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Abstract

DevOps Culture

Adam Holm & Johan Virtanen

Information Technology has taken a larger focus in today’s society and 
become a more centralized part of IT-organizations and other businesses. 
The traditional management models for manufacturing and production has 
become harder to apply in the software lifecycle. This is since the software 
no longer is produced and launched with no follow-up. Today’s IT-
organization needs to continuously handle, operate and maintain their 
software. In recent years a new philosophy has emerged within the IT 
community, DevOps. DevOps aims to erase the silos built-in to the business 
to become a more efficient and optimized organization regarding their 
software delivery.

This exploratory case study has been conducted at the Swedish 
Governmental Employment Services IT-department. It aims to expand the 
existing knowledge base regarding DevOps and the aspects of the 
organizational culture the philosophy claims. This study aims to investigate 
how organizations work while trying to introduce a DevOps culture. The 
potential difficulties an organization could face in relation the organizational 
culture described for DevOps, seen as a management model, will also be a 
focus of this study. In-depth interviews and observations have been 
conducted with the employees at the named IT-department in order to 
analyze and create an overview of the current culture in the department. The 
study has shown new angles regarding financial and resource management, 
dependencies between teams and the importance of an existing leadership. 
New perspectives have also been provided towards organizational change. 

Key Words: DevOps, Organizational Culture, Organizational Change, 
Leadership, Dependencies, IT-organizations, Communication, Information, 
Team, Silos, Self-Leadership
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Sammanfattning 
 
Informationsteknologi tar en allt större plats i samhället och fått en allt mer central position 
inom IT organisationer och affärsverksamheter. Traditionella managementmodeller kring 
tillverkning och produktion går inte längre att applicera på mjukvarulivscykeln där mjukvara 
inte är något som bara tillverkas och lanseras. Det är något som kontinuerligt behöver hanteras, 
drivas och underhållas av IT-organisationer. Inom IT-branschen har det under de senaste åren 
utvecklats en ny arbetsfilosofi under namnet DevOps som ämnar att radera de gränser och silos 
som finns mellan verksamhetsdelarna för att uppnå en mer effektiv och optimerad 
produktleverans.  
 
Denna explorativa fallstudie utförd hos Arbetsförmedlingens IT-avdelning syftar till att vidga 
den befintliga kunskapsmassan gällande DevOps med fokus på dess kulturella aspekter.  
Studiens syfte är att undersöka hur en organisation försöker introducera DevOps-kultur, och 
vilka svårigheter organisationen möter i relation till den organisationskultur som anses krävas 
inom DevOps, betraktat som en managementmodell. Djupgående intervjuer och observationer 
har genomförts med medarbetare inom den givna IT-avdelningen i ett försök att skapa en 
översikt samt analysera den kultur som idag finns på avdelningen. Studien har visat på nya 
infallsvinklar gällande budget- och resurshantering, olika beroenden mellan arbetsgrupper samt 
vikten av ett befintligt ledarskap. Det har även givits nya insikter gällande förändringsarbete i 
organisationer. Dessa infallsvinklar har hela tiden haft en anknytning till teorier för 
organisationskultur och lärdomarna om de nya infallsvinklarna är baserade på 
Arbetsförmedlingens förnyelseresa och deras arbete mot DevOps.  
 

Nyckelord: DevOps, Organisationskultur, Förändring, Ledarskap, Beroenden, IT- 
organisationer, Kommunikation, Information, Team, Silos, Självledarskap. 
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Förord 
Denna studie är ett examensarbete, motsvarande 30 högskolepoäng, och är det avslutande 
momentet i masterutbildningen Industriell Ledning och Innovation vid Uppsala universitet.  
Enfallsstudien har genomförts under höstterminen 2017/18 på Arbetsförmedlingens IT-
avdelning i Stockholm där arbetet har utförts och genomarbetats av bägge författarna likvärdigt 
och båda författarna ses som ansvariga för innehållet i denna rapport. 
 
Vi är mycket tacksamma att vi har givits möjligheten att studera verksamheten på nära håll och 
på så sätt lärt känna en av de statliga organisationerna bättre. Genomgående i studien har det 
visats stort intresse från organisationen och dess medlemmar, vilket vi är väldigt glada och 
tacksamma för då det underlättat vårt arbete enormt. Vi vill rikta ett speciellt tack till vår 
handledare Fredrik Andersson som varit till stor hjälp i sökandet av deltagare till studien samt 
underlättat vårt arbete med intressanta diskussioner och ett allmänt gott humör. Vi vill även 
tacka Frida Nordström, chef vid den sektion som denna studie har gjorts under.  
 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår ämnesgranskare Annika Skoglund vid Uppsala 
universitet som bidragit med tips, kommentarer och stöttning under vårt arbete.  
 
Adam Holm & Johan Virtanen 
2018-01-18 
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Inledning 
Regeringens satsning på ”Digitalt först” mellan år 2015–2018 för att Sverige ska bli bäst i 
världen att använda digitaliseringens möjligheter har öppnat upp för förändring i IT-
verksamheter. Verksamhetsutvecklingen kring IT-myndigheter ska bidra till att offentlig 
förvaltning på ett mer effektivt sätt ska tillgodose behov hos medborgare och företag. Att 
effektivisera organisationen är ett sätt att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. 
Utveckling mot digitalisering har dock inget egenvärde utan det är i samspelet med andra 
tillvägagångssätt för att effektivisera verksamheten som vinster kan göras (Granskningsrapport 
från Riksrevisionens, 2016:14). 
 
Informationsteknologi genomsyrar idag i stort sett hela samhället och har tagit en allt mer 
central position inom IT organisationer och affärsverksamheter. Strategier och affärsplaner 
byggs med fokus på kunder för att leverera tjänster som tillgodoser deras behov. 
Arbetsförmedlingens IT-avdelning (hädanefter kallat AF IT) genomgår en förnyelseresa där de 
under en längre period genomgått organisationsförändringar. IT-avdelningen kommer inom 
kort att få en ny skepnad i form av större ansvar inom organisationen där den kommer få en 
mer enhetlig och centraliserad position och bli en allt större del i hela organisationens 
kärnverksamhet. Detta kommer att kräva helt nya kompetenser kring arbetssätt, processer och 
metoder inom organisationen som möjligtvis inte finns idag. Det är därför högst relevant att få 
indikationer på hur de arbetar idag och hur de på bästa sätt ska jobba i framtiden för att kunna 
leverera produkter och genomföra lyckade projekt. 
 
Traditionella termer kring tillverkning och produktionslinje går inte längre att applicera på 
mjukvarulivscykeln där mjukvara inte är något som bara tillverkas och lanseras. Det är något 
som hanteras, drivs och underhålls kontinuerligt av alla framgångsrika IT-organisationer 
(Daniels & Davis, 2016). Det traditionella “slutet” i en produktlansering, som innebär att 
projektet avslutas efter lansering till kund, finns inte längre kvar. Istället är det en ändlös cykel 
av förändring, inlärning och anpassning (Daniels & Davis, 2016). Arbetet för att uppnå ett 
sådant stadie har dock varit under diskussion de senaste åren och något bästa tillvägagångssätt 
har inte hittats. Det har dock formulerats en arbetsfilosofi inom IT-branschen som går under 
namnet DevOps (Metzger, Durden, Sturtevant, Luo, Pingintha-Durden, Sachs … & Desai, 
2017). Men detta tillvägagångssätt måste anpassas för den individuella organisationen. Frågan 
är bara: Hur? 
 
Eftersom det inte finns någon egenhändig definition av hur organisationskultur inom DevOps 
ska bedrivas och det som finns beskrivet i litteraturen är i väldigt lösa begrepp, öppnar det för 
många egna tolkningar. Både vad gäller från forskare och organisationer. Som det verkar lånar 
DevOps olika teorier av andra områden inom akademin och kan nästan ses som ett axplock av 
andra områden och teorier. Dock finns det likheter mellan generell organisationsteoretiska 
studier och DevOps samt i hur LEAN-management och agila metoder beskrivs. Men, i och med 
IT-branschens tillväxt och förväntan att fortsätta växa behövs det än mer kunskap kring 
DevOps, för stunden, luddiga definition. 
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Problemformulering 
Inom IT-branschen har det under de senaste åren utvecklats en ny arbetsfilosofi med grunder i 
agilt arbete och LEAN management, som har fått namnet DevOps. DevOps ämnar föra Dev 
(utveckling) och Ops (driftverksamhet) närmare varandra genom organisationskulturella 
förändringar med fokus på ökad kommunikation och förbättrat samarbete. DevOps innebär 
även att effektivisera processer genom att hitta gemenskap i arbetet som underlättar och 
automatiserar återkommande processer.   
 
Det finns, som beskrivet i Inledningen, ingen generisk lösning på hur arbetet med DevOps ska 
gå till. Då DevOps inte är ett färdigt arbetssätt att följa enligt en manual finns det många 
perspektiv att förstå vid implementation av DevOps samt arbetet kring organisationens 
övergripande optimering av mjukvarulivscykeln (Daniels & Davis, 2016). DevOps kan som 
sagt liknas med LEAN management (State of DevOps Report, 2017), som också är en 
arbetsfilosofi där det är svårt att explicit uttala sig om vad för specifika arbetssätt som fungerar 
generellt hos organisationer. Den enskilda organisationens egen verksamhet, och vad det 
innebär, måste tas i beaktande och specificeras för att kunna möjliggöra/åskådliggöra 
potentiella förändringsmöjligheter. 
 
IT-avdelningen hos Arbetsförmedlingen håller på att genomgå stora förändringar och är i vad 
de kallar deras förnyelseresa. Den förnyelseresa som AF IT nu gett sig ut på har som en del i 
sin vision att IT-avdelningen ska bli en större del i Arbetsförmedlingens totala arbete för att 
uppnå de behov som efterfrågas på arbetsmarknaden. Detta kommer göras i former av tjänster 
som underlättar arbetssökandet för arbetslösa samt tjänster som underlättar för arbetsgivare att 
söka efter personal (Arbetsförmedlingen, u.å.). 
 
Eftersom AF IT ska bli en allt större del i Arbetsförmedlingens kärnverksamhet kommer IT-
avdelningen att genomgå en förändringsprocess för att kunna svara på de krav som ställs då en 
verksamhet får ökat ansvar (Arbetsförmedlingen, 2017). Enligt Forsgren, N. & Humble, J. 
(2016) behöver IT-organisationer idag arbeta med sitt synsätt gällande mjukvaruutveckling då 
just mjukvaruutveckling blivit en stor del i dagens samhälle. Den som inte levererar bra och 
hållbar mjukvara på ett effektivt sätt riskerar att hamna efter på marknaden. IT-organisationer 
som ämnar att arbeta utifrån DevOps filosofi måste därför ta ställning till hur de ska gå tillväga 
för att implementera DevOps och försöka förstå vad det kan tillbringa deras verksamhet. Frågan 
blir således hur mottagliga organisationer är för en förändring som tar med dem på resan mot 
DevOps och hur detta eventuellt kan gå till i den givna organisationen. Den litteratur som finns 
inom området är knapphändig och det behövs mer kunskap för att underlätta en sådan 
förvandling.  
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Forskningsfråga 
IT-organisationer ställs idag inför nya utmaningar och krav för mjukvaruutveckling där 
ständiga förändringar har blivit en vardag för många företag. Utveckling som tidigare kunde ta 
år att genomföra sker numera på daglig basis genom arbetsfilosofin DevOps.  
Hur kan vi förstå DevOps-kultur genom att analysera den förändrande organisationskultur som 
AF IT inför med sin förnyelseresa och i sitt arbete mot DevOps?  

Syfte 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap gällande IT-organisationer som ämnar att 
introducera DevOps. Samt undersöka vilka kulturella svårigheter organisationer möter i 
relation till den organisationskultur som förespråkas inom DevOps och bidra till de 
organisationskulturella teorier som finns gällande DevOps idag, betraktat som en 
managementmodell.  

Frågeställningar 
1) Hur beskrivs DevOps-kultur inom forskningsfältet för DevOps? 
 
2) Hur ser organisationskultur för DevOps ut hos Arbetsförmedlingens IT-avdelning? 
 
3) Hur skiljer sig Arbetsförmedlingens arbete med organisationskultur i DevOps från hur det 

beskrivs inom forskningsfältet? 
a) Vilka organisatoriska kulturella aspekter skulle kunna behållas och vilka skulle kunna 

förändras? 
b) Vilka organisationskulturella aspekter har forskningen om DevOps ännu inte integrerat 

i den så kallade arbetsfilosofin?  

