveransen och att den fungerar bra som den är och att den inte behöver 

förändras, medan andra upplever att den borde genomgå en revision (Swartout 2012). Swartout 

(2012) menar att om man tillhör den första gruppen, lever man antingen i en ”mjukvaruutopi” 

eller så har man inte förstått hur effektiv och passande en driftsättningsprocess egentligen kan 

vara. Det ett IT-företag vill, är att på ett säkert sätt leverera mjukvara oavsett om det rör sig om 

nyutveckling eller förvaltning (Duvall 2007). Continuous integration (CI), som är ett sätt att 

automatisera kodincheckning till versionshantering, är ett naturligt första steg i resan mot en mer 

effektiv, säkrare leveransprocess. Continuous delivery (CD) är, i sin tur ett sätt att alltid, vid varje 

källkodsförändring, ha tillgång till ett leveransfärdigt mjukvarupaket (Davis & Daniels 2015). 

Författaren har utfört en utvärderande studie på Sweco Position (SP) i Karlstad. På företaget 

komme ett praktiskt arbete utföras som går ut på att, med företagets krav kombinerat med 

litteraturstudier, utforma en analysmodell för utvärdering av verktyg för CI och CD, för att sedan 

välja ut tre verktyg på vilka modellen kommer appliceras. 

Enligt Swartout (2012) är det vanligt att IT-företag inte lägger mycket resurser på att förbättra sin 

leveransprocess, eftersom det hos många beställare finns en tendens att inte prioritera de 

aktiviteter som inte är utveckling eller programmering, till exempel testning och leveransmetodik. 

Därför anser författaren att det är viktigt att det produceras studier i hur sådana aktiviteter enkelt 

kan appliceras i utvecklings- och leveransprocessen. 

1.1 Problembeskrivning 

På SP ser utvecklingsprocessen ut på följande sätt1: 

1. Företaget har ett projekt där krav upprättas och tidsestimeras. 

2. Utvecklare skriver kod i sprintar (förbestämda tidsperioder) och håller sprintmöte varje 

vecka med beställaren där man kan ställa frågor om några uppstår, både från beställarens 

samt utvecklarnas håll. Under den här fasen checkas kod in då varje utvecklare anser att 

                                                           
1 Mattias Hedman, systemutvecklare Sweco Position AB, kravinsamlingstillfälle januari 2017 
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det passar. Det finns alltså ingen uttalad praxis för hur ofta kod bör checkas in. Det finns 

sällan utformade testfall skrivna att tillgå för utvecklaren. 

3. När utvecklingen är klar, använder en utvecklare sin utvecklingsmiljö för att skapa en 

kompilerad version av källkoden och driftsätter den på en testserver (kallad betaserver) 

där testning ska ske. 

4. Lösningen testas. I vissa fall gör utvecklarna testerna själva och i andra tar projektledaren 

in en eller flera externa testare eller andra konsulter från företaget för att hjälpa till med 

testningen. Under den här tiden reduceras bemanningen av utvecklare, men om något 

uppstår som är en större insats så tillkallas utvecklarna igen. Det finns inte från början 

utformade testfall eller enhetstester skrivna, utan testaren testar de krav som beskrivits i 

kravspecifikationen. 

5. När företagets testare är klara kontaktas beställarens representant in och denne utför 

acceptanstester. Detta sker också på en testserver. Man behåller här ungefär samma 

bemanningsstrategi för att rätta buggar som vid punkt 4. 

6. Om lösningen accepteras skall den driftsättas till produktionsmiljön. 

I skrivande stund sker driftsättningen genom att en utvecklare kopplar upp sig mot 

produktionsmiljön, som oftast är Microsoft Server, via fjärranslutning och helt enkelt använder 

tangentbordets tangentkombination ”ctrl+v" för att ”klistra in” in lösningen på driftservern och 

skriver över den version som för tillfället körs där. Dokumentation över hur driftsättningen skall 

gå till finns sällan. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att, med en kombination av litteraturstudier och krav från SP som 

grund, upprätta en analysmodell som kan användas för att utvärdera verktyg för CI och CD. När 

en analysmodell är upprättad, kommer den att användas i en jämförelse av tre olika verktyg för 

CI/CD vilket skall mynna ut i en rekommendation om vilket verktyg som passar bäst för SP. 

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar uppsatsen ämnar besvara är: 

- Hur kan en analysmodell för utvärdering av verktyg för CI och CD vara utformad? 

- Vilket av de tre utvalda verktygen passar enligt den upprättade analysmodellen bäst för 

användning i projekt på SP? 
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1.4 Avgränsningar 

Läsaren bör vara medveten om att denna studie kommer i kontakt med begreppet DevOps som är 

ett begrepp som innefattar många olika arbetssätt där alla ingår i utvecklingsprocessen. Denna 

studie kommer dock avgränsas till att behandla CI och CD, och till viss del continuous 

deployment (CDep) som överlappar med CD. Resterande begrepp som DevOps innefattar 

kommer inte att behandlas. Anledningen till den här avgränsningen är att uppsatsens omfång 

skulle bli för stort om t.ex. hela konceptet CDep behandlades. 

1.5 Etiska överväganden 

Författaren har sedan september 2016 varit timanställd på SP som systemutvecklare. Ingen 

utbetalning av lön för genomförande av denna studie har skett. 

De muntliga källor som anges i uppsatsen har kontaktats och givit sitt medgivande. Vid behov 

kan författaren presentera de e-post-meddelanden där detta finns dokumenterat. 
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2. Teori 
Teoriavsnittet behandlar den litteratur som valts ut för studiens syfte. Majoriteten av litteraturen 

är på engelska och alla direkta citat har översatts av författaren. 

2.1 Att leverera mjukvara 

Humble och Farley (2011) definierar problemet med att leverera mjukvara. Problemet, anser 

författarna, är att mjukvaruutveckling har stor fokus på kravinsamling och utveckling, men för 

lite fokus på vad som händer då koden skrivits och produkten finns. Hur skall beställaren förses 

med produkten man precis färdigställt? (Humble & Farley 2011). 

Mjukvaruleverans är precis den processen som sker då en färdig produkt finns. Det kan vara ett 

helt system eller en del av ett system, men det skall vara den artefakt som beställare och 

utvecklingsteam kommit överens om. På något sätt skall artefakten levereras till beställaren, som 

sällan är intresserad av ett repository (en lagringspunkt) med källkod, utan snarare vill ha en 

paketerad installationsfil eller ett paket som går att driftsätta på en webserver (Humble & Farley 

2011). Swartout (2012) menar att metodiken för hur leverans skall ske skiljer sig från företag till 

företag, dessutom gör olika utvecklare på samma arbetsplats olika när de utför leveransuppgifter, 

vilket kan bero på att medlemmarna i ett team kommer från olika bakgrund och har olika 

erfarenheter av leverans och driftsättning. Problemet med att olika metoder används, är att det 

kan skapa fel som är svåra att spåra, speciellt om ingen dokumentation över de leveranser som 

skett finns att tillgå (Swartout 2012). 

Det ideala är, enligt Davis och Daniels (2015), att på en arbetsplats, utforma en praxis för hur 

leveranser skall ske och att automatisera så stor del av den som möjligt. Med CI och CD, som 

beskrivs i mer detalj nedan, kan man ta den manuella leveransprocessen och helt automatisera 

den så att, varje gång en förändring av källkod sker, körs alla tester och ett leveransbart paket 

skapas och, om man så vill, driftsätts i en test- eller produktionsmiljö (Davis & Daniels 2015).  

2.2 Leverans och driftsättning – vad är skillnaden? 

Genom denna studie används begreppen leverans och driftsättning ofta. Det är viktigt att läsaren 

förstår vad skillnaden på dessa två är, då de utgör skillnaden mellan centrala begrepp som CD 

(leverans) och CDep (driftsättning). 



5 

 

Leverans innebär i mjukvarusammanhang att utvecklingsteamet har en artefakt som har, genom 

testning, bevisats vara redo för driftsättning då beställaren är redo (Caum 2013). 

Driftsättning är istället det artefakten används till. Man driftsätter den färdiga produkten i en 

produktionsmiljö så att beställaren kan börja använda den. 

2.3 Versionshantering 

När mjukvaruutveckling sker i grupp (team), behövs ett sätt att hantera och lagra den källkod som 

utvecklas. Alla utvecklare som arbetar i ett utvecklingsprojekt behöver kunna: 

- Se de ändringar som gjorts i källkoden. 

- Se den nuvarande versionen av källkoden. 

- Göra ändringar till källkoden (Chacon & Straub 2014). 

Versionshantering (VHS) beskrivs av Chacon och Straub (2014) som ett sätt att hålla reda på 

förändringar i en fil eller en samling filer över tid. Det som är användbart med versionshantering 

är att, förutom att det kan hitta och spara ändringar i filer, även sparar de versioner av filerna som 

de var innan de ändrades. Därför är det möjligt att vid behov gå tillbaka till en gammal version av 

den källkod man versionshanterar. Detta kan t.ex. underlätta felsökning om det finns ett problem 

med den nuvarande versionen (Chacon & Straub 2014). 

Det mest använda versionshanteringssystemet är Git (Google u.å.) (se figur 1). Nedan presenteras 

centrala begrepp inom VHS med Git som utgångspunkt. Den syntax som används skiljer sig 

något från system till system, men eftersom Git är så populärt, har detta system valts ut som 

utgångspunkt för att förklara versionshantering. 