Disposition 
Studien ämnar besvara ovanstående frågeställningar genom en kvalitativ forskningsmetodik där 
Arbetsförmedlingen används som enskilt studieobjekt. Utgångspunkten i studien är förlagd till 
att utgå från tidigare studier av DevOps och skapar en empirisk kontext. Denna kontext jämförs 
därefter mot den data som samlas in under studiens gång för att skapa ytterligare kunskap och 
förståelse kring DevOps. En viktig grundsten i studien blir också att täcka eventuella luckor i 
den redan befintliga kunskapen kring DevOps och därmed skapa ett akademiskt bidrag. Studien 
utgår därför inte från att den empiriska kontexten besitter det bästa sättet att utföra DevOps 
arbete utan använder studieobjektets arbete med DevOps som ett viktigt infall till den 
existerande kunskapsmassan som finns idag kring DevOps.  
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Avgränsningar  
Denna studie avgränsar sig till att undersöka organisationskultur inom DevOps hos 
Arbetsförmedlingens IT-avdelning och undersöker inte vidare hela myndighetens verksamhet 
eller andra organisationer. Studien avgränsar sig till att inte göra några större analyser kring 
effektivitet och optimering gällande verktygen inom kontinuerlig leverans och integration. 
Rapporten innefattar inte heller de tekniska verktyg i detalj och den mjukvara dessa arbetssätt 
innefattar.  
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Bakgrund  
I detta avsnitt redogörs det för Arbetsförmedlingens verksamhet – både ur ett historiskt 
perspektiv och hur framtiden ämnas se ut.  

Arbetsförmedlingens Verksamhet - Historiskt och idag 
Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet vars historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. 
Den svenska arbetsmarknaden har inte alltid sett ut som den gör idag och när Sverige 
industrialiserades förändrades den radikalt vilket gav upphov till starten av den första 
Arbetsförmedlingen år 1902 i Helsingborg. Starten av den första Arbetsförmedlingen var ett 
försök att lösa nya marknadsbehov där arbetsgivare och arbetssökande skulle kunna mötas, 
vilket är en grundläggande princip som finns kvar än idag. Med digitaliseringens intåg 
förändrades även Arbetsförmedlingen och 1970 gjordes försök till datorbaserade 
platsförmedlingssystem. Det var dock först i mitten av 1990-talet som den stora tekniska 
framstegen togs med lanseringen av de första webbplatserna för Arbetsförmedlingen. Den 
digitala service som Arbetsförmedlingen erbjuder har därefter ständigt ökat och är idag en 
central del av verksamheten (AF, u.å.).  
 
Idag finns det 280 arbetsförmedlingar inom tio marknadsområden där Arbetsförmedlingens 
arbetsuppgifter återfinns i förordning (2007:1030), där det anges att Arbetsförmedlingen 
ansvarar för offentlig arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitiska verksamheter (AF 
Årsredovisning, 2016). Arbetsförmedlingen som myndighet ansvarar även för att förbättra 
arbetsmarknadens funktionssätt. Detta genomförs genom att effektivt sammanföra dem som 
söker jobb med dem som söker arbetskraft samt att bidra till en ökad sysselsättning på sikt. 
Arbetsförmedlingen jobbar även för att prioritera dem som befinner långt bort från 
arbetsmarknaden.   
 
Med digital service som en central del av Arbetsförmedlingens verksamhet har IT-avdelningen 
fått en framträdande roll för verksamhetens framgång och drift. För att bättre bemöta de krav 
som ställs på Arbetsförmedlingen, från samhället och politiker, att vara en effektiv och 
serviceinriktad myndighet har Arbetsförmedlingen genomgått en rad organisationsförändringar 
under de senaste åren. Vision 2021 och förnyelseresan är den senaste i raden av 
omorganisationer som sker hos Arbetsförmedlingen.  
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Arbetsförmedlingens Förnyelseresa 
Förnyelseresan hos Arbetsförmedlingen definieras i den målbild som satts upp och förklarar 
var de vill vara i sitt arbete år 2021. Målbilden går under namnet Vision 2021 och där finns det 
en serie punkter som beskriver vad visionen innebär: 
 

1. Det självklara valet. 
2. Initiativet åt kunderna. 
3. Tjänster och service hänger ihop. 
4. Digitalt först. 
5. Fördjupat stöd när det behövs. 
6. Stolta experter. 
7. Samspelta partners. 
8. Vår ledningsfilosofi. 
9. Tydlighet och god förvaltning.  

 
Det självklara valet 
Ur målbilden: “Arbetsförmedlingen är det självklara valet för alla som söker arbete eller nya 
medarbetare. Vi erbjuder en fullt modern matchningssajt och en väl utbyggd självservice.” 
(AF Infra, u.å.) 
 
Meningen med detta mål är alltså att arbetssökande av olika sort först och främst ska nyttja 
Arbetsförmedlingens tjänster vid sökande av lediga tjänster och tillgängliga medarbetare. Vad 
som är centralt är kund- och samhällsnyttan och med hjälp av reviderat tjänsteutbud och 
metoder ska dessas behov kunna besvaras. Tjänster och metoder ska även underlätta de 
kvalificerade rådgivare som finns hos AF i deras funktion och mäklare på arbetsmarknaden (AF 
Infra, u.å.). 
 
Initiativet till kunderna 
Ur målbilden: “Förhållningssättet som speglar vårt arbete är att vi utgår från att kunderna vill 
göra rätt och själva agera och ha kontroll över sin egen situation. Vår utmaning är att hela 
tiden erbjuda kunderna så mycket stöd och service så att de upplever att de kan agera” (AF 
Infra, u.å.) 
 
Kundens behov är i fokus och de produkter som levereras ämnar inspirera kunderna. Att 
verksamheten utgår från kundbehovet menas dock inte vara synonymt med att AF blivit 
efterfrågestyrd och att kunderna alltid har rätt. De behov som finns ska uppnås på bästa möjliga 
sätt utefter gällande regelverk och lagstiftning. AF menar att det är viktigt för deras verksamhet 
att de har enkla och bra metoder för att kunna besvara de behov som går att besvara (AF Infra, 
u.å.).  
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Tjänster och service hänger ihop 
Ur målbilden: “Våra leveranser av tjänster har numera ett tydligt kundvärde och sker i 
sammanhängande flöden av aktiviteter - utan avbrott och där kunden hela tiden har grepp om 
helheten” (AF Infra, u.å.). 
 
De erbjudanden och tjänster som AF levererar är menade att vara transparenta och tydliga för 
att kunna skapa rätt förutsättningar. Detta gäller både för de arbetssökande men även för de 
anställda på AF. Det ska finnas en röd tråd i processen som underlättar att gå mellan olika 
kanaler i organisationen med ett och samma ärende. En arbetssökande ska inte längre vara 
beroende av den “arbetsförmedlare” eller lokala kontor som de tilldelats (AF Infra, u.å.).  
 
Digitalt först 
Ur målbilden: “Kunderna gör mycket själva direkt i våra digitala kanaler. Har man tillgång 
till en internetuppkoppling så kan man enkelt ta del av Arbetsförmedlingens service och 
tjänster. Var man befinner sig rent geografiskt är mindre viktigt” (AF Infra, u.å.).  
 
AF:s kunder har idag i stor utsträckning tillgång till digitala kanaler som erbjuds och eftersom 
tillgängligheten är större i dessa kanaler finns det ett fokus att leverera sådana produkter. 
Mycket av myndighetens resurser och kompetens har omfördelats och riktas nu mot digitala 
kanaler (AF Infra, u.å.).  
 
Fördjupat stöd när det behövs 
Ur målbilden: “När de digitala kanalerna är den främsta ingången för våra grundläggande 
processer och när allt mer av den löpande servicen sker via självservice så har 
arbetsförmedlarnas och specialisternas arbete inriktas på att ge fördjupat stöd” (AF Infra, 
u.å.). 
 
Genom att ha en effektivare administration och minskat antal rutinärenden har det gjorts plats 
för att det lokala stödet fördjupas vilket ska ha inverkan på planeringen av den individuella 
servicen. Möten bokas av kund enligt dennes egna premisser istället för att vänta på tids förslag 
(AF Infra, u.å.). 
 
Stolta experter 
Ur målbilden: “Arbetsförmedlingen är expertmyndigheten på arbetsmarknaden. Genom en 
noggrann omvärldsbevakning och genom systematiskt utvärdera effekterna av våra insatser, 
så vet vi vad som fungerar för våra kunder.” (AF Infra, u.å.). 
 
Arbetsförmedlingen inspireras av andra organisationer som ligger i framkant.  
Tjänster och arbetssätt tas fram baserat på den kunskap som finns och den aktiva 
utvecklingsverksamheten utformar kontinuerligt, i samspel med kunden, nya arbetssätt där 
erbjudanden testas, utvecklas och utvärderas (AF Infra, u.å.).   
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Samspelta partners 
Ur målbilden: “Vi har ett brett nätverk och ett nära samarbete med många olika aktörer på 
arbetsmarknaden. Vi har också ett utvecklat samarbete med andra myndigheter och vi deltar i 
flera viktiga myndighetsgemensamma projekt.” (AF Infra, u.å.). 
 
AF arbetar med att kunna erbjuda den enskilda individen unikt stöd baserat på dennes egna 
livssituation. Utefter den målsättning som finns att en medborgare ska ha känslan att den 
offentliga förvaltningen är i samspel och agerar som en helhet. Detta ska även fungera 
gränsöverskridande (AF Infra, u.å.).  
 
Vår ledningsfilosofi 
Ur målbilden: “Arbetsförmedlingen är en arbetsplats som attraherar kompetenta medarbetare 
och chefer. Genom tydliga mål och väl fungerande interna och externa dialoger har vi lyckats 
minska detaljstyrningen och skapat en gemensam och tydlig bild av vårt uppdrag och vår 
vision.” (AF Infra, u.å.). 
 
Ett självledarskap har integrerats fullt ut hos AF:s medarbetare och chefer där arbetet ska vara 
proaktivt och på så sätt ska var och en hos AF kunna ansvara för egna delar såväl som helheten. 
Möjligheterna ligger i fokus istället för problemen (AF Infra, u.å.).  
 
Tydlighet och god förvaltning 
Ur målbilden: “Myndighetens organisation är tydlig. Alla förstår varför och hur organisation 
och styrning är utformad som den är. Helhetssynen är viktig. Varje del i organisationen och 
styrningen värderas och formas i ljuset av helheten. Målstyrningen - i dess egentliga mening - 
är nu grunden i styrningen av myndigheten. Vi är nu redo att ta ytterligare ett steg i 
utvecklingen och gå mot en mer värderingsstyrd verksamhet.” (AF Infra, u.å.). 
 
Det finns en tydlig mening hos AF att sluta följa upp på detaljer och istället mäta resultat efter 
bestämda mål baserat på kundnytta, kundnöjdhet och samhällsnytta. Det ses som en balanserad 
styrning och strategisk planering ur ett långsiktigt perspektiv. Resurserna på AF ska vara mer 
anpassad efter kundens beteenden och vara snabbrörliga (AF Infra, u.å.). 
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Teori 
I detta avsnitt redovisas en genomgång av den litteratur som studerats gällande DevOps och 
skapar en empirisk kontext. Vidare presenteras i avsnittet ”teoretisk referensram” den 
teoretiska kontext som studien förhåller sig till. 

DevOps 
DevOps är ett uttryck som kommer av att utvecklare (developers/Dev) arbetar i nära samrörelse 
med driftverksamheten (operations/Ops) under produktionen av mjukvara i en organisation. 
Meningen är att de silos som vanligtvis finns mellan de olika verksamhetsdelarna ska raderas 
och gränserna ska överskridas för att uppnå en mer effektiv produktleverans (Nybom, Smeds 
& Porres, 2016). 
 
Då mycket av litteraturen beskriver en bild av DevOps som en arbetsfilosofi och tankesätt där 
det inte finns ett bästa sätt för organisationer att implementera DevOps finns det viss litteratur 
som ämnar att presentera vissa handfasta punkter för hur man ska arbeta utifrån DevOps 
filosofin (Virmani, 2015; Forsgren & Humble, 2016; Walls, 2013; Chen, 2015). Nybom, et al. 
(2016) beskriver hur DevOps består av fyra kärnelement; Kultur, automation, mätning och 
delning. Samt att de tekniska processförmågorna är understött av kulturella och tekniska 
möjliggörare. Vidare finns problemet att bryta upp funktionella silos vid implementation av 
DevOps. De olika arbetsgrupperna befinner sig i “silo-stadie” då det finns lite kommunikation 
och samarbete mellan dem för lansering av mjukvara (se Figur 1). Genom att bryta ner silos 
ska Dev och Ops närma sig respektive och få en kod som alltid är redo för produktion och 
kontinuerligt bättre service (se Figur 2). Det finns dock problem med implementationen då 
existerande teknik, arbetsprocesser och företagskultur är svårt att förändra. Operations söker 
stabilitet, utvecklare söker förändring och testare ser risker. Att få dessa att komma närmare 
varandra är en utmaning (Nybom et.al, 2016).  

 
 

Figur 1. Development (Dev) och Operations (Ops) arbetar i “silos” och har ingen interaktion med andra 
silos.  

 
Figur 2. En schematisk bild över hur väggen mellan de tidigare existerande silos har raserats och Dev 
och Ops numera jobbar närmare varandra. 
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Under de år som det har sökts en definition för DevOps, och vad det är, har det börjat råda en 
konsensus kring att DevOps innebär en organisationskulturell rörelse i kombination med att 
mjukvaruutvecklingen ska göras mer optimerad, effektiv och agil med olika praktiska verktyg 
(Walls, 2013). Ur ett tekniskt perspektiv har det framkommit verktyg som möjliggör att IT-
team kan jobba snabbare och bättre. Men då kultur också är en viktig aspekt inom DevOps 
räcker det inte bara att ha de rätta verktygen på plats. Det krävs något mer för att få personer att 
samarbeta i organisationen och uppnå det som numera kallas DevOps. Att uppnå ett sådant 
stadie i den organisatoriska miljön är dock inte helt utan komplikationer då det kräver att 
människor måste bedöma och sedan rätta sig efter vissa arbetssätt och hur de tänker i sina team, 
i verksamheten och mot kunderna (Walls, 2013). 
 
Rajkumar, Kumar Pole, Shenoy, & Mahanta (2016) menar att DevOps presenterar ett bredare 
perspektiv inom leverans av mjukvara och lösningar. DevOps bemöter konflikter och problem 
genom kulturförändringar över hela organisationen och ämnar bryta ner silos som finns mellan 
avdelningar och arbetslag (se Figur 3) där drift av produkten inkluderas i en större utsträckning 
gentemot agila utvecklingsmetoder. DevOps fokuserar även på att automatisera processer 
genom hela mjukvarulivscykeln samt bringa klarhet i riskhantering och hur man delar 
information (Hütterman, 2012).   
 
    

 
Figur 3. Schematisk bild över agila arbetsmetoder och DevOps (Hütterman, 2012, s.7).  

Organisationskultur inom DevOps 
När man ser till DevOps grunddrag är organisationskultur en av de fundamentala aspekterna 
och Daniels & Davis (2016) beskriver DevOps som en kulturell rörelse och betonar hur viktigt 
det är att organisationer är öppna för en kulturell förändring för att DevOps effektivt ska 
fungera. Med organisationskulturell förändring följer ett förändrat synsätt hur personal tänker 
kring arbete samt hur man bedriver affärsverksamheten. Detta är fundamentalt då man ska 
förändra ett silobaserat arbete till att arbeta med DevOps och det är här den största utmaningen 
ligger enligt Chen (2015). För att förändra en silobaserad IT-organisationskultur till en 
organisationskultur som är anpassad för DevOps finns det ett antal olika aspekter som är viktiga 
att anamma enligt litteratur angående DevOps. En organisationskultur som värderar och 
framhåller samarbete mellan arbetsgrupper i en större utsträckning än traditionellt är en aspekt 
som lyfts av Forsgren & Humble (2016), Nybom et al. (2016), Fiampoli & Groll (2016) och 
Daniel & Davids (2016) som vital för att utvecklare och driftare ska kunna komma närmare 
varandra och jobba mer effektivt med produktleverans. Samarbetet kan exempelvis ta form i en 
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digital arbetsplats där samtliga kan ta del av varandras arbete och interagera sitt eget arbete i 
andras för att på detta sätt skapa en bättre produkt (Virmani, 2015).   
 
Kommunikation är en annan viktig aspekt inom organisationskultur för DevOps där 
kommunikationen ska vara öppen mellan arbetslag för att dela kunskap och idéer. Genom att 
hålla en öppen och kontinuerlig kommunikation mellan alla involverade i 
produktleveranscykeln kan man skapa en bättre produkt på ett mer effektivt sätt som skapar ett 
större värde för slutkunderna (Walls, 2013; Fiampoli & Groll, 2016; Forsgren & Humble, 
2016). State of DevOps Report 2017 menar dock att team och tjänster endast ska vara löst 
sammankopplade och endast så pass sammankopplade att gott samarbete och god 
kommunikation frodas (State of DevOps Report, 2017). Vidare riskerar för mycket beroenden 
mellan team och tjänster att sluta i väldigt långsamma processer och produktionsflöden 
(Continuous Delivery, u.å.). En annan viktig aspekt inom DevOps organisationskultur är 
samhörighet där man uppmuntrar en gemensamhet istället för ett exkluderande tankesätt 
(Hütterman, 2012;). Det är istället viktigt att sätta sig in i sin medarbetares situation och skapa 
en förståelse och validering för varandra (Manish Virmani, 2015; Fiampoli & Groll, 2016). För 
att skapa samhörighet i en organisationskultur är det viktigt att det finns tillit där oliktänkande 
uppmuntras och inte skuldbelägger varandra inom och mellan arbetsgrupper (Holsteijn, Jonge, 
Phillips & Sens, 2014; Daniels & Davis, 2016; Chen, 2015). Walls (2013) betonar att tillit måste 
finns inom hela produktlivscykeln och att fokus ska stanna på produkten och inte mynna ut i 
ett politiskt maktspel mellan arbetslag och individer. Inom en traditionell IT-organisation finns 
det enligt Hütterman (2012) starka konflikter mellan utvecklare och driftare på grund av att 
man har olika mål, arbetssätt och verktyg. Detta leder till missförstånd och konflikter som 
skapar silos där samarbetet inte fungerar optimalt och onödiga misstag uppstår som sedan måste 
åtgärdas. 
 
“No organizations can afford to live with manual, error prone and repeated activities in the 

software delivery lifecycle”. 
- Manish Virmani (2015).  

 
En välmående och fungerande organisationskultur inom DevOps uppmuntrar ett 
ansvarstagande där man bryter ner silos och gemensamt tar ansvar för de nödvändiga 
processerna i produktleveranscykeln (Manish Virmani, 2015; Fiampoli & Groll, 2016, Forsgren 
& Humble, 2016). Konflikter inom alla typer av organisationer är förstås oundvikligt men det 
är hur de hanteras som får fokus inom DevOps organisationskultur. Misstag och konflikter är 
inte nödvändigtvis negativt så länge det förs en öppen diskussion kring dem och skapar en 
debatt som istället kan ge positiva effekter (Walls, 2013). Chen (2015) menar att intern prestige 
inom organisationer skapar konflikter och osämja mellan medarbetare och därför bör undvikas 
inom en DevOps-kultur där samhörighet och samarbete med en öppen kommunikation är 
grundbultar inom organisationskulturen. 
 
Att försöka mäta kultur i en organisation är ett perceptuellt mått och måste därför undersökas 
genom studie av medlemmarna i den aktuella organisationen. Walls (2013) menar att DevOps 
likväl handlar om kultur och de verktyg som används, men där kultur enbart handlar om 
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människor. Det finns inga garantier att den kultur som finns i en organisation, avdelning eller 
enhet återfinns någon annanstans trots liknande omständigheter (Walls, 2013).   

Förändringsarbete inom DevOps 
Som tidigare nämnt är DevOps ingen direkt arbetsmetod, utan snarare en filosofi. Det finns 
således inget direkt och tydligt tillvägagångssätt för att implementera DevOps hos 
organisationer som söker att arbete utifrån filosofin. Forsgren & Humble (2016) beskriver 
DevOps som en rörelse där man fokuserar på kontinuerlig leverans genom att förändra 
organisationskulturen och att bryta ner de funktionella silos som finns hos utvecklare och 
driftare. Att förändra kulturella mönster inom organisationer är en komplex förändringsprocess 
då varje organisation har en unik kultur med skilda förutsättningar (Walls, 2013). Forsgren & 
Humble (2016) beskriver vidare hur det inte finns ett bästa sätt att implementera DevOps utan 
måste utgå från varje organisations förutsättningar och barriärer för förändringsarbete som leder 
till DevOps. Virmani (2015) menar att ett förändringsarbete som syftar till att implementera 
DevOps tar tid och att försök där det går för snabbt fram ger dåliga resultat. Istället gäller det 
för organisationer att se till sin egen affärsverksamhet, förstå hur den jobbar samt vilket värde 
som skapas och fokusera på förmågan att förändras (Virmani, 2015).  
 
Walls (2013) menar vidare att när man ser till sin egen affärsverksamhet finns det olika kriterier 
och punkter som är mer centrala för förändringsarbete till DevOps. Människor är 
utgångspunkten inom organisationen där tidigare erfarenheter, fördomar och motivation är 
punkter som måste få ett stort fokus för att förändringsarbetet ska bli lyckat. Om personal inom 
organisationen inte förstår varför förändringar görs inom utveckling och drift eller om 
personalen inte får medhåll från ledningen skapas ingen tydlighet och gemensamma mål som 
leder till bristande engagemang och motivation till förändringar (Walls, 2013).  Som tidigare 
nämnt är arbete med DevOps till stor del en kulturell förändring inom organisationen och det 
blir därav viktigt att inför en implementation av DevOps göra en utvärdering av det nuvarande 
tillståndet av organisationskulturen. Hütterman (2012) beskriver hur det inom IT-organisationer 
återfinns konflikter mellan utvecklare och driftare. Utvecklare tenderar att fokusera på att 
förändring av produkter mot kund sker snabbt medans driftare fokuserar på stabilitet där snabba 
förändringar blir ett störande moment i deras arbete. Förändringsarbete inom DevOps-kretsar 
enligt Hütterman (2012) blir därför att bemöta eventuella konflikter som ofta återfinns mellan 
utvecklare och driftare inom IT-organisationer genom att bryta ner de silos och byråkrati som 
finns emellan (Fiampoli & Groll, 2016; Holsteijn, et al., 2014).     
 
Holsteijn, et.al (2014) beskriver hur hela affärsverksamheten bör inkluderas för att uppnå en 
mer enhetlig förändring till att jobba med DevOps-filosofin. Detta kan innebära att HR (Human 
Resources) och finansavdelningar lär sig vad DevOps innebär och lära sig vad som försiggår 
utanför sin egen sfär på avdelningen. Genom att HR får en bättre insikt hur man jobbar inom 
utveckling och drift blir även nyrekryteringar lättare, då sökandet baseras på att finna ny 
personal som delar värderingar och tankesätt som ligger i linje med DevOps grundläggande 
drag med organisationskultur samt kontinuerlig leverans och integration (Holsteijn, et al., 
2014).  
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Daniels & Davids (2016) beskriver hur extra resurser från ledningen i form av tid och pengar 
till personalen underlättar implementation av DevOps. Personalen får då utrymme att anpassa 
sig till förändringsprocessen och kan ta sig tid att skapa och arbeta med tekniska verktyg som 
underlättar ett gemensamt arbete i produktleveranscykeln mellan utvecklare och 
driftverksamheten. Utöver extra resurser och gemensamma tekniska verktyg beskriver Walls 
(2013) hur ambassadörer för DevOps kan underlätta förändringsarbetet. Genom att låta en 
ambassadör förespråka tankesätt inom DevOps på ett personligt plan i verksamhetens dagliga 
arbete får DevOps-filosofin en bättre spridning och förankring inom organisationen. Innan de 
första stegen med arbete kring DevOps tas beskriver Nybom et.al (2016) tre olika strategier 
som IT-organisationer kan välja för att implementera DevOps. Den första behandlar hur 
personalen ska dela på ansvar genom att undvika att lämna över arbete över funktionella silos 
och ta ett gemensamt ansvar för processer inom produktleveranscykeln. Den andra beskriver 
hur arbetslag bryts ner och blandar personal för att jobba i tvärfunktionella arbetsgrupper 
istället. På detta vis ökar samarbetet och utbytet av information mellan utvecklare och driftare 
som underlättar förändringsarbete till DevOps. Den tredje och sista strategin beskrivs som den 
svagaste men ibland mest nödvändiga och går ut på att det skapas ett separat DevOps team som 
ska fungera som en bro mellan utvecklare och driftare (Ibid). 
 