 

Figur 1 Söktrender på de fyra största versionshanteringssystemen senaste året (Google u.å.). 
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2.3.1 Git-kommandon 

Låt oss säga att vi har en fil med javascript-kod vi har döpt till code.js. Utvecklarna Karin och 

Anna ska arbeta med göra ändringar i filen. Anna kommer till sitt arbete på morgonen och öppnar 

sin dators terminal och skriver kommandot git pull. Detta kommando gör att Git tar hem de 

ändringar som gjorts sedan Annas senaste pull-kommando och uppdaterar hennes lokala filer så 

de speglar den nya versionen. Annas lokala katalog med projektets filer kallas för ett lokalt 

repository. Den katalog som Anna och Karin delar (oftast någonstans på internet) kallas för ett 

remote repository, eller bara remote. När Anna har gjort sina ändringar till filen skriver hon git 

add code.js för att lägga till ändringarna. Sedan skriver hon git commit för att spara 

ändringarna i ett ”snapshot”, alltså kodens nuvarande tillstånd. Om hon sedan vill skicka 

ändringarna till remoten skriver hon git push. Efter det kan Karin skriva git pull på sin dator 

för att ladda ned Annas ändringar till sitt lokala repository (Chacon & Straub 2014).  

En annan viktig aspekt med versionshantering är ”icke-linjär utveckling” (Chacon & Straub, 

2014, s. 31). Kortfattat betyder detta att utvecklaren går från kodens ”huvudlinje” (som oftast 

kallas ”master”) och fortsätter arbeta parallellt med den. Denna företeelse kallas ofta för 

”branching”. Rent praktiskt går det till så att Anna skriver git branch temp för att gå från 

master och de ändringar hon gör kommer inte sparas till master, utan istället till temp.  

2.4 Automatiserad Testning 

För det genomsnittliga teamet idag, genomgår den mjukvara som produceras många förändringar. 

Christiansson2 anser att om minsta lilla förändring sker i källkod måste den nya källkoden testas 

och verifieras. Det kan vara så att projektet man arbetar i är stort och innefattar många testfall, 

vilket i sin tur skulle ge en tidskrävande testningsprocess för att arbeta genom alla testfall innan 

koden kan verifieras. Det är här automatisering kommer in. Genom att automatisera en stor del av 

testningsprocessen, behöver man inte använda lika många timmar till att manuellt genomföra de 

tester som krävs. 

2.5 Continuous Integration 

CI betyder, som namnet antyder, att göra något ofta, eller upprepade gånger under en tidsperiod. I 

sammanhanget innebär det att varje gång en förändring skickas till det VHS man använder, körs 

                                                           
2 Benneth Christiansson föreläsare Karlstads Universitet, föreläsning den 5 april 2017 
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de tester man definierat för projektet och svar skickas från CI-systemet som rapporterar om 

förändringarna har passerat testerna eller ej. Det är dock viktigt att hålla isär CI-systemet och 

själva processen. Tanken med processen är att utvecklare ofta, minst dagligen, skall synkronisera 

sina förändringar med en VHS huvudlinje (master).  Kontrasten till detta är att ett team jobbar på 

en funktionalitet under flera veckor eller månader i en separat branch för att till sist synkronisera 

sin kod med master. Det senare alternativet gör att man får stora förändringar i projektet vilket 

gör fel svåra att spåra (Duvall 2007). Swartout (2012) beskriver något han kallar 

”versionsöverlappning” som kan uppstå vid för stora förändringar. Detta är ett fenomen som kan 

uppstå vid för stora förändringar i källkod. Ofta låter man en liten del av gruppen integrera 

förändringarna medan resten av teamet fortsätter med nästa funktionalitet som skall 

implementeras. Risken är att behovet av att göra nya förändringar uppstår innan de gamla 

verifierats och synkroniserats. Om man istället gör små förändringar och synkroniserar dessa 

ofta, kan man hitta fel enklare och verifiera källkoden snabbare så den är redo för fortsatt arbete. 

Målet med CI är alltså att undvika de integrationsproblem som kan uppstå när man synkroniserar 

stora kodförändringar sällan (Davis & Daniels 2015). 

2.5.1 CI-system generellt 

Davis och Daniels (2015) skriver att ”…ju mer förvaltning något kräver, desto mindre chans att 

det blir gjort” (s. 118). Detta problem beskriver det som CI-system är tänkta att underlätta. Om 

man har ett stort system och vet att ”om jag skickar in min kod nu måste jag exekvera 200 testfall 

manuellt”, kanske vederbörande istället väljer att vänta tills större förändringar gjorts. Syftet med 

ett CI-system är att det skall automatisera testning och bygge av mjukvara så snart en förändring 

skett och därmed eliminera de manuella stegen detta innefattar och göra processen att faktiskt 

synkronisera sin kod med master snabbare och enklare. Om något går fel då CI-systemet testar 

koden får utvecklarna återkoppling om detta och kan åtgärda felen. Figur 2 illustrerar en CI-

process. 
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Figur 2. CI-process 

Det finns många system som kan utföra en, några eller alla av de här uppgifterna. Den här 

undersökningen har valt ut tre CI-verktyg att utvärdera: Jenkins, TeamCity och Microsoft TFS 

(Team Foundation Server). Hur urvalsprocessen genomförts beskrivs i 3.3. 

2.6 Continuous Delivery 

Om CI är processen att leverera kod ofta till versionshanteringssystemet, är CD processen att ofta 

kunna leverera mjukvarupaket till test- och produktionsmiljöerna. En av fördelarna med denna 

metod är att system sällan behöver tas offline för att göra uppdateringar (Swartout 2012), något 

som även kan vara fördelaktigt om man har krav på tillgänglighet i sitt projekt. 

Huvudpoängen med CD är att man, vid varje kodförändring som checkas in till projektets VHS, 

bygger ett leveransfärdigt paket som är redo att driftsättas om detta önskas av beställaren 

(Humble & Farley 2011). Detta är inte att förvirra med begreppet CDep, som kortfattat innebär 

att det vid varje kodförändring sker en deployment (driftsättning) av den nya versionen. 

2.7 DevOps 

Kombinationen av CI och CD ger tillsammans en effektiv process och är två delar av 

samlingsnamnet DevOps (Davis & Daniels 2015). Utvecklare levererar kod ofta, i små delar, till 

versionshantering och driftoperatörer kan ta över och ofta leverera koden till produktionsmiljön i 

små paket. Man får på så vis alltid spårbara förändringar i koden om något skulle gå fel och kan 

därför enkelt hitta och rätta de fel som uppstår. 
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Det engelska ordet developer (utvecklare) bildar den första delen av begreppet DevOps. 

Utvecklare jobbar oftast med att skriva programkod till de funktioner som motsvarar projektets 

krav. Detta är den roll som ska arbeta med CI. Den andra delen av DevOps är det engelska ordet 

operations (drift och support). Denna roll ”ansvarar för att system är användbara, pålitliga, 

stabila och kompatibla” (Ingdahl 2016).  Ingdahl (2016) skriver i sin artikel att devops idag 

förknippas med automatisering av infrastrukturen i ett projekt och i det inkluderas att ”skeppa 

nya produktversioner på kortare tid”. 

Mer konkret innebär devops att man sätter utvecklare och driftoperatörer i samma rum under ett 

projekts livscykel och låter dem samarbeta. Ingdahl (2016) menar att det ofta finns en mur av 

oförståelse mellan de två rollerna där operatörerna tycker att utvecklarna levererar applikationer 

som inte fungerar tillräckligt bra i systemet, medans utvecklarna endast vill skriva kod och det de 

skriver fungerar bra i deras miljöer. Klagomål från operatörssidan ses då som en bromskloss. 

”Devops är tänkt att riva den muren” (Ingdahl 2016). 

Amaradri och Nutalapati (2016) listar de aktiviteter deras studie kommit fram till att DevOps 

innehåller (se Tabell 1). De aktiviteter som är inom ramen för den här studien är CI, testing (som 

här inkluderas i CI) och CD. Det man kan säga om DevOps i detta sammanhang är att det är ett 

sammanfattande begrepp som beskriver ett arbetssätt där man vill automatisera så stor del av 

utvecklings- och driftsättningsprocessen som möjligt för att effektivisera den och för att låta 

utvecklare fokusera på att skriva programkod som uppfyller beställarens krav (Swartout 2012). 

Tabell 1. DevOps-aktiviteter enligt Amaradri och Nutalapati (2016, s. 84) 

DevOps-aktiviteter 

Continuous Integration 

Continuous Testing 

Continuous Delivery 

Continuous Deployment 

Continuous Monitoring 

Continuous Feedback 

Continuous Planning 
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2.8 Tidigare forskning 

För att kunna upprätta en generell analysmodell för utvärdering av verktyg för CI/CD, ämnar 

författaren redogöra för relevant forskning och vilka slutsatser som dragits angående nyttan och 

utmaningarna med CI/CD. Målet med detta avsnitt är att ha det som grund vid upprättande av 

analysmodellen.  

Amaradri och Nutalapati (2016) redogör bland annat för de utmaningar utvecklingsteam kan 

ställas inför då en organisation eller ett företag skall anpassas till ett devops-arbetssätt. Arbetet är 

riktat mot DevOps som övergripande arbetssätt, men redogörelser för utmaningar och möjligheter 

med CI/CD är en av forskningsfrågorna. De möjligheter som CI medför är enligt författarna 

följande: 

- Mjukvara av högre kvalitet skapas. 

- Kodkvalitet ökar. 

- Mjukvarans tillförlitlighet ökar. 

- Att implementera kundkrav genom hela utvecklingsprocessen blir enklare. 