Den empiriska kontexten för DevOps som skapts i det teoretiska avsnittet redovisas i en 
sammanfattande tabell (Se Tabell 1).  
 
Tabell 1. Sammanfattning av litteraturen som utgör den empiriska kontexten för DevOps.  

Författare Kultur Förändringsarbete 

State of DevOps 
Report (2017) 

• Samarbete mellan silos 

• Löst sammankopplade team 

 

Mandi Walls 
(2013) 

• Förståelse för hur individen ser på 
team, verksamheten och kunder. 

• Öppen och professionell 
kommunikation - respekt. 

• Gemensamt ord bruk. 

• Skapas genom att folk delar 
värderingar och beteenden, och hur 
detta belönas. 

• Människor. 

• Diskussioner och debatt.  
• Fokus på produkt - inte politisk makt.  

• Incitament och gemensamt ansvar. 

• Egenmakt/inflytande. 

• Tillit i hela kedjan 

• Verktyg – lätt. Kultur - svårt 

• Förstå människorna i verksamheten. 
Tidigare erfarenheter, fördomar etc. 

• Tvärfunktionella team. 

• Hur upplevs kulturen nu? 
• Förstå vad som motiverar. 

• Tydliga och gemensamma mål. 

• Förstå varför du ändras. 

• Medhåll från ledning och HR. 

• Undvik gräsrotsrörelse. 

• Teknisk ledarskap - t.ex. verktygs expert. 
Fungerar som “ambassadörer”  

• Pilotprojekt. 

Forsgren, N. & 
Humble, J. (2016) 

• Samarbete 
• Öppen Kommunikation 

• Informationsutbyte 

• Finns inte ett bästa sätt 
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Chen, L. 
(2015) 

• Mindre stress 

• Tillit 

• Bättre kundkontakt 

• Samarbete 

• Mindre prestige internt 

• Utmaning 

• Barriärer 

• På ett eget sätt med egen lösning. 

• Ledarskap 

• Rekonstruktion 
• Ingen generisk lösning 

Nybom, et.al 
(2016) 

• Samarbete 

• Informationsutbyte 

• Kulturellt svårt att bryta ner silos 

• Delat Ansvar 

• Sammanblandad personal 

• Separat DevOps team 

Fiampoli & Groll 
(2016) 

• Samarbete 

• Ökad kommunikation 
• Positiv Organisationsskifte 

• Förändrad dynamik mellan Dev och 
Ops 

• Se varandras perspektiv 

• Självständighet 

• Anamma agilitet genom hela 
mjukvarulivscykeln  

• Integration mellan Dev och Ops 

• Bryta ner barriärer och byråkrati 

• Agila träningskurser för personal 
• Skapa ett gemensamt språk inom 

organisationen 

• Skapa delad förståelse för DevOps 
begrepp 

• Inkludera HR och R&D för att förbättra 
DevOps färdigheter 

• Genomför en DevOps grundkurs 

Hütterman (2012) • Dela idéer, verktyg och processer 
• Samarbete och samhörighet 

• “Oss” kultur 

• Tillit 

• Öppen kommunikation 

• Öppenhet kring misstag och konflikter 

• Inkludera finansiella avdelningar och HR 

Holsteijn, et al. 
(2014) 

• Samarbete 

• Gemensamt fokus och mål 

• Självständigt ansvar 

• Uppmuntrar oliktänkande 

• Integration mellan Dev och Ops 

 

• Inkludera hela affärsverksamheten  

• Inga “hand-offs” 

• Arbeta bort “silos” 

 

Manish Virmani 
(2015) 

• “Man är bara så stark som ens svagaste 
del” 

• Operativa team ska kunna jobba sida 
vid sida av utvecklingsteam.  

• (Agil) Planering. 
• Feedback 

• “Dela kunskap” 

• Förståelse och validering  

• Förstå verksamheten  

• Förmågan att förändras. 
• Kommer ta tid. Dumt att stressa.  

• OK med olika verktyg eller teknik - fokus 
ligger på kontinuerlig optimering och 
förändring.  

• Utvecklare ska kunna jobba i 
produktionsmiljö (liknande Ops arbete). 

Daniels & Davis 
(2016) 

• Prioritera informationsflöde 

• Tillit 
• Samarbete 

• Delande 

• Buy-in från ledningen 
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Teoretisk Referensram  
I detta avsnitt redovisas en genomgång av den litteratur som studerats gällande 
organisationskultur samt Westrums typologi av organisationskultur. Tillsammans utgör 
avsnittet den ”teoretisk referensram” som studien förhåller sig till.  

Organisationskultur 
Inom organisationsteorin har kultur fått stort utrymme sedan dess uppkomst som fenomen 
under 1980-talet och att skapa en bättre förståelse för vad som gjorde organisationer effektiva 
genom att studera organisationens kultur fick ett stort genomslag (Heide, M., Johansson, C. & 
Simonsson, C., 2015, s.46). Intresset för kultur inom organisationsteorin har visserligen svalnat 
sedan 1980-talet enligt Heide, et al. (2015) men anses fortfarande vara ett intressant område för 
forskare som ämnar att förstå organisationers liv och hur den verklighet som infinner sig dels 
har skapats samt upplevs. Vid studerande av en organisations kultur flyttas fokus till 
organisationens alla medlemmar och deras roll snarare än att fokusera på chefer och ledare 
(Heide, et al. 2015).  
 

“Kultur handlar om hur individer i en grupp föreställer och värderar verkligheten på 
liknande sätt och hur de därmed skiljer sig från individer i andra grupper”  

(Heide, et al. 2015, s.47) 
 
Schein (2004) beskriver en teori kring kultur som visar på tre nivåer av medvetenhet hos 
individerna. Den första nivån beskrivs som synliga artefakter som finns på ytan. Den andra 
nivån innefattar underkategorier med omedvetna normer och värderingar. Längst ned menar 
Schein (2004) att vi hittar omedvetna antaganden som tas för givna. Hur en kultur upplevs kan 
komma till uttryck på olika sätt. Dels fysiska förhållanden som är synliga och då i former av 
byggnader, inredning, grafisk framställning och hemsida etc. En kultur kan också upplevas på 
medlemmarnas uppträdande i organisationen, såsom hälsningsfraser, samarbete och umgänge 
samt hur uppgifter och konflikter löses och bearbetas (Heide, et al., 2015, s.48).  
 
För kultur inom organisationsteori är det två stycken perspektiv som har dominerat forskningen 
och dessa perspektiv är differentierings- och integrationsperspektivet (Heide, et al. 2015). På 
senare år har den postmoderna forskningen etablerat ett tredje perspektiv, 
fragmenteringsperspektivet (Heide, et al., 2015). Differentieringsperspektivet innebär att fokus 
riktas mot de mindre subkulturer som finns inom organisationen som kan vara motstridiga och 
betonar brister i samförstånd gällande verklighetsuppfattningen hos medlemmarna i 
organisationen. Till skillnad från differentieringsperspektivet har integrationsperspektivet ett 
annat angreppssätt genom att se organisationen som en enda kultur. Kulturen är då något 
homogent och visar på en gemensam verklighetsuppfattning bland alla medlemmar i 
organisationen och företräds oftast av chefer som ämnar att skapa en gemensam och enhetlig 
kultur i organisationen. Fragmenteringsperspektivet visar sedan istället på inkonsekvenser, 
tvetydigheter och hur kulturen ständigt är i förändring, samt accepterar mångfald (Heide, et al., 
2015). 
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Differentieringsperspektivet: Betoning på kulturens inkonsekvens där värderingar och 
antaganden tar olika riktningar inom organisationen. Det bristande samförståndet betonas även 
som innebär att medlemmarna i organisationen har olika antaganden och värderingar (Heide, 
et al., 2015, s.49). 
 
Integrationsperspektivet: Kulturen i organisationen beskrivs som konsekvent och 
överensstämmer med medlemmarnas antaganden och värderingar. Verklighetsuppfattningen är 
gemensam och det råder samförstånd vilket innebär att medlemmarna delar antaganden om 
organisationen och värderingar. Kulturen har ett ledarfokus där det främst är ledarna i 
organisationen som formar kulturen (Heide, et al., 2015, s.49). 
 
Fragmenteringsperspektivet: Detta perspektiv betonar de osammanhängande och motstridiga 
värderingarna inom kulturen, samt den ständiga förändringen av kulturen inom organisationen 
då kulturen inte är beständig (Heide, et al., 2015, s.49). 

Subkultur 
Det råder till stor del en konsensus inom organisationskulturforskningen att det nästintill är 
omöjligt att ha en homogen kultur inom organisationer. Forskningen menar snarare att det 
väldigt ofta finns olika subkulturer inom organisationen som lever sida vid sida i harmoni, eller 
i konflikt. Dessa subkulturer kan uppstå i vertikala enheter, horisontella enheter eller i 
arbetsgrupper (Heide, et al., 2015). Schein (1993) menar även att kommunikation över de 
gränser som skapas av subkulturer har en inverkan på organisationens effektivitet och det ska 
finnas ett gemensamt språk och tankemönster för att kunna integrera subkulturerna. De 
specialiserade språken inom subkulturer på avdelningar kan leda till brister i kommunikationen 
i hela organisationen (Heide, et al., 2015, s.52).   
 
Organisatorisk kultur har visat sig vara en viktig komponent och faktor i en organisatorisk 
förändring. En organisatorisk kultur kan ses som ett formellt uttalande, då i form av 
organisationens mål och mission, men kan även ses som något mer informellt och inte 
nödvändigtvis uttalat. Informell kultur baseras sedan på delade värdegrunder och normer hos 
medlemmarna i organisationen (IT Revolution, 2015, s.13).  
 
Hur vi ser och hanterar våra värderingar som antingen formbara eller oföränderliga samt hur vi 
belönar ett visst beteende påverkar hur stark den organisatoriska kulturen är och hur bra stöd 
den har från övriga organisationen. Det kommer även påverka hur mottagliga personer i 
organisationen är för eventuella förändringar i kulturen (Walls, 2013). Studier visar att vikten 
av att ha delade värderingar och sociala normer i en organisation i form av informell kultur ofta 
visat sig vara starkare än den formella kultur som förmedlas via mål och mission från ledningen. 
Detta då den formella kulturen lätt kan försummas eller “visas när det behövs” (IT Revolution, 
2015, s.14). 
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Westrums Typologi av Organisationskultur 
Organisationskultur är till sin natur ogripbart och ständigt under förändring där det till synes 
inte verkar finnas något direkt uppfattning om vad det egentligen är och hur det ska bemötas 
(Westrum, 2004). Ändå har kultur en stor påverkan för hur organisationer fungerar och hur 
effektivt det går att bedriva sin affärsverksamhet. I en organisation som ämnar att arbeta utifrån 
en DevOps-filosofi är organisationskulturen en fundamental aspekt att utveckla. Det blir därför 
viktigt att hitta sätt att arbeta och mäta kultur inom en IT-organisation som ämnar att arbeta 
med DevOps.   
 
R. Westrum har utfört arbete inom detta fält och definierar kultur som en organisations mönster 
av hur den bemöter de utmaningar och möjligheter som uppstår. Westrum (2004) beskriver en 
typologi (se Tabell 2) av organisationsmiljö för att kunna förstå och arbeta med 
organisationskultur. Informationsprocesser används som fokus inom modellen då information 
korrelerar med andra karaktärsdrag inom organisationskultur. De tre olika organisationskulturer 
är patologisk, byråkratisk och generativ organisationskultur. Varje typ av organisationskultur 
formas av ledningens inriktning och sätt att leda. Hur arbetslagen och medarbetare inom 
organisationen mottager och svarar på dessa inriktningar skapar sedan organisationens kultur. 
Varje typ av organisationskultur skapar i sig ett klimat hur information behandlas och formar 
aktiviteter kring kommunikation, samarbete och problemlösning (Westrum, 2004).   
 
Westrum (2004) presenterar informationsflöde som en nyckelvariabel i sin modell där 
informationsflöde inte bara inkluderar flödet från början till slut utan också informationens 
relevans och lämplighet till mottagaren. Informationsflödet inom organisationen hjälper till att 
uppnå organisationens mål men leder inte direkt till kreativitet och harmoni utan det beror på 
organisationens mål och vad den vill uppnå hur utgången av informationsflödets effekt blir. 
Westrum (2004) menar att en generativ organisationskultur med ett bra informationsflöde har 
stora möjligheter att vara mer kreativa, trygga och harmoniska än patologiska och byråkratiska 
kulturer. Westrum (2004) beskriver att detta beror på de förhållanden som skapar 
informationsflöden. Samarbete och en kreativ miljö är förhållanden som skapar bra 
informationsflöde, medans förhållanden som hindrar informationsflödet minskar kreativitet och 
ökar konflikter i organisationen. De förhållanden som förhindrar ett positivt informationsflöde 
återfinns vanligare inom en patologisk eller byråkratisk organisationskultur (Westrum, 2004). 
Westrum (2004) beskriver vidare hur medvetenhet i organisationer skapas när det finns 
kontinuerliga försök att hålla medarbetare informerade om alla variabler som påverkar deras 
arbete. Dessa typer av försök är vanligt förekommande inom generativa organisationer där man 
förespråkar att ingen medarbetare ska vara icke medveten kring vad som händer och varför 
(Westrum, 2004). En förstärkt medvetenhet ökar en medarbetares möjlighet att ta in andra 
faktorer och andras behov inom organisationen och skapar vad Roberts & Weick (1993) kallar 
omsorgsfull interaktion. Inom byråkratiska organisationer är medvetenhet hos medarbetare 
bundet till avdelningen eller arbetsgruppen man jobbar inom och går sällan utanför denna sfär. 
I den patologiska organisationen är konsekvenser av maktspel fokus för medvetenheten hos 
medarbetare.      
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Westrum (2004) beskriver den patologiska organisationskulturen som en kultur där personliga 
behov och makt ligger i kärnan av kulturen. Information ses som en personlig resurs att utnyttja 
inom maktspel istället för att delas inom organisationen. Detta leder till en mer maktorienterad 
kultur där personlig framgång och ära sätts framför gemensamma mål och tillhörighet inom 
organisationen sker till en person eller mindre grupp. Går därmed något snett inom 
organisationen sökes någon annan att skylla på och ansvar undviks. Westrum (2004) menar att 
en patologisk organisationskultur leder till en minskad effektivitet och en ohälsosam miljö på 
arbetsplatsen.  
 
En byråkratisk organisationskultur är till skillnad från den patologiska mer regelorienterad. 
Uppdelade avdelningar och ett hierarkiskt tankesätt är vanligt förekommande där man ständigt 
söker och anpassar sig efter position. Ens tillhörighet sker till sin arbetsgrupp eller avdelningens 
koppling till organisationens mål och uppdrag men arbetsgruppens intressen går före 
organisationens intressen. När något går fel inom organisationen sökes rättvisa genom 
utredning men ansvarsfördelningen ligger mestadels kopplat till territoriet av respektive 
avdelning (Ibid).       
 
Den generativa organisationskulturen är prestationsorienterad och har ett fokus på 
organisationens mål. Arbetet är proaktivt med ett bra informationsflöde genom att få rätt 
information till rätt person inom rätt tid. Ledare inom organisationen har ett klart fokus på 
organisationens uppdrag och förmedlar detta tydligt. Detta uppnås genom delade 
informationskanaler över avdelningar för att rätt personer ska få nödvändig och ny information 
för att kunna jobba effektivt. På detta sätt går det snabbare att implementera tillägg och 
förnyelser uppmuntras inom organisationen (Ibid). Tillhörighet skapas genom individuell 
identifikation av organisationens mål och uppstår det misslyckanden inom organisationen tas 
gemensamt ansvar av hela organisationen och en utredning skapas för att gå till roten av 
problemet. När man kommit till roten av problemet sprids sedan lösningen till alla relevanta 
och lämpliga informanter inom organisationen genom delade informationskanaler (Ibid). 
Westrum (2004) beskriver den generativa organisationskulturen som en bättre och mer effektiv 
kultur men påpekar även att effektivitet kan återfinnas inom byråkratiska och patologiska 
kulturer. Hur informationsflödet bedrivs påverkar dock fler saker än effektivitet och Westrum 
(2004) menar att informationsflödet är det som håller ihop arbetslagen och ger ett fokus och 
koordination. En generativ organisationskultur använder sina tillgångar bättre än de patologiska 
och byråkratiska kulturerna och en bättre organisationskultur leder till bättre processer och 
effektivitet inom organisationer (Ibid).   
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Tabell 2. Omgjord och översatt modell från Westrum (2004). Visar en typologi av hur tre olika 
organisationskulturer behandlar information.  

Patologisk 
organisationskultur 
(Maktorienterad) 

Byråkratisk 
organisationskultur 
(Regelorienterad) 

Generativ 
organisationskultur 

(Prestationsorienterad) 

Lite samarbete Måttligt samarbete Högt samarbete 

Budbäraren skjuten  Budbäraren ignorerad  Budbäraren utbildad 

Ansvar undviks Ansvar begränsat Delad risk och ansvar 

Tvärfunktionalitet motverkas Tvärfunktionalitet 
tolereras 

Tvärfunktionalitet 
uppmuntras 

Misslyckande leder till 
syndabockar 

Misslyckande leder till 
rättvisa 

Misslyckande leder till 
utredning 

Förnyelse förhindras Förnyelse leder till problem Förnyelse implementeras 
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Metod 
Som tidigare beskrivet i avsnittet Teori är DevOps inte något färdigt arbetssätt utan snarare 
en filosofi. Det finns ingen generisk lösning på hur arbetet med DevOps ska gå till. I denna 
studie har en empirisk kontext skapats baserad på tidigare studier av DevOps där det visat sig 
att litteratur kring organisationskultur inom DevOps är knapphändig. För att bidra med 
kunskap och förståelse samt täcka eventuella luckor genom ett empiriskt bidrag inom den 
empiriska kontexten kring DevOps beskrivs nedan vilken forskningsstrategi samt 
forskningsmetod som använts i studien.  

Kvalitativ forskning    
Kvalitativ forskning är en forskningsstrategi där fokus ligger på tolkningen av ord, fenomen 
och formuleringar snarare än kvantifiering vid insamling av data och analys (Bryman & Bell, 
2013). Detta menar även Alvehus (2013) som säger att intresset i kvalitativ metod ligger i 
meningsskapandet och dess innebörder istället för samband som är statistiskt verifierbara. 
Genom att ha detta intresse går det att sammanfatta den grundläggande karakteristiken i vad 
som yttras istället för att visa på statistiska samband (Ibid). Det är dock så att det inom den 
kvalitativa metoden finns ett visst intresse för samband, även om det är vanligast i de 
kvantitativa undersökningsmetoderna. Sambanden som har betydelse är hur ofta olika fenomen 
återkommer eller inte. Om flera olika respondenter använder sig utav samma uttryck, delar med 
sig av samma historia och/eller återkommande beteenden i olika sammanhang blir det 
intressanta samband att undersöka närmare (Ibid). Enligt Alvehus (2013) pekar det på att något 
inte skett av en slump utan snarare det motsatta. Eftersom fokus inom de kvalitativa metoderna 
riktas mot innebörder och meningsskapande blir begreppet tolkningar centralt och det är inte 
endast det som sägs som är av intresse. Det som inte nämns, upplevs och observeras är också 
av betydelse om det som inte nämns är en uppenbart viktig fråga i sammanhanget, till exempel 
lagändringar (Ibid). Gällande begreppet tolkning menar Alvehus (2013) att det finns olika sätt 
att angripa ordets innebörd, till exempel beroende på olika hermeneutiska eller postmoderna 
traditioner. Meningen med tolkning inom den kvalitativa forskningen är inte att den som tolkar 
ska förstå, utan snarare ska förmå att skapa en uppfattning kring omgivningen och på så sätt 
bidra till en mer generell förståelse för området eller ett fenomen och utöka den 
tolkningsrepertoar som finns tillgänglig i vetenskapen (Ibid).  
 
Alvehus (2013) menar att tolkande forskning generellt handlar om:   
 

“Att utveckla vårt sätt att betrakta vår omvärld och bidra med en mer 
nyanserad förståelse av den.” - (Alvehus, 2013, s.23) 

 
Det centrala inom den kvalitativa forskningen är inte enbart de faktiska metoder som används, 
såsom; intervjuer och observationer. Utan det är snarare vilka analysverktyg som används och 
därmed vilken forskningsinriktning som forskaren vill bidra till som avgör vad forskaren kan 
och vill ha sagt som författare (Ibid). Dock är den kvalitativa forskningen subjektiv och således 
väldigt personlig. Den anses även vara väldigt långsam då det ofta uppstår fler frågor än vad 
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det uppkommer svar (Stake, R, 2010, s.29). Vidare menar Stake, R. (2010, s.29) hur den 
förståelse, eller missförståelser, som påstås infinna sig i en kvalitativ studie ofta beror på 
forskarens egna intellektuella tillkortakommanden samt för att forskare hanterar 
motsägelsefulla tolkningar som användbar data.  

Forskningsstrategi 
Inom det kvalitativa forskningsfältet finns det flera olika metoder men det som är gemensamt 
för alla är att forskaren har en viktig roll i tolkandet och analysen av empiriskt material och 
data. En kvalitativ forskningsstrategi betonar ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och 
forskning där tonvikten läggs på hur såväl forskare som forskningsdeltagare uppfattar och 
tolkar sin sociala verklighet (Bryman & Bell, 1968, ss. 49–50). Det huvudsakliga syftet i denna 
studie är genom ett empiriskt grundat teoretiskt bidrag visa på nya infallsvinklar inom den 
empirisk kontext som skapats för DevOps, där ett tolkande synsätt används för att studera 
forskningsresultatet. 
 
Som tidigare beskrivet består den kvalitativa forskningen av flera olika tillvägagångssätt att 
samla in och analysera data vilket har lett till olika typer av kvalitativa forskningsansatser. Då 
denna studie har som främsta fokus att undersöka organisationskultur kring arbete med DevOps 
och hur det faktiskt yttras i organisationer har Westrums (2004) teori kring informationsflöde 
valts för att studera organisationskultur. Westrum (2004) väljer i sin teori att definiera kultur 
som;  
 

“A culture is defined as the organisation’s pattern of response to the problems and 
opportunities it encounters.” - Westrum, R (2004, ii22) 

 
Westrums (2004) definition av organisationskultur beskriver kultur som en organisations 
förmåga att svara till problem och möjligheter i dess omgivning och således organisationens 
dynamiska förmågor. Utefter detta har kvalitativa forskningsmetoder valts som lämpligt 
tillvägagångssätt för insamling av empiri till denna rapport. Hopkins (2006) menar att 
kvalitativa forskningsmetoder är bättre lämpade för att undersöka dynamiska processer då, 
precis som citatet ovan påvisar, organisationers kultur kommer behöva vara dynamisk för att 
kunna svara till de möjligheter och problem den utsätts för. 
 
Även om kvantitativa metoder anges vara det vanligaste sättet att studera organisationskultur 
på (Hopkins, 2006), anses de dock ha begränsningar när det gäller att uppfatta komplexiteten i 
en organisationskultur. Utöver Westrums (2004) beskrivning av “kultur” innefattar begreppet 
mer än det som är mätbart och representativt i form av siffror, vilket gör att det blir svårt att 
teoretisera om kultur genom kvantitativa data.  
 
Enkäter och kvantitativa metoder brister när dynamiska processer ska undersökas vilket ofta är 
en stor del av en organisationskultur vilket Westrums citat ovan visar på. För att gå på djupet i 
komplexiteten av en organisationskultur har kvalitativa metoder en fördel då det möjliggör en 
interaktion med respondenten i högre utsträckning. Däremot är det naturligtvis även svårt att 
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angripa “kultur”, som begrepp, med hjälp av djuplodande beskrivningar i form av ord på ett 
tomt papper. Det är dock den forskningsstrategi som valts.  
 