- Det löser problem som rädsla för förändring av kod och riskfyllda driftsättningar. 

- Ökad effektivitet hos utvecklingsteam. 

- Problem i källkod kan upptäckas och lösas tidigare. 

- Ökad förutsägbarhet vid mjukvaruleveranser. 

- Reducera tiden det tar att driftsätta nya versioner. 

Alla dessa möjligheter har författarna identifierat genom omfattande litteraturstudier, intervjuer 

och enkäter. Amaradri och Nutalapati identifierar även flera hinder som kan förekomma då ett 

företag eller en organisation skall anpassa sig till att använda ett DevOps-arbetssätt. De som är 

relevanta för ju CI/CD är: 

- Initial konfiguration av infrastruktur/verktyg. 

- Verktygsrelaterade problem. 

- Inlärning av nya teknologier. 

- Brist på kommunikation mellan team-medlemmar 
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Jöngren (2008) har liknande resonemang, där han utvärderat vilken inverkan verktyget 

CruiseControl.NET har på ett testprojekt. Jöngren hävdar att testning är en nedprioriterad 

aktivitet i samband med generell mjukvaruutveckling men även mer konkret på det fallföretag där 

han utfört sin studie. Anledningen till att det nedprioriterades på fallföretaget var för att man inte 

ansåg att testningen gav nog bra resultat (Jöngren 2008). Företaget ansåg inte att enhets- och 

integrationstestning var nog kostnadseffektivt och behövde ett bättre tillvägagångssätt för att 

kunna genomföra med effektiv testning. Författarens metod går ut på att upprätta en analysmodell 

som är helt fokuserad på testning av mjukvara (Jöngren 2008). Analysmodellen består av en rad 

kriterier mot vilka CruiseControl.NET har ställts: 

1. Kan CruiseControl avsevärt reducera den tid varje testiteration tar? 

2. Kan CruiseControl avsevärt reducera kostnaden av testning genom att manuell 

handpåläggning reduceras? 

3. Kan CruiseControl avsevärt förbättra testtäckning? 

4. Kan CruiseControl tillåta mer frekvent testning? 

Fitzgerald och Stol (2017) publicerade nyligen en artikel där även de, precis som Jöngren, hävdar 

att en klyfta inom mjukvaruprojekt existerar mellan utveckling (programmering) och aktiviteter 

som planering, testning, integration och leveranser. Detta förekommer alltså fortfarande, 9 år 

efter att Jöngren (2008) utförde sin studie. 

Bosch och Ståhl (2013) har en mer kritisk utgångspunkt till fördelar med CI. De presenterar fyra 

hypoteser som de sedan försöker verifiera, varav tre av dem är relevanta för studien: 

1. CI bidrar till ökad kommunikation både inom och mellan arbetsgrupper (team). 

2. CI bidrar till ökad produktivitet hos utvecklare eftersom det möjliggör parallell-utveckling 

av samma källkod och leder till mindre kompilering och lokal testning innan incheckning 

till VHS. 

3. CI ökar mjukvaruprojekts förutsägbarhet och säkerhet eftersom man kan hitta fel tidigare. 

Författarna lyckas genom att undersöka exempelprojekt och intervjua deltagare i projekten 

verifiera 1 och 3 samt delvis verifiera 2. Att 2 endast kunde delvis verifieras berodde på att det 

fanns stort stöd för ökad produktivitet och att det möjliggör parallell-utveckling av samma 

källkod. Det fanns dock en diskrepans mellan respondenterna om att det leder till mindre 
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kompileringstid eller mindre testning lokalt. Några respondenter föreslog att den tiden faktiskt 

kunde öka då utvecklare istället blir mer försiktig med vad som checkas in (Bosch & Ståhl 2013). 

Humble och Farley (2011) är mera fokuserade på leveransprocessen än på CI och beskriver vad 

de kallar för ett ”anti-pattern” då man levererar mjukvara och kopplar samman detta mönster med 

driftsättningen. Författarna resonerar kring ett vanligt arbetssätt som förekommer vid 

konfiguration och driftsättning av leveranspaket som byggts av CI/CD-systemet och det de 

beskriver är en fragmentering av de resurser som krävs för att driftsättningen skall fungera 

(Humble & Farley 2011). Författarna visualiserar detta genom att beskriva en typisk driftsättning 

som de anser gör leveransprocessen till ”en skrämmande aktivitet” (Humble & Farley 2011, s. 4). 

Innan leverans har driftoperatörer satt upp en produktionsmiljö med den mjukvara (t.ex. 

webserver och verktyg) som krävs för att produkten skall fungera. Mjukvaruartefakten som 

CI/CD-systemet byggt kopieras manuellt in till produktionsmiljön. Konfigurationer som krävs 

kopieras in till produktionsmiljön, skapas via administratör-gränssnitt eller via tredjeparts-

program. Artefakten, som är fortfarande är generell (ej konfigurerad för den aktuella miljön), 

konfigureras och programmet eller webbsidan kan startas (Humble & Farley 2011). Idealet för 

leverans och driftsättning är enligt författarna en situation där en så stor del av driftsättningen är 

automatiserad. Tanken är att det endast borde finnas två uppgifter för en människa när projektet 

är i det här stadiet: ”…att bestämma vilken version som skall driftsättas, och att trycka på 

”Driftsätt”-knappen” (Humble & Farley 2011, s. 6). 

Humbles och Farleys påståenden stödjs av Neely och Stolt (2013) som anser att det första man 

bör göra då man anpassar sig till CD är att skala bort alla manuella steg i sin leveransprocess. De 

identifierar att begreppet CD är enkelt att förstå, men att anpassa sitt arbetssätt och sina 

teknologier till CD kan vara ett stort arbete. De hävdar vidare att om det arbetet utförs kan det 

resultera i en snabbare och säkrare leveransprocess (Neely och Stolt 2013). 

Även Chen (2015) beskriver en manuell leveransprocess som skrämmande, speciellt om den inte 

genomförds ofta och det inte finns praxis för hur den ska genomföras. En sådan situation skapar 

en felbenägen process med många manuella aktiviteter. 

2.9 Källkritik 

Författaren har försökt att inkludera litteratur som är mindre än 10 år gammal. Inom området för 

den här studien sker förändringar av den teknologi som används ofta och det kan vara svårt att 
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dra slutsatser från litteratur skriven under en tid då teknologin såg drastiskt annorlunda ut. 

Jöngren, från 2008 och Duvall, från 2007 är de äldsta verk som används och de uppvisar trots sin 

ålder likheter med de slutsatser som nyare litteratur drar. 

2.10 Kravlista 

Kraven som används i den här studien har existerat i projektet sedan innan författaren började 

arbeta på SP. Kravspecifikationen har utformats efter att SP försett författaren med kraven via ett 

kravinsamlingsmöte med en systemutvecklare på företaget i januari 2017. Kraven representerar 

den funktionalitet som SP vill att CI-verktyget skall stödja. Uppsatsens ram är dock avgränsad till 

CI och CD. De krav som berör CDep (1005, 1006, 1007 och 1008) exkluderas därför (observera 

att 1003 och 1004 handlar om leverans, men överlappar något med driftsättning). 

Analysmodellen har upprättats som en kombination av tidigare forskning inom området, övrig 

litteratur samt kraven från SP.  

Tabell 2. Kravlista. Krav med kursiv stil är icke-funktionella. 

Krav-ID Kravformulering 

1001 
Automatiserade tester vid incheckning av 
kodförändringar via Github 

1002 
Bygge av ändringar för leverans till test- och 
produktionsmiljö 

1003 Konfiguration av leverans till testmiljö 

1004 Konfiguration av leverans till produktionsmiljö 

1005 Driftsättning vid knapptryck till testmiljö 

1006 Driftsättning vid knapptryck till produktionsmiljö 

1007 Rollback av förändrad databas efter deploy 

1008 Uppdatering av förändrad databas vid deploy 

1009 
Verktyget bör inte vara tidskrävande att 
installera/konfigurera 

 

2.11 Kravdetaljer 

Här beskrivs varje krav i detalj för att läsaren skall få en klarare bild av vad som krävs av 

verktygen som utvärderas. 1001–1006 skall systemet stödja. 1007 och 1008 bör systemet stödja. 

1001 – Automatiserade tester vid incheckning av kodförändringar via Github 

Github är en webbsida där användare kan lagra sin källkod. Github används ofta synonymt med 

Git, vilket är felaktigt. Git är systemet för hur man hanterar källkod i mappar (repositories, 

beskrivs i detalj i kap 3.1.1) och Github är en websida där man kan lagra sina repositories på 
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distans. Detta krav syftar till att varje gång en kodförändring sker som skickas in till Github, ska 

verktyget fånga upp förändringen och exekvera en rad automatiserade tester på den nya versionen 

av koden. 

1002 – Bygge av ändringar för leverans till test- och produktionsmiljö 

Varje gång en ändring sker, som skickas till projektets repository på Github, ska projektet 

”byggas” till ett leveranspaket så det är redo att levereras till test- eller produktionsmiljö. Detta 

kallas CD. 

1003 och 1004 – Konfiguration av leverans till test-, samt produktionsmiljö 

När en utvecklare producerar mjukvara använder denne sig av en ”utvecklingsmiljö”. Kortfattat 

innebär detta den mjukvara som används för att skriva kod och lagra information relevant för 

projektet som utvecklas, till exempel databaser. För att detta skall fungera använder man en 

konfiguration som stämmer överens med utvecklingsmiljön, till exempel namn på databaser eller 

mappar där filer lagras. Dessa konfigurationer kommer inte stämma överens mellan utvecklings-, 

test-, och produktionsmiljöerna och behöver i dagsläget konfigureras manuellt. CI/CD-verktyget 

som väljs ut behöver kunna konfigurera detta automatiskt vid leverans. 