Åsberg, R (2001) lyfter dock en annan problematisering och beskriver hur valet mellan 
kvalitativa och kvantitativa metoder är oviktigt då båda hänvisar till egenskaper hos de fenomen 
som forskare söker kunskap om. Fokus ligger på vad för kunskap som produceras genom 
forskningen och att forskning behöver vara befriad från hämmande retorik i debatten kring detta 
val. Att både kvalitativa och kvantitativa metoder kan vara bidragande faktorer till att öka 
förståelsen är en legitim poäng, däremot är valet av en forskningsansats en garanti av kontinuitet 
i kunskapsgenereringen enligt Bengtsson (1999, s.31). Genom att enskilt välja kvalitativa 
metoder i denna studie utgår forskningen från samma ansatser som annan kvalitativ forskning 
och kan integreras i vad Bengtsson (1999, s.31) beskriver som en gemensam kunskapsmassa. 

Forskningsdesign 
Utefter den kvalitativa forskningsstrategi som valts har en forskningsdesign formats för att 
utgöra en ram för insamling och analys av empiriskt material (Bryman & Bell, 2011, ss. 62).   
Forskningsdesignen präglades av den ställda problemformuleringen och rapportens syfte att 
fylla luckor inom litteratur kring DevOps genom empiriskt bidrag, vilket enligt Sandberg & 
Alvesson (2011) är den vanligaste metoden att formulera forskningsfrågor utifrån existerande 
litteratur inom ett forskningsområde. Den empiriska kontext som skapades utifrån litteratur 
gällande DevOps och organisationskultur för DevOps bedöms som vad Bryman & Bell (2011) 
beskriver som ofullständig och otillräcklig. Bryman & Bell (2011, s.114) förklarar respektive 
begrepp som att det finns luckor i den befintliga litteraturen (ofullständig) och att intressanta 
företeelser i stor grad har förbisetts och kunskapen inom frågan kan förbättras (otillräcklig). 
Där litteraturen anses vara både ofullständig och otillräcklig är gällande frågan Hur? /Vad? 
 
Då Tellis (1997) menar att forskningsfrågor som berör Hur eller Vad anknyter sig väl med 
explorativa fallstudier, och eftersom DevOps är nytt och relativt outforskat arbetssätt har en 
explorativ enfallsstudie valts som studiens forskningsdesign. Tellis (1997) beskriver vidare hur 
fallstudie som forskningsmetod är idealt när ett holistiskt och djupgående perspektiv är 
nödvändigt vilket faller väl ihop med denna studies syfte. Poängen med en fallstudie är att i ett 
större sammanhang illustrera ett mer allmänt fenomen (Alvehus, 2013, s. 75). Enligt Alvehus 
(2013) riktas det dock en kritik mot fallstudier gällande möjligheten att göra empiriska 
generaliseringar. Vidare menar Alvehus (2013) att det inom det givna fallet för studien kan 
delas upp i delfall. Denna studies fall är Arbetsförmedlingen och det mer specifika delfallet är 
Arbetsförmedlingens IT-avdelning och den kultur som upplevs där. Det in zoomade delfallet 
har dock fortfarande en relativt hög abstraktionsnivå då avdelningen är väldigt utbredd, men 
det gav studien möjligheten att avgränsa till möjliga intervjurespondenter (Alvehus, 2013).  
 
Flyvbjerg (2006) beskriver att det finns fem vanliga missförstånd kring fallstudier, och 
diskuterar huruvida dessa stämmer eller inte. Dessa missförstånd består av kritiska åsikter, 
exempelvis att fallstudier inte är lämpliga för generaliserande och teoretisk kunskap. Vidare 
menar Flyvbjerg att fallstudie som metod är bättre för att skapa hypoteser, medan andra metoder 
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är bättre lämpade om man vill testa sina hypoteser (Ibid). Flyvbjerg menar att fallstudier leder 
till förståelse och lärdomar, men det är svårt att skapa tydliga teorier när det gäller 
samhällsvetenskap. Flyvbjerg (2006) hävdar dock att fallstudier krävs för att kunna bli expert 
inom ett område. Oberoende kunskap från litteratur kommer inte att föra en novis vidare mot 
att bli expert. Uppfattningar gällande enfallsstudie som otillräckliga för generalisering menar 
Flyvbjerg (2006) är en felaktig uppfattning då det beror på det specifika fallet och hur det har 
valts. 
 
Fallstudier är dock inte alltid den bäst lämpade forskningsmetoden och behöver inte alltid vara 
relevant som tillvägagångssätt heller (Ibid). Men, eftersom den befintliga litteraturen 
beträffande DevOps organisationskultur kan anses vara undermålig blir en fallstudie lämplig 
som metod då syftet är att bidra med nya insikter, förståelse och lärdomar kring DevOps och 
dess organisationskultur. Dock menar Flyvbjerg (2006) att endast en observation som visar på 
motsatsen till det som tidigare föreslagits efter tidigare observation gör att denne ses som 
generellt icke giltig och således måste revideras eller avvisas. De observationer som gjorts och 
de nya insikter som framkommit i detta arbete och ses som giltiga kan således omkullkastas 
eller ifrågasättas av andra observationer som skulle visa på motsatsen än det som uppkommit i 
denna studie.  
 

”One can often generalize on the basis of a single case, and the case study may 
be central to scientific development via generalization as supplement or alternative 

to other methods. But formal generalization is overvalued as a source of 
scientific development, whereas “the force of example” is underestimated.” 

(Flyvbjerg, 2006, s.228) 
 
Forskningsmetoden utgör den teknik för hur data insamlas enligt Bryman & Bell (2011) och en 
illustration över studiens forskningsmetod och design presenteras i Figur 4 nedan.  
 

 
 

Figur 4. Figur över uppsatsens forskningsmetodologiska översikt. 
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Insamlingsmetodik  

Litteraturstudie 
Då DevOps som teoretiskt koncept kan anses vara underutvecklat inom litteraturen redovisas 
nedan hur en strukturerad litteraturstudie genomförts för att skapa en empirisk kontext kring 
DevOps. Genom en grundläggande litteraturgenomgång baserad på andra studier av DevOps 
har det inhämtats kunskap om hur DevOps beskrivs i praktiken, och därmed skapat en empirisk 
kontext. För att ge en teoretisk grund till den kommande analysen av det specifika fallet har 
även litteratur gällande organisationskultur studerats.  
 
Litteraturstudien tedde sig i början som en systematisk litteraturgenomgång då syftet med denna 
undersökning är att bidra till den befintliga kunskapsmassa som finns kring DevOps och 
undersökningens handledare bidrog med förslag på sökord samt ett fåtal texter om ämnet. 
Möten med handledare skedde fortlöpande under litteraturgenomgången för att förfina och styra 
sökandet av litteratur. Under själva genomgången ledde mycket litteratur vidare till annan 
intressant litteratur och genomgången blev mer av en narrativ karaktär, eftersom det inte var 
helt säkert inom vilka ramar undersökningen skulle hamna (Bryman & Bell, 2011). Genom att 
använda respektive litteraturs egna referenser upptäcktes ny litteratur som diskuterade nya 
intressanta ämnen. Efter att ha gått igenom stora delar av den befintliga litteraturen var det 
möjligt att göra en sammanställning som skapade en bild av hur DevOps uppfattas inom 
litteraturen och hur arbetet med dess kultur ser ut - den empiriska kontexten. 
 
Endast publicerade undersökningar har genomgåtts under litteraturgenomgången för att 
undvika skevheter, samt endast publiceringar inom akademin eller framstående forskare inom 
forskningsområdet. 

Intervjuer 
Inom denna fallstudie har främst intervjuer använts då de, enligt Alvehus (2013), har en viktig 
roll för att skapa förståelse hur grupper och individer tolkar, bygger upp och håller ihop sin 
sociala värld. Semistrukturerade intervjuer användes som det huvudsakliga instrumentet för 
insamling av det empiriska materialet. Detta material anses var primärdata då den är insamlad 
och skapad för den specifika studien (Ibid).  
 
Undersökningen samlade in empiriskt material genom intervjuer av åtta respondenter, där varje 
intervju var ungefär en timme lång. Kortare och öppna samtal med respondenten skedde innan 
intervjun officiellt startade och efter avslutad intervju. Dessa samtal blev av mer inofficiell 
karaktär. Respondenterna fick ta ställning till ett batteri av frågor och varje intervju var av 
semistrukturerad klass, men tenderade att vara ostrukturerad vid tillfällen. Detta då 
respondenten diskuterade intressanta ämnen som behövdes undersökas djupare, trots att sådana 
följdfrågor inte fanns med i det innan strukturerade frågebatteriet. Detta var ett medvetet val då 
målet med varje intervju delvis var förhandlingsbart då det söktes svar gällande kulturen på AF 
IT. Alvehus (2013) beskriver två olika metaforer gällande intervjuer, malmletare och resenär. 
En malmletare vet redan vad den söker under en intervju och vad den vill ha till skillnad från 
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en resenär som håller intervjun mer öppen. En resenär har ett mål med resan men hur vägen dit 
ser ut och vad målet är, är inte självklart (Alvehus, 2013. ss.82–83). Den form av intervjuer 
som genomförts var således av typen “resenär”. Intervjuerna hade en struktur i form av redan 
tidigare bestämda frågor som under intervjuernas gång var öppna vilket ledde till en diskussion 
och följdfrågor. 
 
I denna undersökning leddes respektive intervju av en av författarna till denna rapport medans 
den andra förde anteckningar, höll koll på tid och ställde följdfrågor då det, av respondenten, 
fördes fram intressanta spår. Den som ansvarade för intervjun ställde frågor ur det frågebatteri 
som fanns tillgängligt samt lyssnade aktivt och ställde följdfrågor. Samtliga intervjuer spelades 
in efter att ha fått ett sådant godkännande av respektive respondent. Ljudinspelningarna och 
anteckningarna som fördes under intervjun användes sedan vid transkriberingen av varje 
intervju. Detta gjordes för att undvika risken att det som sades under intervjun ändrades på 
vägen, vilket enligt Alvehus (2013) annars är en problematik när det endast förs anteckningar 
under en intervju. Respektive respondent blev införstådda i varför deras ord spelades in, varför 
den ena höll i intervjun och varför den andra förde anteckningar. Varje respondent erbjöds även 
en enklare variant av fika vid intervjutillfället.  

Urval av Intervjurespondenter 
Urvalet av respondenter gjordes till stor del med hjälp av studiens handledare som sökte folk 
på hela IT-avdelningen baserat på studiens fokus kring organisationskultur för DevOps. Vid 
urvalet av intervjurespondenter eftersöktes personer inom organisationen vars arbetsuppgifter 
varierade, arbetade i olika enheter och delar av organisationen för att på bästa sätt kunna skapa 
en förståelse och besvara studiens forskningsfråga. Handledarens urval ämnade att skapa en 
representativ spridning över organisationen i ett försök att skapa en så generisk överblick som 
möjligt över kulturen i organisationen. Denna situation har studien helt enkelt fått förhålla sig 
till. Respondenten skulle antingen arbeta med eller kring Development eller Operations samt 
inom olika sektioner inom IT-organisationen. För att finna respondenter användes den 
stratifierad urvalsmetod som Bryman & Bell beskriver (2011, s.451), där yrkesrollerna 
konsulter, driftare, utvecklare, projektledare och produktägare valdes som relevanta arbetsroller 
för intervju. Då Arbetsförmedlingen har en stor IT-organisation med sju olika enheter spridda 
över olika hus och våningsplan var sökandet utdraget efter vilka personer som var lämpliga för 
intervju.      
 
För att komma i kontakt med möjliga respondenter tog studiens handledare den första kontakten 
med respondenter utifrån de önskemål som beskrivits. Efter att den första kontakten tagits 
kontaktades respektive respondent via interna kommunikationskanaler för att därefter kunna 
bokas in för en intervju.  

Utformning av Intervjufrågor 
I de intervjuer som genomfördes användes en intervjuguide som underlag där frågorna 
inspirerades av den empiriska kontext som skapats av litteraturstudien, både gällande DevOps 
och organisationskultur. Litteratur kring DevOps sammanställdes och strukturerades upp till 
två huvudsakliga teman som utgör DevOps grunder, nämligen organisationskultur samt 
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kontinuerlig leverans. Dessa teman bröts därefter ner i delfrågor som formulerades med ett 
fokus på att hållas öppna för att tillåta respondenten att svara fritt kring ämnet. 
Organisationskultur kring DevOps fick ett större utrymme inom intervjuguiden då temat ligger 
under undersökningens syfte. De tekniska aspekter kring kontinuerlig leverans fick fortfarande 
en plats inom intervjuguiden då det, enligt den empiriska kontexten, bedöms ha en påverkan på 
hur organisationskultur bedrivs inom DevOps. Under litteraturstudien samt intervjuerna 
bedrevs ett iterativt arbete med att formulera nya intervjufrågorna och förfina befintliga frågor 
för att bättre besvara undersökningens syfte och forskningsfråga. Detta skedde tack vare att nytt 
empiriskt material från intervjurespondenter riktade studien mot nya insikter. De teman som 
berördes visas i Tabell 3 och Tabell 4 nedan. 
 
Tabell 3. Tabellen visar vilka teman som berördes under intervjuerna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4. Tabellen visar vilka teman som uppstod under intervjuerna och som sedan analyserades vidare. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Observationer 
Utöver de åtta djupgående intervjuer som genomförts har även författarna av denna studie 
befunnit sig i studieobjektets lokaler näst intill dagligen under studiens gång. Detta har medfört 
observationer och samtal under naturligt förekommande situationer med medarbetare av mer 
avslappnad art i lunchrum och under kafferaster. Möten i stora gemensamma utrymmen har 
även gett information och insyn, vilket inte har använts som empiri men kan ha påverkat det 
syn och tolkningssätt som studiens författare använt sig av. De observationer och samtal som 
förekommit har inte aktivt sökts av författarna utan framkommit naturligt utifrån det dagliga 
arbetet på AF IT. 

Organisationskultur 

Kommunikation 

Samarbete & Koordinering 

Ansvar & Tillit 

Ledarskap & Självledarskap 

Samhörighet 

Resurser & Budget 

Beroenden 

Arbetsmiljö & Stämning 

Kompetens & Mognad 

Organisationsstyrning 

Förändring 
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Analysmetod 
Med hjälp av teoretiska begrepp från akademiska litteratur, som beskriver den empiriska 
kontexten och den teoretiska ramen, har det empiriska material som samlats under intervjuerna 
analyserats. Analysen genomfördes genom att ställa det empiriska materialet mot den empiriska 
kontexten om DevOps med hjälp av den teoretiska ramen för organisationskultur. Detta för att 
på ett explorativt sätt fylla de eventuella luckor som finns i den befintliga litteraturen kring 
organisationskultur för DevOps (Alvehus, 2013). 
 
En tematiserad analys genomfördes under litteraturstudien samt under intervjustudien. Där 
tematiserad analys är en sökning av teman, där dessa teman framkommer som viktiga för att 
kunna beskriva det fenomen som undersöks i studien och identifieringsprocessen görs genom 
att “noga läsa och återigen läsa det samlade materialet” (Fereday, 2006). De teman som uppkom 
under litteraturstudien undersöktes vid intervjuerna i ett försök att skapa klarhet i dessa teman 
och eventuellt bidra med nya infallsvinklar inom det givna temat. Under intervjuprocessen 
uppkom det nya teman (se Tabell 3 & 4) som sågs som nya områden inom DevOps och blev 
således nya luckor som undersöktes vidare. Baserat på befintlig litteratur kring 
organisationskultur och Westrums typologi kunde dessa teman sedan analyserats vidare. 
Eftersom det redan under framtagandet av intervjufrågor uppkom en rad av olika teman tack 
vare den empiriska kontexten som litteraturstudien etablerade, återfinns dessa bland de teman 
som användes vid tematiseringen av det empiriska materialet. Ytterligare teman framkom dock 
under intervjuernas gång då dessa var av semistrukturerad/ostrukturerad form. Så, de teman 
som har använts i analysen kommer delvis ur den empiriska kontexten samt ur vad som sades 
under intervjuerna. Då studien är av explorativ art vart detta en redan förutbestämd metod för 
att ha så bred empiriinsamling som möjligt. Det empiriska materialet tematiserades således och 
kodades genom att varje tema bröts ner i mindre och mer specifika ämnen på ett iterativt sätt 
tills dess att en vad O’Reilly & Parker (2012:13) beskriver som mättnad uppnåddes. Arbete 
med analysen bedöms ha uppnått en mättnad då respektive forskare överkom en konsensus över 
empirins innehåll genom kontinuerliga diskussioner sinsemellan forskarna.  

Undersökningskvalitet   

Validitet och Reliabilitet   
Inom kvalitativa forskningsansatser finns det en tvetydighet till validitet och reliabilitet som 
begreppsapparat för att visa på undersökningskvalitet. Kvalitativ forskning innehar tankesätt 
utifrån forskarens tolkningar och perspektiv som gör att begreppsapparaten inte helt ligger i 
linje med kvalitativa forskningsansatser (Alvehus, 2013. ss.120).  Istället har de bildats olika 
ståndpunkter inom den kvalitativa forskningen huruvida dessa begrepp ska användas samt hur. 
Genom att bredda betydelsen för dessa begrepp i en kvalitativ kontext och lägga mindre vikt 
vid frågor som rör mätning kan begreppsapparaten anpassas till att vara relevant för kvalitativ 
forskning.        
 
Reliabilitet behandlar frågor kring hur forskningsresultat kan återupprepas eller om resultatet 
styrts av tillfälliga betingelser. En hög reliabilitet innebär att studien är pålitlig och kan upprepas 
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av en annan forskare med samma mätinstrument och komma fram till samma resultat (Alvehus, 
2013. ss.122). Detta kan inom kvalitativa metoder vara svårt att uppnå då den enskilde forskaren 
i sig är en aktiv del i processen för insamling av data och analys. En forskare som ämnar att 
återupprepa denna studie bör därför efterlikna en liknande social roll som författarna till denna 
studie för att uppnå liknande resultat. Inom kvalitativ forskning kan ett antal olika faktorer 
påverka forskningsresultat där studieobjektet sociala miljö utgör en kritisk punkt av hur väl en 
studie kan replikeras. Det är omöjligt att frysa en social miljö vilket leder till svårigheter att 
återupprepa denna studie med exakt samma resultat vid en annan tidpunkt. Studien fokuserar 
därför att på ett så tydligt sätt som möjligt att beskriva det tillvägagångssätt som använts för att 
öka vad Bryman & Bell (2011, ss.401) beskriver som extern reliabilitet. Ytterligare används ett 
gemensamt tolknings och synsätt av studiens författare där bägge har medverkat vid samtliga 
intervjuer för att öka den interna reliabiliteten (Bryman & Bell, 2011, s.400–402). Intervjuerna 
som används blir i denna studie av stor vikt för reliabiliteten, en intervjurespondent kan återge 
varierande information beroende på kontext samt hur intervjuaren styr informanten. De 
semistrukturerade intervjuerna genomfördes därför med en medvetenhet om denna balansgång 
för att uppnå en öppenhet att tillåta informanten att fritt dela sina åsikter.     
 
Validitet berör till skillnad från reliabilitet hur trovärdigt forskningsresultatet är och om 
undersökningen resulterat i vad som ursprungligen skulle undersökas (Alvehus, 2013. ss.122). 
När man undersöker något så mångfacetterat och komplext som organisationskultur uppstår det 
ett dilemma kring validitet inom forskningen. Är de kulturella element som identifierats faktiskt 
korrekta och hur kan det säkerhetsställas att de är en del av vad som ursprungligen skulle 
undersökas. För att kunna säkerställa validitet i en kvalitativ studie föreslår Kvale (1995) hur 
validitet kan omformuleras till att passa kvalitativa sammanhang.      
 
Hantverksvaliditet, kommunikativ validitet och pragmatisk validitet beskrivs som tre typer av 
validitet bättre anpassat för kvalitativ forskning där hantverksskicklighet blir av stor vikt för att 
uppnå validitet i denna studie. För att uppnå detta utförs ett iterativt arbete med att kontrollera 
och ifrågasätta forskningsresultaten samt analysen av dessa. Utöver det kontinuerliga arbetet 
med hantverksvaliditeten har den kommunikativa validiteten genomförts och stärkts via dialog 
med individer och grupper hos studieobjektet. Det kunskapsanspråk som görs har även testats 
på en DevOps-konferens där forskningsfrågans och forskningsmetodikens relevans har 
diskuterats med forskare inom fältet.  
 
En annan problematik kring fallstudier som Flyvbjerg (2006) lyfter upp är att forskare tenderar 
att verifiera sin egen förutbestämda uppfattning i forskningsprocessen och metoden innehåller 
en subjektiv bias gentemot verifiering. Flyvbjerg (2006) menar dock att fallstudier har regler 
som följs och bjuder på fördelar i form av att forskaren kan komma närmare verkliga situationer 
och se hur fenomen praktiseras ur andra synvinklar än vad kvantitativa metoder kan erbjuda. 
Flyvbjerg (2006) argumenterar dock för att enkätundersökningar och relaterade kvantitativa 
analyser också behövs för utveckling av social vetenskap men att de erbjuder olika delar för att 
fylla ut det som en helhet. För att öka en studies validitet menar Flyvbjerg (2006) att forskaren 
måste använda sin erfarenhet och intuition för att bedöma huruvida studien är relevant i en 
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paradigmatisk kontext och om studien tillbringar tillräckliga skäl för valet av det studerade 
fallet.           

Etik  
I denna studie eftersträvades ett samtycke i all informationsinsamling där alla som blev 
intervjuade fick en förfrågan innan bokad träff fick avgöra huruvida de ville medverka eller ej. 
En öppen dialog fördes med respektive informant om syftet med undersökningen samt vad 
deras del skulle utgöra. Varje respondent blev tillfrågad vid början av varje intervju om 
inspelning av samtalet var möjlig och blev erbjudan fullständig anonymitet.  För att minimera 
risken med missuppfattningar av informanten erbjöds varje informant att ta del av studien, på 
detta sätt kan respektive respondent validera huruvida tolkningar som gjort är korrekt utförda.  
 
Urvalet av respondenter i studien var ursprungligen tänkt att täcka in ett så brett urval av 
informanter som möjligt. Tanken var att alla avdelningar och sektioner inom IT-organisationen 
skulle få återge sin bild av kulturen för att alla parter skulle få komma till tals. Dock var detta 
inte möjligt att genomföra då det fanns tidsbrist från författarnas sida samt att IT-organisation 
på Arbetsförmedlingen är för stor för att målet realistiskt skulle uppnås. Den kompromiss som 
genomfördes blev att studiens handledare gjorde ett selektivt urval av informanter utifrån 
författarnas önskemål om att få ta del av ett brett urval av intervjurespondenter. Det urval som 
gjordes var något som studien fått förhålla sig till och påverkar det empiriska materialet som 
kommit fram under intervjuerna.     
 
Den litteraturstudie som genomfördes var delvis av narrativ karaktär vilket innebär en viss 
skevhet i hur information insamlats och tolkats baserat på författarnas egen uppfattning av 
informationens budskap. Efter den genomförda litteraturstudien skapades intervjufrågor utifrån 
identifierade teman i den empiriska kontext som skapats kring DevOps. Dock kan författarnas 
egen uppfattning av DevOps ha speglat bilden av hur det presenteras i studien. Detta också på 
grund av DevOps avsaknad av teoretiska begrepp att luta sig på inom den litteratur som finns 
på området. Organisationskulturen hos det studerade fallstudieobjektet i denna studie är väl 
känt och omskrivet i medier vilket kan ha påverkat författarnas syn på hur kulturen bedrivs på 
Arbetsförmedlingen på förhand.       
 
De observationer som genomfördes på AF IT under naturligt förekommande situationer 
användes främst inte som empiriskt material men kan ha påverkat studiens författare under 
forskningsprocessen. Detta då den information och insyn i organisationen som författarna fått 
ta del av bidrar till den tolkande bild av organisationskulturen forskare skapar. De observationer 
som gjorts kan till viss del liknas med en dold karaktär enligt Alvehus (2013, ss. 94–95), då 
inte alla av de som arbetar på AF IT fick reda på studiens syfte på förhand. Dolda observationer 
innefattar krav på viktiga etiska ställningstaganden då de enligt Alvehus (2013) utmanar 
individuellt förtroende och utelämnar den privata sfären. För att bemöta denna problematik 
används inget av det material som observerats i rapporten och alla individer förblir 
anonyma.       
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Källkritik 
Studiens källor kan delas upp i primära källor samt sekundära källor. De primära källorna i 
denna studie är informanterna vid studieobjektet som har bidragit med information till 
författarna via samtal och intervjuer. Genom att använda primärkällor ökar studiens 
tillförlitlighet även om risken finns att informanterna misstolkas av forskaren (Bryman & Bell, 
2011). För att undvika att studiens forskare missuppfattat informanterna enligt vad Bryman & 
Bell (2011) beskriver, spelades samtliga intervjuer in samt transkriberades. Detta medför dock 
inga fullständiga garantier att missuppfattningar är helt uteslutna. De inspelade samtalen 
tillsammans med noteringar från intervjuassistenten utgjorde en grund där all data analyseras 
och kodades i efterhand för att återge en så korrekt bild som möjligt av den primära datan.    
 