1005 och 1006 – Driftsättning vid knapptryck till test-, samt produktionsmiljö 

Den utvecklare som har ansvar för leverans av projektet skall, om de automatiserade testerna 

passerats, kunna leverera den aktuella versionen av projektet till test-, och/eller produktionsmiljö. 

1007 – Uppdatering av databasförändringar 

När leverans sker av en ny version av mjukvara, kanske den nya versionen kräver förändringar i 

en databas. I dag sker det genom att en utvecklare direkt skickar en fråga till databasen med de 

förändringar man vill göra. Detta vore det bra om CD-verktyget kunde sköta automatiskt. 

1008 – Rollback av databasförändringar 

Om leverans har skett till produktions-, eller testmiljö, inklusive databasförändringar, vore det bra 

om CD-verktyget även kan sköta rollback av dessa databasförändringar till den föregående 

versionen. 

1009 – Verktyget bör inte vara för tidskrävande att installera 

Det här kravet är det enda icke-funktionella kravet i kravspecifikationen och avser den totala 

arbetstid som krävs för att installera och konfigurera ett verktyg för att nå upp till kraven. SP 
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kunde inte ange ett exakt antal timmar. Därför kommer tiden för installation/konfiguration 

presenteras och jämföras verktygen mellan. 

2.12 Analysmodell 

Syftet med analysmodellen är att kombinera litteraturstudien med kravspecifikationen för att 

upprätta kriterier att ställa CI-verktygen mot. Varje stycke nedan har ett av kraven som rubrik och 

i stycket kommer författaren redogöra för hur tidigare forskning resonerar kring behovet kravet 

beskriver, samt komma fram till en kriterieformulering.  

2.12.1 Krav 1001 - Automatiserade tester vid incheckning av kodförändringar via Github 

Automatiserade tester vid incheckning av kodförändringar utgör, som tidigare beskrivits, 

tillsammans med frekvent incheckning av kodförändringar begreppet CI. Amaradri och 

Nutalapati (2016) listar en rad fördelar med CI och dessa underbygger anledningen till varför 

kravet är inkluderat. SP vill ha en förenkling och effektivisering av testkörningar i en neutral 

miljö för att dra nytta av fördelarna som beskrivs i 2.8. Även Jöngren (2008) är inne på samma 

spår och resonerar kring en effektivisering och tidsreducering vid användning av CI-verktyg. 

Detta tyder alltså på att automatiserad testning ökar kodkvaliteten och effektiviserar 

testningsprocessen. Bosch och Ståhl (2013) stödjer även de idén om att automatisering inom CI 

kan öka spårbarheten och säkerheten i utvecklingsprocessen. Detta krav kommer därför bilda 

följande kriterier i analysmodellen: 

- Kan verktyget automatiskt exekvera fördefinierade tester vid incheckning av 

kodförändringar och därmed öka kodkvalitet? 

- Reducerar verktyget den tid det tar att exekvera ett projekts tester jämfört med att testa 

manuellt i en utvecklingsmiljö? 

Det andra kriteriet kräver att data finns om hur lång tid det tar att manuellt i en utvecklingsmiljö 

exekvera alla tester. Detta kommer genomföras genom att: 

1. Öppna projektet i Visual Studio 2017 

2. Exekvera enhetstesterna 

3. Bokföra den tid varje enskilt test tog att exekvera 
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2.12.2 Krav 1002 – Bygge av ändringar för leverans till test- och produktionsmiljö 

Humble och Farley (2011) har beskrivit en typisk leveransprocess och varför den anses riskfylld 

och tidskrävande, samt att en idealisk lösning på det här problemet innebär en helt automatiserad 

driftsättningsprocess. Amaradri och Nutalapati (2016) definierar fördelarna med att använda CD 

för leverans och dessa fördelar går i linje med det ideal som Humble och Farley beskriver: ökad 

förutsägbarhet och säkerhet vid mjukvaruleveranser samt en reduktion i den tid det tar att 

driftsätta nya versioner, något som stödjs av Neely och Stolt (2013) som hävdar att färre 

manuella steg är att rekommendera. Att leveransers förutsägbarhet och säkerhet ökar vid CI/CD 

stödjs även av Bosch och Ståhl (2013) med fokus på att CI/CD skapar möjligheter att hitta 

eventuella fel tidigare i processen och skapar spårbarhet.  Det kriterium som kravet bildar blir 

följaktligen: 

- Kan verktyget automatiskt bygga ett leverans-färdigt paket av projektet?  

 

2.12.3 Krav 1003 och 1004 – Konfiguration av leverans till test-, samt produktionsmiljö 

Det här kravet har att göra med leverans, men är även det nära kopplat till driftsättning. Det SP 

vill ska ske är att, efter projektet är byggt, skall det vara möjligt att konfigurera det för att vara 

helt driftsättningsbart hos en specifik beställare (databasnamn, sökvägar etc). Det som måste 

göras i dagsläget för att genomföra dessa konfigurationer är att öppna en texteditor och manuellt 

göra ändringarna. Idealet är, som Humble och Farley (2011) beskriver, att de enda manuella steg 

som bör krävas är att välja version och trycka på ”driftsätt-knappen”. Detta stödjs av Neely och 

Stolt (2013) som hävdar att det allra första man bör göra är att skala bort alla manuella steg i 

leveransprocessen. Det kriterium som bildas här blir: 

- Kan verktyget automatiskt konfigurera de värden som behöver konfigureras för att göra 

projektet färdigt för driftsättning i en specifik test- eller produktionsmiljö? 

2.12.4 1009 – Verktyget bör inte vara tidskrävande att installera och konfigurera 

Ytterligare en faktor som är intressant för SP men som inte är ett funktionellt krav, är hur 

tidskrävande verktygen är att installera och konfigurera. Om det till sist utvalda verktyget skall 

användas i många projekt är det fördelaktigt om det går snabbt att komma igång med verktyget 

eftersom alla timmar som spenderas av en anställd kostar företaget pengar, eller måste betalas av 

en kund. 
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Amaradri och Nutapalati (2016) identifierar att initial konfiguration av verktyg, 

verktygsrelaterade problem samt inlärning av nya teknologier är två av de utmaningar ett företag 

ställs inför vid anpassning till DevOps. Detta gör att det är aktuellt att mäta tidsåtgången för att 

installera och konfigurera verktygen.  

Tidsåtgången kommer delas upp i fyra kategorier för att det skall gå att se vilka aktiviteter som är 

mest tidskrävande under processen: 

- Efterforskning – Detta innefattar kontroll av programvaruversion och prestandakrav, och 

läsning av dokumentation 

- Installation – Nedladdning av programvaran och processen att installera den på maskinen. 

- Konfiguration – Processen att konfigurera verktyget så att det kan utföra de önskade 

aktiviteterna på testprojektet. 

- Felsökning – När problem uppstår och felsökning måste utföras. Detta kan t.ex. vara 

sökningar på internet efter liknande problem. 

Den här faktorn utgår från är att den utvecklare eller driftoperatör som skall utföra arbetet inte 

behöver ha några speciella kunskaper om CI/CD eller DevOps när 

installations/konfigurationsarbetet startar. Det är intressant för SP att veta hur lång tid det tar för 

en utvecklare eller driftoperatör att utföra arbetet. Det här bildar alltså inte ett kriterium, utan 

detta kommer istället generera ett mätresultat mellan vilket de tre verktygen som utvärderas kan 

jämföras. 

2.12.5 Kritik mot analysmodellen 

Den största risken författaren kan se med analysmodellen innan den applicerats, är att den 

kommer visa att alla verktygen är lika bra, alltså att alla verktyg uppfyller alla kriterier. 

Författarens förhoppning är i sådana fall att det går att dra slutsatser angående CI/CD och 

eventuella fördelar och nackdelar snarare än om verktygen som administrerar det. 
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3. Metod 

3.1 Fallstudier 

Den forskningsstrategi som valts ut för denna studie är fallstudie. Denscombe (2014) anser att 

”startpunkten för fallstudieforskning är dess fokus på endast en instans av det som skall 

undersökas” (s. 53), vilket stämmer överens med det problem som ligger till grund för den här 

studien. Det är ett smalt problem och det innefattar inte en bred problembakgrund, något som 

passar fallstudier (Denscombe 2014). 

Vidare är fallstudie en passande strategi för den här studien eftersom den försöker göra en 

koppling mellan verktygen som skall möjliggöra en automatiserad leveransprocess och 

arbetssättet som krävs för att verktygens funktioner skall kunna användas. Denscombe (2014) 

skriver att fallstudier är mer passande för att belysa kopplingen mellan arbetssätt och verktyg än 

till exempel enkätstudier, eftersom fallstudien har större möjligheter att nå det djup som behövs 

för att kunna uppnå målet. 

En ytterligare fördel med fallstudier är att den ”förser undersökningen med större möjligheter att 

förklara varför vissa resultate nås, snarare än att endast presentera vilka resultaten är” 

(Denscombe 2014, s. 53). 

Fallstudier är även passande då en studie vill kunna använda flera olika metoder för 

datainsamling (Denscombe 2014). Den här studien använder sig av både en litteraturstudie och 

krav för att upprätta en analysmodell. Den använder även data från installations- och 

konfigurationstillfällen för att uppnå sitt syfte.  

Det som kan skapa problem vid användande av fallstudier är att under tiden som studien 

genomförs kan de bevis den data som samlats in visar besvara en helt annan frågeställning än den 

som ursprungligen var målet (Yin 2013). Eftersom den här studien behandlar ett område där ny 

teknologi och därmed nya möjligheter kan uppstå under tidsspannet för studien bör detta tas i 

beaktning. 

3.2 Utvärdering 

Forskningsmetoden som använts är en utvärderande fallstudie som består av fem delar och är 

inspirerad av den metod som Jöngren (2008) använder: 
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1. Upprättandet av en analysmodell som består av ett antal kriterier mot vilka de olika 

verktygen kommer ställas. Dessa kriterier är baserade på litteraturstudier i kombination 

med de krav som samlats in från SP och redogörs för i 2.5 

2. Urval av verktyg som skall utvärderas. 

3. Installation och konfiguration av de tre verktygen i ett testprojekt på SP. 

4. Utvärdering av de olika verktygen mot kriterierna som upprättats i 1. 

5. Rekommendation till SP av det verktyg som bäst matchar kriterierna. 

Uppsatsen kommer i fortsättningen att använda samlingsnamnet ”CI-verktyg” för att referera till 

de verktyg som skall utvärderas. 

3.3 Val av verktyg för utvärdering och avgränsning 

Nedan följer en redogörelse för hur undersökningen valt ut den mjukvara som skall utvärderas. 

Författaren har valt att utvärdera tre ”CI-verktyg” eftersom det under samtal med handledare på 

SP är en bra avgränsning baserat helt på arbetsbörda då undersökningen har en strikt tidsram. 

3.3.1 Stöd för .NET-teknologier 

Projekten som utvecklas av SP använder till stor del Microsofts .NET-teknologier. Det är därför 

helt avgörande att de utvalda verktygen stödjer dessa och detta blir det första kriteriet. Några av 

verktygen kan efter omfattande konfiguration stödja delar av .NET, men inte i den omfattning 

undersökningen kräver. 

3.3.2 Ytterligare faktor vid utvärdering  

Vid utvärdering, om det skulle visa sig att alla utvalda verktyg uppfyller kriterierna i 

analysmodellen, samt om verktygen tar ungefär lika lång tid att installera/konfigurera, kommer 

kostnad att vara en utslagsfaktor. Kostnaden kommer därför att redogöras för sist i uppsatsen men 

inte ingå i studiens resultat. Kostnaden för verktygen undersöktes och inkluderades i 

installationsanteckningarna. 

3.3.3 Marknadsnärvaro och kundnöjdhet 

G2crowd.com är en tjänst som utvärderar olika programvaror och verktyg. De har ett sätt att 

bedöma verktyg i kategorier och CI är en av kategorierna (G2Crowd.com u.å.). Poängsättningen 

baseras på följande: 
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1. Kundnöjdhet – Beräknas från recensioner av produkten och tar hänsyn till ett antal 

parametrar, bl.a. antal recensioner som hittas, recensionskvalitet samt recensionernas 

ålder. 

2. Marknadsnärvaro – Detta värde nås genom att man beräknar parametrar som antal 

anställda som arbetar med produkten, söktrender och bolagets ålder. 

Denna poängsättning resulterar i ett sammanslaget poängvärde för varje verktyg. Tabell 3 

sammanställer information som använts vid urvalet. Stödjer verktyget .NET, vilken poäng har det 

fått, hur många gånger det recenserats samt vilket snittbetyg recensionerna genererat.  

Tabell 3. Poängsammanställning från g2crowd.com 

Verktyg .NET-
stöd Poäng Resencioner Snittbetyg 

CircleCI Nej 74 87 4.5 

Codeship Nej 70 78 4.5 

TravisCI Nej 70 53 4.5 

Jenkins Ja 65 144 4 

TeamCity Ja 62 37 4.5 

Microsoft 
TFS Ja 56 46 4 

AppVeyor Ja 48 20 4.5 

Distelli Nej 48 10 4 

Bamboo Ja 48 30 4 

Chef Ja 41 29 4 

Drone.io Nej 41 18 4.5 
   

Från tabell 3 kan de verktyg som skall utvärderas utläsas. Figur 3 är en illustration över verktygen 

där det enkelt går att utläsa vilka verktyg som bör väljas ut. Röda staplar är verktyg som ej stödjer 

.NET. 
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Figur 3. Stapeldiagram över poängsättning på g2crowd. Källa:  https://www.g2crowd.com/categories/continuous-
integration?segment=all 

De tre verktyg med högst poäng är CircleCI, TravisCI och Codeship. Ingen av dessa tre stödjer 

.NET fullt ut och utesluts därför. De som följer är Jenkins, TeamCity och Microsoft TFS. Alla 

dessa är verktyg som stödjer .NET och väljs därför ut. 

Efter sammanställningen har alltså tre verktyg valts ut (se tabell 4). 

Tabell 4. Verktyg som är utvalda för utvärdering 

Verktyg Version 

Jenkins 2.46.3 

TeamCity 2017.1.2 

Microsoft TFS 2015 Update 4 

 

Vi kan även se i tabell 3 att Jenkins har betydligt fler recensioner än de andra och det betyg som 

satts där är förmodligen mera tillförlitligt än t.ex. betyget för AppVeyor där endast 20 recensioner 

finns. Det höga snittbetyget för alla verktyg kan indikera att det oftast är nöjda kunder som 

skriver recensioner hos g2crowd.  

3.4 Beskrivning av testprojektet 

Nedan följer en beskrivning av det testprojekt som använts för att utvärdera CI-verktygen. Då 

läsaren inte nödvändigtvis är bekant med programkod eller IT-arkitektur är dessa beskrivningar 
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ytliga. Det förekommer några begrepp som läsaren kanske inte känner till, men om de inte är 

förklarade i detalj är de inte relevanta för slutresultatet, men inkluderade i transparenssyfte. 

Det testprojekt som används för att ha något att köra genom CI-verktygen som utvärderas är 

strukturerat på samma sätt som det projekt som det till slut utvalda verktyget kommer appliceras 

på. Anledningen till att det skarpa projektet inte används är att det i dagsläget inte finns testfall 

eller färdiga enhetstester till det och komplexitet medför större svårighet och därmed tid att skriva 

enhetstester, vilket faller utanför ramen för utredningen. Testprojektet är utformat av en av de 

utvecklare som var med och tog fram det skarpa projektet. 

Testprojektet är en enkel webapplikation skapad i Microsofts .NET miljö och strukturen är 

likadan som i det skarpa projektet. Testprojektet är en kalkylator-webbapplikation där 

användaren får mata in två operander, välja en operator och trycka på en knapp så genomförs 

beräkning av operanderna. Att projektet inte är komplext gör att det går snabbt att skriva 

enhetstester. 

En nackdel med avsaknaden av komplexitet och ett lågt antal enhetstester är att de går snabbt att 

exekvera, vilket i sin tur gör det svårare att se tidsskillnader för enhetstestkörning mellan de olika 

verktygen. Detta kommer påverka studiens resultat då de exekveringstider som testkörningarna 

genererar sannolikt kommer vara liknande för alla tre verktyg. Det är även viktigt att notera att 

till stora projekt tar det avsevärt längre tid att skriva testfall och enhetstester än till den här typen 

av projekt. Dessutom skapar större projekt ett behov av andra typer av tester som t.ex. 

integrationstester, men detta är utanför studiens ramar. 

3.4.1 Projektets struktur 

Lösningen är uppdelat i tre delprojekt: 

1. Sweco.Calculator 

2. Sweco.WebApp 

3. Sweco.WebApp.Tests 

Sweco.Calculator 

Detta delprojekt är skrivet i C# och är den logik som gör beräkningar på de tal och de operatorer 

slutanvändaren matar in. Uppdelningen ser ut på följande vis: 
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- Calculator.cs, innehåller metoderna: 

o Calculator - konstruktor 

o AddCalculator  

o SubtractCalculator 

o MultiplyCaclulator 

o DivideCalculator 

- CalculatorFactory.cs 

o CalculatorFactory - konstruktor 

CalculatorFactory.cs bestämmer vilken typ av operation som skall utföras och Calculator.cs 

innehåller subklasser och metoder som utför operationerna beroende på vilket objekt som skapas. 

Detta upplägg är en simulering av det förfarande som sker i det skarpa projektet där användare 

registrerar värden för sin verksamhet som sedan beräknas i en logik-del av programmet. 

Sweco.WebApp 

Detta är det som användaren ser och interagerar med, även kallat ”vy”. Detta är ett C# och html-

projekt där man använder sig av något som kallas cshtml som tillåter programmeraren att bädda 

in vissa C#-operationer i html-filerna. 

Sweco.WebApp.Tests 

Innehåller de enhetstester som skall exekveras. Dessa matchas mot Calculator-klasserna och körs 

i Visual Studio då man bygger projektet, samt i CI-verktyget. De tester som finns i projektet är: 

- TestAddFail 

- TestAddSuccess 

- TestDivideSuccess 

- TestGetAddCalculator 

- TestGetCalculatorNotFound 

- TestGetDivideCalculator 

- TestGetMultiplyCalculator 

- TestGetSubtractCalculator 

- TestMultiplyFail 

- TestMultiplySuccess 
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- TestSubtractFail 

- TestSubtractSuccess 

Dessa existerar i testsyfte och innehåller låg komplexitet, men är tester som skulle exekveras på 

liknande programfunktioner i det skarpa projektet. 

3.5 Jämföra verktygen mot analysmodellen 

En analysmodell har upprättats och tre verktyg har valts ut. Det här avsnittet kommer redogöra 

för hur studien är uppbyggd för att kunna jämföra verktygen mot analysmodellen. 

3.5.1 Installation av verktyg 

För att kunna utvärdera de olika verktygen behöver dessa installeras på en och samma maskin för 

att sedan koppla verktygets funktionalitet mot testprojektet som finns på GitHub. 

Maskinen på vilken verktygen installerades består av följande hårdvara: 

Operativsystem: Windows 10 64-bit 

CPU:  Intel Core i5-3570K CPU @ 3.40gGHz 

RAM: 16 GB 

GPU: NVIDIA GeForce GTX 670 

Internetuppkoppling: 100-250 Mbit/s nedladdning, 7-10 Mbit/s uppladdning 

Författaren kommer börja med att installera var och ett av verktygen på maskinen ovan för att 

sedan konfigurera dem att genomföra de uppgifter som analysmodellen kräver, alltså 

automatiserad testning, bygge av leveranspaket samt konfiguration av leveranspaketet så att det 

är klart för driftsättning. Under installations-, och konfigurationsprocessen kommer 

installationsdagbok föras som sedan tjänar som analysunderlag. Installationsdagboken redogörs 

för i 3.6. 

3.6 Genomförande 

3.6.1 Installation, och konfiguration 

I följande avsnitt kommer installationsförfaranden för de olika verktygen beskrivas. 

Beskrivningen består av en sammanställning av de noteringar som fördes under de olika 
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installationerna. Detta presenteras eftersom det är dessa noteringar som kommer analyseras och 

avgöra hur verktygen uppfyller kriterierna i analysmodellen. 

TeamCity 

Installation av TeamCity på servermaskinen var problemfri. Dialogerna innehöll välformulerade 

och tydliga instruktioner, men kräver att användaren känner till specifika begrepp och arbetssätt. 

TeamCity kräver inte att någon ytterligare nedladdning genomförs för att användaren skall kunna 

koppla .NET-projekt mot verktygets funktionalitet. 

Konfiguration av TeamCity sker stegvis. Det första som skall göras är att sätta upp ett nytt 

projekt. Ett projekt består av en samling konfigurationer som arbetar enskilt eller tillsammans, 

men ofta mot samma mål. Steg två är att skapa en bygg-konfiguration (build configuration) som 

definierar vad man vill ska ske med källkoden. Bygg-konfigurationen kopplas mot ett VHS på 

exempelvis (som i författarens fall) GitHub och börjar automatiskt lyssna efter förändringar där, 

som till exempel att någon utvecklare checkar in ny källkod. 

Därefter skall användaren bestämma vad som skall ske då TeamCity får en signal från VHS att en 

förändring skett i källkoden. Det vanligaste är att en serie bygg-steg (build-steps) läggs till i 

bygg-konfigurationen som steg för steg utför sina uppgifter. I författarens fall skapades två bygg-

konfigurationer: ”WebApp :: Build Release” (BR) samt ”WebApp :: Build Deployment Package” 

(BDP). 

BR består av fyra bygg-steg: 

1. Download dependencies (ladda ned beroenden) 

Här laddas de beroenden som projektet beror av ned, med hjälp av Microsofts NuGet 

(pakethanterare). Dessa kan vara bibliotek som utför en specifik uppgift som till exempel att 

läsa ett visst dataformat. 

2. Build solution (Release) 

Detta steg bygger projektet (ekvivalent med att man kör ”build project” i en utvecklingsmiljö) 

i ”release”-läge, vilket rensar programkoden från uttryck som bara existerar om man bygger 

programmet i debug-läge (till exempel loggning och felsökningsmeddelanden). Resultatet av 

det här steget är en ”artefakt”, en samling källkodsfiler som utgör det byggda projektet. 
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3. Unit Testing 

Här körs alla de enhetstester som definierats för projektet. Man pekar byggsteget mot en fil 

som innehåller alla tester så att TeamCity kan exekvera dem då steget exekveras. För 

testprojektet är detta alla tester som definieras i Sweco.Tests. TeamCity har även stöd för 

Visual Studio Test vilket är den testmodell som körs för enhetstester i Visual Studio. 

Användaren behöver alltså inte konfigurera Microsofts andra testmodell MSTest för 

projektet. 

4. Publish 

Det här steget är det sista i byggkonfigurationen och den tar, om alla enhetstester passerats, 

hand om den artefakt som producerades i steg 2 och kör en ”publish”-operation på 

källkodsfilerna. Detta innebär att källkoden kompileras av en instans av Visual Studio och 

komprimeras till betydligt mindre storlek. Resultatet är alltså filer som representerar 

projektet, men som går att köra på en webbserver så att en slutanvändare kan konsumera 

tjänsten. 

När BR är klar och har utfört alla steg och producerat rätt artefakt, kan BDP ta vid. BDP 

paketerar artefakten från den första konfigurationen till en enda komprimerad fil. Detta skall 

alltså endast ske om rätt artefakt producerats från BP. För att TeamCity skall förstå detta 

konfigureras två beroenden istället för bygg-steg. Paketeringen skall ske om: 

1. BP har körts klart och alla tester passerats. 

2. BP producerade en artefakt och den finns på rätt ställe. 

Detta kallas i TeamCity för ”dependencies” eller beroenden (inte samma beroenden som beskrevs 

i redogörelsen för BR). 

Slutprodukten av detta förfarande är följaktligen att varje gång någon gör en förändring i 

källkoden och checkar in förändringen i projektets VHS, skapas ett nytt, leveransfärdigt ”paket” 

av filer som sedan kan driftsättas på en webserver. 

TeamCity har i dagsläget inget stöd för att konfigurera leveranspaketet med värden som krävs för 

att det skall gå att driftsätta till produktionsmiljö utöver komplex skriptning eller tillägg av 

tredjepartsprogram som kan styra detta.  
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TeamCity var det första verktyget som testades och tidsåtgång för arbetet var: 

- Efterforskning: 7 timmar 

- Installation 2 timmar 

- Konfiguration:8 timmar 

- Felsökning: 6 timmar 

Jenkins 

Jenkins, som var det andra verktyget som utvärderades, krävde det 2 ominstallationer av Jenkins 

innan funktionalitet kunde uppnås. Det problem som uppstod som krävde ominstallationer var att 

författaren installerade felaktiga tillägg som skapade kompabilitetskonflikter mellan tillägg. 

En stor skillnad som användaren möter under Jenkins installationsprocess är att för att kunna 

koppla .NET-projekt till verktygets funktionalitet krävs en ”plugin”, ett tillägg till verktygets 

ordinarie funktionalitet. I vårt fall vill vi även konfigurera Jenkins att administrera de beroenden 

som finns i projektet via NuGet, vilket även det kräver en plugin. Användaren kan, som det första 

steget i installationsprocessen, välja att installera ett av Jenkins utvalt axplock av tillägg som skall 

utgöra verktyget, eller att användaren själv får definiera vilka tillägg som skall ingå. Eftersom 

Jenkins standardutformning inte innehåller .NET-stöd valde författaren istället att själv ange de 

tillägg som skall ingå. Detta gjorde att endast MSBuild inkluderades och de andra-byggverktygen 

kunde rensas bort, då de endast används i Java-projekt. 

Att konfigurera ett bygge påminner om hur det fungerar i TeamCity. Det första som krävdes var 

att peka Jenkins på den MSBuild.exe-fil som måste finnas på den maskin där Jenkins installerats, 

samt att koppla Jenkins till det GitHub-repository där projektet finns. När detta var gjort kunde 

projektet byggas. 

Även för automatiserad testning var det likt den konfiguration som krävdes för TeamCity. 

Skillnaden var återigen att för att kunna exekvera Visual Studio-tester, måste ett tillägg installeras 

i Jenkins. Detta tillägg heter ”VsTestRunner Plugin”. När denna var installerad kunde, precis som 

i TeamCity, den fil i projektet som innehöll testerna pekas ut och lägga till ett bygg-steg som körs 

om det första steget, bygget med MSBuild, lyckas. 
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När bygge och tester lyckats krävs ytterligare ett tillägg: ”Compress Artifacts Plugin” för att, på 

samma sätt som i TeamCity, komprimera artefakterna från bygget till en komprimerad fil som 

kan användas vid driftsättning. 

Det finns två tillägg till Jenkins som är kapabla att konfigurera leveranspaket för driftsättning: 

”Release Plugin” och ”ArtifactDeployer Plugin”. Dessa är dock riktade mot Java och stödjer ej 

.NET. 

Total arbetstid: 

- Efterforskning: 2 timmar 

- Installation: 3 timmar 

- Konfiguration: 4 timmar 

- Felsökning: 3 timmar 

Microsoft TFS 

Microsoft TFS var det tredje verktyget som utvärderades och det är ett verktyg som inte behöver 

installeras, utan som kan köras ”as a service”, alltså helt online. Det som krävdes av författaren 

för att få utvärdera verktyget var ett Microsoft-konto. Det första steget då man loggat in på TFS, 

var att skapa en ”server”. Författaren valde att kalla servern evaltfs1234 och namnet måste vara 

unikt bland alla andra användare som skapat en egen server. Allt innehåll i författarens projekt 

lagras på visualstudio.com och författaren kunde därför peka sin internet-browser på 

http://evaltfs1234.visualstudio.com för att komma åt det. Det är följaktligen inte nödvändigt att 

ha en specifik maskin där TFS är installerat då hela tjänsten körs i molnet. Däremot påverkas den 

av vilken internetuppkoppling som används. Denna aspekt kommer påverka studien och dess 

resultat då Jenkins och TeamCity är applikationer och inte körs på samma villkor som TFS som 

alltså är en e-tjänst. Problem kan t.ex. uppstå om användaren ej kan använda internet eftersom det 

då inte går att komma åt TFS, medans de andra fungerar ändå. 

För att sätta upp ett nytt projekt i TFS, måste man först starta ett nytt projekt. Koppling till 

GitHub kan definieras direkt då det nya projektet är skapat. När en koppling finns kan 

användaren använda en tom process och själv definiera de steg som skall utföras, precis som i de 

tidigare stegen. TFS kommer dock med en rad för-definierade mallar som passar på vissa typer 

av projekt. Det finns mallar för: 

http://evaltfs1234.visualstudio.com/
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- .NET Desktop-applikationer 

- Azure Web Applications 

- ASP.NET 

- ASP.NET Core 

- ASP.NET Core där man använder hela .NET Framework 

Eftersom testprojektet är av typen ASP.NET valde författaren det och tryckte ”Apply”. När detta 

var gjort satte TFS upp all konfiguration som behövdes för CI och CD utan att manuell 

konfiguration krävdes. TFS sköter, då mallen har applicerats på GitHub-repot, följande: 

- Continuous Integration 

- Automatiserade tester 

- Bygge av leveransbart paket 

- Möjlighet att konfigurera paketet innan driftsättning via ”Releases” 

Då TFS är en hel programsvit, innehåller den, utöver funktionaliteten som redan nämnts, 

versionshantering med Git eller Microsofts egna Team Foundation Version Control, 

buggrapporteringsverktyg, projektsamordningsverktyg m.m 

Tidsåtgång för arbetet var: 

- Efterforskning: 2 timmar 

- Installation: Ingen installation krävdes, men registrering tog 1 timme 

- Konfiguration: 1 timme 

- Felsökning: Inga problem påträffades. 
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4. Resultat 

4.1 Kriterielista 

Tabell 5 visar kriterierna i analysmodellen för enkel åtkomst för läsaren vid presentation av 

resultatet. 

Tabell 5. Upprättade kriterier för utvärdering 

Kriterie ID Kort formulering Full formulering 

1 Automatiserad testning 
Kan verktyget automatiskt exekvera fördefinierade tester vid 
incheckning av kodförändringar och därmed öka kodkvalitet? 

2 
Reducerad tid för 
testkörning 

Reducerar verktyget den tid det tar att exekvera projektets tester 
jämfört med att testa manuellt i en utvecklingsmiljö? 

3 Leveransbygge 
Kan verktyget automatiskt bygga ett leveransfärdigt paket av 
källkoden och därmed öka källkodens tillförlitlighet? 

4 Leveranskonfiguration 

Kan verktyget automatiskt konfigurera de värden som behöver 
konfigureras för att göra projektet färdigt för driftsättning i en 
specifik test- eller produktionsmiljö för att minska på mängden 
manuell konfiguration och därmed eliminera riskfyllda 
driftsättningar? 

5 Tidsåtgång 

Verktyget bör inte ta lång tid att installera och konfigurera för en 
utvecklare eller driftoperatör som inte har tidigare erfarenhet av 
verktyget. 

 

4.2 Utvärdering av verktygen 

Det här avsnittet kommer jämföra verktygen mot kriterierna i analysmodellen och varje kriterium 

kommer diskuteras för sig. 

4.2.1 Kriterium ID 1 – Automatiserad testning 

Alla tre verktyg har funktionalitet som stödjer automatiserad körning av tester som definierats för 

projektet. Alla tre verktyg har dessutom stöd för Visual Studio Test och användaren behöver 

alltså inte genomföra den ytterligare konfiguration som krävs för att använda MSTest. 

Tabell 6 Automatiserad testning 

Verktyg Funktionalitet finns? Stöd för VS Test finns? 

Jenkins Ja Ja, via tillägg 

TeamCity Ja Ja 

Microsoft TFS Ja Ja 
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4.2.2 Kriterium ID 2 – Tidseffektivisering av testkörning 

Utvecklingsmiljön Visual Studio har en integrerad funktionalitet att exekvera enhetstester. Det 

krävdes därför ett klick att välja ”Run All Tests” och alla tester kördes. Tabell 7 visar tiden det 

tog för varje test att exekveras. 

Tabell 7 ”Manuell” testkörning I Visual Studio 2017 

Test Tid för exekvering i sekunder 

TestAddFail 0,0004093 

TestAddSuccess 0,0018939 

TestDivideFail 0,0001277 

TestDivideSuccess 0,0004538 

TestGetAddCalculator 0,0003587 

TestGetCalculatorNotFound 0,0094823 

TestGetDivideCalculator 0,0001096 

TestGetMultiplyCalculator 0,0001307 

TestGetSubtractCalculator 0,0001719 

TestMultiplyFail 0,0001154 

TestMultiplySuccess 0,0003178 

TestSubtractFail 0,0001184 

TestSubtractSuccess 0,0003359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

För Jenkins testexekveringstider, se tabell 8. 

Tabell 8 Jenkins testexekveringstider 

Test Tid för exekvering i sekunder 

TestAddFail 0,0005123 

TestAddSuccess 0,0015263 

TestDivideFail 0,0001768 

TestDivideSuccess 0,0005623 

TestGetAddCalculator 0,0002965 

TestGetCalculatorNotFound 0,0269348 

TestGetDivideCalculator 0,0002008 

TestGetMultiplyCalculator 0,0001468 

TestGetSubtractCalculator 0,0001865 

TestMultiplyFail 0,0001275 

TestMultiplySuccess 0,0002965 

TestSubtractFail 0,0001264 

TestSubtractSuccess 0,0003468 

 

För TeamCitys testexekveringstid, se Tabell 9 

Tabell 9 TeamCitys testexkekveringstider 

Test Tid för exekvering i sekunder 

TestAddFail 0,0005623 

TestAddSuccess 0,0012686 

TestDivideFail 0,0001546 

TestDivideSuccess 0,0004326 

TestGetAddCalculator 0,0003451 

TestGetCalculatorNotFound 0,0315621 

TestGetDivideCalculator 0,0002436 

TestGetMultiplyCalculator 0,0001625 

TestGetSubtractCalculator 0,0001625 

TestMultiplyFail 0,0001684 

TestMultiplySuccess 0,0003654 

TestSubtractFail 0,0001569 

TestSubtractSuccess 0,0003517 
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Microsoft TFS har loggar för enhetstester, men dessa loggar visar inte lika många decimaler som 

de andra verktygen gör. Tabell 10 visar de tider man kan få ut. De som har 0 sekunder står som 

0:00:00.000 i testkörningsloggen 

Tabell 10 Microsoft TFS testexekveringstider 

Test Tid för exekvering i sekunder 

TestAddFail 0 

TestAddSuccess 0 

TestDivideFail 0 

TestDivideSuccess 0 

TestGetAddCalculator 0,034 

TestGetCalculatorNotFound 0 

TestGetDivideCalculator 0 

TestGetMultiplyCalculator 0,003 

TestGetSubtractCalculator 0 

TestMultiplyFail 0 

TestMultiplySuccess 0,004 

TestSubtractFail 0 

TestSubtractSuccess 0 

 

4.2.3 Kriterium ID 3 – Leveransbygge 

Alla tre verktyg har funktionalitet för att skapa leveranspaket av källkoden som byggts. Jenkins 

kräver ett tillägg för att utföra detta. Microsoft TFS konfigureras helt automatiskt om man väljer 

att använda en av mallarna för t.ex. ASP.NET (se tabell 11). 

Tabell 11 Har verktyget stöd för bygge av leveranspaket? 

Verktyg Resultat 

Jenkins Ja, via tillägg 

TeamCity Ja 

Microsoft TFS Ja 

 

4.2.4 Kriterium ID 4 – Leveranskonfiguration 

Jenkins har stöd för funktionalitet som kan konfigurera leveranspaket, men i dagsläget endast för 

Java-projekt via tillägg. TeamCity har inte sådan funktionalitet utöver tredjepartsprogram som 

kan hantera sådana uppgifter. TFS kan hantera konfiguration av leveranspaket via ett tillhörande 
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verktyg de kallar ”Releases” där användaren kan konfigurera leveransen så att den är helt redo för 

driftsättning till en specifik miljö. 

Tabell 12 Har verktyget stöd för konfiguration av leveranspaket? 

Verktyg Resultat 

Jenkins Nej 

TeamCity Nej 

Microsoft TFS Ja 

 

4.2.5 Kriterium ID 5 - Tidsåtgång 

Arbetstimmarna (se tabell 13) räknades från det att arbetet påbörjades till att den funktionalitet 

som kraven beskriver uppnåtts. Man kan se att det är stor skillnad på den tid som gick åt till att 

genomföra arbetet. Verktygen installerades i ordningen: 

1. TeamCity 

2. Jenkins 

3. Microsoft TFS 

Microsoft TFS, som tog kortast tid upptog endast 21% av tiden det tog att installera TeamCity 

som upptog flest timmar medans Jenkins upptog 63% av tiden det tog att installera TeamCity. De 

rader som uppvisar störst diskrepans är konfiguration och felsökning. Felsökningstiden för 

Microsoft TFS består endast av 12,5% av den konfigurationstid som krävdes för TeamCity. 

Dessutom upptog Microsoft TFS ingen felsökningstid alls. 

Tabell 13 Arbetstid i timmar 

Verktyg Efterforskning Installation Konfiguration Felsökning Totalt 

Jenkins 2 3 4 3 12 

TeamCity 7 2 8 6 23 

Microsoft TFS 2 1 1 0 4 
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5. Analys 

5.1 Analys av resultat från utvärdering av kriterium 1 – Automatiserad testning 

Amaradri och Nutalapati (2016) har listat de positiva effekter som en organisations anpassning 

till CI kan ha. Bland dessa finns ökad kodkvalitet, större tillförlitlighet och en mer spårbar 

kodbas. De har även listat CI som en central del av DevOps-kulturen och det första steget att 

anpassa sig till ett DevOps-arbetssätt.  

Bosch och Ståhl (2013) anser även de att CI kan öka säkerhet och spårbarhet i 

mjukvaruleveranser och de hävdar även att CI kan öka utvecklares produktivitet. 

Jöngren (2008) menar att testning är en nedprioriterad aktivitet inom mjukvaruutveckling och ett 

CI-verktyg kan automatisera processen vilket kan göra att testning sker oftare. Detta stödjs av 

Fitzgerald och Stol (2017) som identifierar samma nedprioritering även efter nio år. 

Automatiserad testning är en central del av CI (Bosch & Ståhl 2013; Chen 2013) och det är därför 

av största vikt att verktygen stödjer en sådan funktionalitet, vilket alla tre utvärderade verktyg 

gör. 

5.2 Analys av resultat från utvärdering av kriterium 2 – Reducerad tid för 

testkörning 

Test är en aktivitet som ofta är nedprioriterad, precis som Jöngren (2008) hävdar. Däremot är det 

en aktivitet som det pratas ofta om som viktig. På SP skriver man sällan eller aldrig testfall och 

den testning som sker är på krav till krav-basis av antingen utvecklarna som skriver koden eller, i 

bästa fall en konsult. Anledningen till detta är enligt Jöngren (2008) att företag känner att det inte 

ger de resultat som de skulle vilja, ställt mot de pengar det kostar att genomföra test. Med detta 

antagande som grund kan det vara så att om test var automatiserad och körs samtidigt som en så 

vanlig aktivitet som versionshantering så skulle företag ha ett större incitament att betala för det.  

Studiens resultat gällande det här kriteriet indikerar dock att själva körningen av testerna inte är 

det som är tidskrävande, då inget av testerna tar mer än en sekund att exekvera. För att mäta om 

man får några betydande skillnader skulle krävs det förmodligen många fler tester och/eller tester 

med en avsevärt större komplexitet. 

Oavsett så kan det här kriteriet inte användas för att dra någon som helst slutsats angående 

verktygens förmåga att exekvera tester snabbt, då testerna som ingår i testprojektet är för små, för 
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få eller båda. Applicerat på ett annat projekt och med betydligt fler tester är det ett användbart 

kriterium. 

5.3 Analys av resultat från utvärdering av kriterium 3 – Leveransbygge 

Det här kriteriet är det första som kommer i kontakt med drifsättningsdelen av DevOps. Det 

viktiga med ett bygge av ett leveranspaket är att i största möjliga mån minska på manuell kontakt 

med det som skall levereras till beställaren (Humble & Farley, 2011). Anledningen till detta är att 

riskfyllda leveranser där något kan gå fel är vanligt idag, och det kan ofta vara svårt att backa i 

versionshistoriken om man inte har utvecklat någon praxis för detta (Humble & Farley, 2011). 

Detta är fallet på SP. Driftsättningsförfarandet är helt manuellt och alla utvecklare gör olika. Det 

är inte heller alltid det finns dokumentation att tillgå med driftsättningsinstruktioner. 

Kriteriet uppfylls dock av alla tre verktyg efter olika mycket konfiguration. 

5.4 Analys av resultat från utvärdering av kriterium 4 – Leveranskonfiguration 

Här började verktygen skilja sig något. Det är endast Microsoft TFS som har denna funktion från 

början och utan komplex skriptning eller tredjepartsprogram då det är en stor programsvit som är 

tänkt att täcka precis alla aspekter av utvecklingsprocessen. 

För SPs projekt är det dock ett skall-krav. De projekt som drivs behöver enkelt kunna driftsättas 

till test-, och produktionsmiljö där driftsättningskonfigurationerna alltid skiljer sig åt. Om 

verktyget inte kan hantera sådan konfiguration tappar man en del av den automatisering som 

företaget vill implementera. Idealet för SP vore att ansvarig driftoperatör, efter en kodförändring 

kan definiera vilken typ av miljö man vill driftsätta till, välja version och klicka på ”Driftsätt”. 

5.5 Analys av resultat från utvärdering av kriterium 5 - Tidsåtgång 

Det finns en stor diskrepans i den tid som gick åt för att installera och konfigurera de olika 

verktygen. TeamCity tog 23 arbetstimmar att färdigställa och det kan verka vara mycket. Dock 

var TeamCity det första verktyget författaren stött på och ingen kunskap alls fanns sedan innan. 

Detta gjorde att allting, från miljö till gränssnitt var helt obekant och mycket tid gick åt till att 

göra sig familjär med programvaran. Terminologin var också delvis obekant. All den här tiden 

placerades i ”efterforskningar”-kolumnen och det är därför den är betydligt högre än de andra. 

Jenkins var istället mer komplicerat att installera, troligen för att det är mer modulärt i sin natur, 

och användaren har mer kontroll över precis vad verktyget inkluderar. Detta för med sig ett högre 
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kunskapskrav än ett verktyg som TeamCity som inkluderar mer än vad som behövs för ett 

testprojekt som använts i den här studien. Amaradri och Nutalapati (2016) definierar svårigheter 

med verktyg och inlärning av nya teknologier som en av utmaningarna med ett DevOps-

arbetssätt, och det stärks av resultatet av den här studien. 

Det bör noteras att totaltidsåtgången för TeamCity är betydligt högre än för de andra verktygen. 

Detta beror troligen på att författaren inte hade någon kunskap alls vid installation och 

konfiguration av det verktyget. Det var mindre tidskrävande att installera de andra verktygen då 

författaren kände till det generella i gränssnitten och terminologin som verktygen använder. 

Alltså är tidsåtgången för TeamCity inte rättvis då tid för efterforskning av aspekter som är 

gemensamma för verktygen registrerades på TeamCity. Detta hade kunnat avhjälpas genom att 

utföra en pilot-installation/konfiguration av något av verktygen som inte valdes ut för studien för 

att sedan ha en bättre utgångspunkt för de som valdes ut. 

5.6 Ytterligare faktor - kostnad 

I metodavsnittet nämndes kostnad som en utslagsfaktor. Kostnaden uttrycktes som möjlig att ta 

hänsyn till om det visade sig att alla verktygen hade samma möjligheter och tog lika lång tid att 

installera/konfigurera. Nedan presenteras kostnaden för de olika verktygen. 

- Jenkins (Jenkins, u.å.) 

o Gratis och open source 

- TeamCity (TeamCity u.å.) 

o Gratis upp till 20 bygg-konfigurationer 

o Efter det kostar det $1999 för obegränsat antal bygg-konfigurationer 

 

- Microsoft TFS (Microsoft u.å.) 

o TFS använder en modulär prissättning där det beror på hur många användare man 

vill ska ha åtkomst till verktyget, samt vilka funktioner som önskas. TFS 

Enterprise kostar $250 i månaden 
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6. Slutsatser  

6.1 Hur kan en analysmodell för utvärdering av verktyg för CI och CD utformas? 

Analysmodellen (se tabell 5), om än något binär, inkluderar de viktiga delarna som behöver tas i 

beaktning då man utvärderar CI/CD-verktyg. Den är utformad enligt kraven från SP, men 

litteraturen indikerar att de delarna den innefattar är viktiga för DevOps i stort och kan därför 

användas av andra IT-företag om ett utvärderingsarbete skulle vara aktuellt. Om modellen 

appliceras på ett verktyg och det uppfyller kriterierna har verktyget funktionalitet som kan stödja 

ett företags anpassning till ett CI/CD-arbetssätt. 

6.2 Vilket av de tre utvalda verktygen passar enligt den upprättade analysmodellen 

bäst för användning i projekt på SP?  

Den rekommendation författaren kan göra till SP är att använda sig av Microsoft TFS för sin 

anpassning till CI/CD. Det är det enda verktyg som uppfyller alla kriterier i analysmodellen och 

den upptar ingen tid för installation och begränsad tid för konfiguration. Det tog betydligt mindre 

tid att installera och konfigurera jämfört med de andra utvärderade verktygen. 

Om det projekt som verktyget skall användas i består av andra teknologier än ASP.NET MVC 

(som testprojektet) går dessa resultat inte att utgå från eftersom Microsoft TFS mallar inte går att 

använda till alla teknologier. Nya tester med ett nytt testprojekt bör utföras vid användning av 

andra teknologier. 

Det som kan tala mot Microsoft TFS är priset då det på enterprise-nivå är dyrt att använda där 

Jenkins är gratis och TeamCity är gratis upp till en viss användningsnivå. 

6.3 Vidare studier 

Fler studier om vad DevOps är, vad det innefattar och hur det kan hjälpa företag till effektivare 

utvecklingsprocesser behövs. De fördelar som nämns i den här studien är många och betydande. 

Speciellt en aktivitet som CI borde det finnas få som kan argumentera mot då det i grund och 

botten endast handlar om att checka in sina kodförändringar oftare. I arbetslivet har författaren 

upplevt att de flesta aktiviteter som inte är direkt utveckling (programmering) är svårsålda och 

det kan bero på att man inte riktigt känner till hur relaterade aktiviteter faktiskt kan effektivisera 

utvecklingen.
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