De sekundära källorna utgörs främst av artiklar, böcker och andra tidskrifter inom temat 
DevOps samt den teoretiska ramen. Då DevOps är ett relativt nytt begrepp inom 
forskningsfältet finns det inte någon stor mängd sekundära källor av vetenskaplig karaktär. Den 
största delen av materialet i litteraturstudien kommer ifrån förlaget O’Reilly vilket i sig kan 
påverka hur DevOps beskrivs inom just detta förlag och ökar risken för 
informationsförvrängning. De källor som valts att ingå i litteraturstudien valdes utifrån dess 
trovärdighet i form av citeringar samt refereringar via andra trovärdiga alster och forskare.  
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Empiri 
 
I detta kapitel redovisas det empiriska materialet utifrån de åtta djupintervjuer som genomförts på 
Arbetsförmedlingens IT-avdelning. Materialet redovisas under elva rubriker som utgör de teman som 
kodningen av det empiriska materialet genererade.  

Resurser och Budget 
Respondent 1 beskriver hur man som anställd på AF har ett relativt stort självbestämmande 
men samtidigt finns det knappa resurser som förhindrar att det man vill genomföra i arbetslagen 
inte alltid går att göra. Det finns en kultur av manuella arbetssätt där respondent 1 & 5 upplever 
att medarbetarna är för överbelastade för att hinna med att utforska nya saker. Varje 
medarbetare arbetar med sin produkt eller tjänst och det tar upp så mycket tid att man sällan 
delar resurser mellan olika team på avdelningen. 
 
Respondent 3 beskriver vidare hur det finns en problematik i hur resursbehovet hanteras. Det 
finns inga löpande insatser för att hantera resursbehovet utan det är mer riktade insatser som 
leder till brandsläckning istället för att man sköter det proaktivt. Respondent 3 beskriver ett 
önskemål om att vara mer involverad i förvaltning och budgetstyrning då hen upplever att den 
budget som ges till projekt inte är tillräcklig. Budget är styrd till olika saker i projekt och ges 
till ett team för att hålla det flytande men räcker inte för att teamet ska kunna arbeta på önskat 
sätt. Det finns inget utrymme att kunna arbeta agilt och med nyutveckling om budgeten är för 
knapp. Under projekttiden bygger man som utvecklare så mycket man kan men när projekttiden 
gått ut ska utveckling av produkten skötas och då tar man från förvaltningsbudget trots att det 
handlar om nyutveckling. Det behövs mer dynamiska sätt att fördela budgeten enligt respondent 
3 där IT-ledningen planerar resursfördelningen över en längre period så att budgetsättningen 
för teamen inte låser sig. 
 
Enligt respondent 4 finns det inget tydligt mål för vilka produkter och tjänster det ska lägga 
fokus på. Det finns en osäkerhet kring att “man lägger pengar på fel saker” (citat respondent 4), 
men att det är svårt att utreda när det inte finns någon övergripande prioritering. Anledningen 
till att budget och resursfördelningen ser ut som den gör enligt respondent 8 är att 
Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet. Som statlig myndighet “får man sin budget oavsett 
nästa år. Det pratas mer om att göra av med timmar snarare än pengar men hur effektivt man 
använder timmarna är inte viktigt” (citat respondent 8).  En vinstdrivande IT-organisation från 
den privata sektorn har ett större fokus på hur den kan effektivisera verksamheten för att skapa 
vinst. Frånvaron av vinstdrivande incitament gör att IT-organisationer tappar fokus och blir 
långsamma, enligt respondent 8.  

 

 



 36 

Arbetsmiljö och Stämning 
Arbetsmiljön på IT-organisationen är varierande beroende på vilken gruppering man tillhör. 
Respondent 3 & 8 menar att stämningen är osäker och ibland kaotisk inom vissa grupperingar. 
Respondent 5 anser att det är en generellt bra stämning över organisation men att olika 
grupperingar har kommit olika långt i hur man hanterar arbetsmiljön. Det finns enligt 
respondent 5 mycket inslag av “gammal kultur” som i vissa sammanhang kan verka positivt 
medans det i andra upplevs som negativt. De inslag av gammal kultur som finns är fortfarande 
starkt närvarande och hålls främst av dem som har arbetat under en lång tid i organisationen. 
Enligt respondent 4 är arbetsmiljön isolerad i grupperingar av olika team, vilket gör det svårt 
att urskilja någon gemensam arbetsmiljö över hela organisationen då hela spektrumet av negativ 
till positiv arbetsmiljö kan återfinnas i organisationen.     
 
Vidare menar respondent 3 att Arbetsförmedlingen är en konsulttung organisation vilket har 
resulterat i grupperingar där konsulter har en arbetsmiljö och kultur skild från 
kärnorganisationen. Konsulter är en majoritet inom IT-organisationen och känner en större oro 
än de som är fast anställda då “konsulter vet att de kan avyttras inom några veckor och löpande 
fram tills årsskiftet” enligt respondent 3. Vidare menar hen att det i bästa fall bygger en orolig 
stämning och i värsta fall en uppgiven stämning på arbetsplatsen. Det är svårt att motivera folk 
att genomföra förändringar som bara har någon vecka eller månad kvar att arbeta.            
 
Samtliga respondenter menar att det inte finns en “peka finger”-kultur i organisationen. 
Respondent 3 menar att de bygger på antaganden och att det självklart kommer byggas fel saker. 
Hanteringen av dessa fel är beroende på hur mogen organisationen är och huruvida man lär sig 
eller inte av sina misstag. Team som inte lär sig av sina misstag kommer i fortsättningen att 
vara dysfunktionella.  

Kommunikation 
Det saknas formaliserade kommunikationskanaler inom organisationen och kommunikationen 
är mer behovsstyrd (respondent 1). Mestadels används mail eller Slack1 som 
kommunikationskanaler. Slack används oftast lokalt av team eller inom mindre grupperingar. 
På grund av organisationens produktstyrning blir det väldigt långa kommunikationsvägar 
mellan olika team och det beskrivs, av respondent 2, som ett av de största problemen de har. 
Styrningen har resulterat i silos där varje produkt har sin egen budget och planering. Inom 
organisationen efterfrågas det en mer öppen kommunikation. Respondent 4 & 5 menar att 
organisationen arbetar i stuprör och således har dålig inblick i vad andra arbetar med samt är 
dålig på att se helheten. 
 
Respondent 3 menar att med en fungerande kommunikation går det att ta upp misstag inom 
teamet för att gemensamt kunna hitta ett bättre tillvägagångssätt nästa gång. Hen efterfrågar 
mer kommunikation och främst nätverkande där hen kan fråga om hjälp. Respondenten pekar 
                                                
1 Chattfunktion för organisationer. Hämtad 2018-01-18 från https://slack.com/ 
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också på att kommunikationen i dennes team har varit väldigt viktig under stökiga perioder. 
Trots att produkten har ställt till med problem har arbetet i gruppen fungerat bra tack vare en 
god kommunikation.   
 
Generellt är det inte svårt att vara med i andra teams möten och det går att ta reda på 
informationen som behövs om det finns ett tillräckligt stort intresse för det. Det krävs dock att 
individen behöver leta själv i de interna systemen eller bland kollegor. På teamnivå menar dock 
respondenterna att kommunikationen fungerar bra.  

Samhörighet 
Den största samhörigheten på Arbetsförmedlingen sker till sitt eget team (respondent 1, 2, 5, 7, 
8). Man känner samhörighet till sitt eget team, delvis på grund av den produktstyrning som 
finns inom organisationen men också på grund av bristande kommunikation (respondent 2). 
När det är uppdelat efter produkter beskriver respondent 4 att man sällan bryr sig om de andra 
produkterna vilket förstärker samhörigheten till produktteamet. Respektive team har ett ansvar 
till sin produkt och kund men det gemensamma ansvaret ligger hos organisationen. Respondent 
2 beskriver hur man sällan pekar finger mellan teamen och att det finns en samhörighet i hur 
man delar det gemensamma ansvaret. Respondent 4 beskriver hur samhörigheten till viss del 
kan bero på teamet och hur öppna de är i sitt arbetssätt. Respondent 6 beskriver hur hen inte 
märker av att det finns sektioner och uppdelningar på Arbetsförmedlingen men att det är lokalt 
hur detta företer sig. På andra ställen inom organisationen är det mer strikt etablerat. 
Samhörigheten ser ut på olika sätt beroende på vart någonstans man kollar i organisationen men 
det finns en konsensus enligt respondent 1, 2, 5, 7 & 8 i att det ligger lokalt till det team man 
jobbar inom och inte till organisationens visioner. 
 
Respondent 2 beskriver hur organisationen inte har lyckats med att förmedla sin vision genom 
hela organisationen. De visioner som kommer uppifrån i hierarkin grusas ner när det kommer 
till golvet av organisationen. Ledningen ser de problem som finns på golvet men respondent 2 
beskriver hur förbättringar i organisationen drivs underifrån av de som jobbar på golvet. Vidare 
beskriver respondent 2 att hen inte känner sig delaktig i organisationens arbete med vision 2021, 
detta då det inte förmedlats hur man ska bidra eller arbeta utifrån den. Det sker många möten 
om omorganisationen där Arbetsförmedlingens mål beskrivs av respondent 6 som otydliga 
vilket delvis är ett resultat av att IT-organisationen är så stor. Det finns ett behov av att skapa 
tydliga delmål hos de olika avdelningarna där respondent 6 menar att en riktning och 
samhörighet skulle kunna skapas på ett mer tydligt sätt. Kommunikation sker begränsat mellan 
avdelningar och team där respondent 2 beskriver problematiken bakom kommunikationen som 
“Även om vi får till mer kommunikation mellan teamen är det fortfarande svårt då varje produkt 
ska styras för sig. En person blir expert på en produkt och har en backlog och så blir det statiskt 
i arbetssätten ändå”. Det finns inget större som styr produkterna emellan och ledningen har inte 
fått till den styrning som behövs till teamen.   
 
Inom organisationen återfinns det största fokus på sitt eget team men viss samhörighet kan ske 
till närliggande team via vertikalarbete där man samarbetar under gemensamma produkter. 
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Respondent 2 beskriver hur samarbetet mellan utvecklare stundtals är bra men att det finns 
mycket att önska när det kommer till samarbetet med drift (Ops). Det krävs mycket för att skapa 
en ny tjänst och då behöver Ops involveras mer. Det finns ingen gemensam plattform där man 
kan involvera Ops på ett smidigt sätt och därför förblir ens samhörighet till utvecklare lokalt 
(respondent 2). Respondent 4 vidareutvecklar och beskriver hur de tidigare har haft ett stort 
fokus på IT-teamen men inte byggde upp någon förståelse för hur de andra i verksamheten ska 
arbeta tillsammans på ett agilt sätt. En ytterligare aspekt gällande samhörigheten inom IT-
organisationen är att de konsulter som finns står vid sidan av kärnverksamheten (respondent 8). 
Vissa gruppkonstellationer med mycket konsulter har sin egen agenda då de delvis ser på 
Arbetsförmedlingen som kund och inte arbetsgivare. Det finns hos konsulter ett tankesätt av 
“jag är här på kontrakt, jag gör mina timmar och sen bryr jag mig inte om resten”. Vidare menar 
respondent 8 att bristen på styrning från ledningen leder till att de som har sin egen agenda 
tillåts att driva igenom egna arbetssätt som kan skada arbetsgrupper.  

Beroenden 
I många delar av Arbetsförmedlingens IT-organisation finns det såväl personliga beroenden 
som tekniska beroenden där olika produkter är beroende av varandra. När det byggs nya tjänster 
inom organisationen skapas dessa beroenden mellan team, där team har egna prioriteringar, 
vilket försvårar planeringen. De nya produkterna som tas fram av team uppkommer antingen 
tack vare ett efterfrågat behov eller i hopp att det fyller ett behov någonstans, menar respondent 
2. Något som påverkar dessa beroenden är de krav som kommer av externa beställare och dessa 
kan variera och vara olika brådskande. Dessa beroenden anses dock inte finnas överallt i 
organisationen. Respondent 3 menar att produkten dennes team arbetar med inte har några som 
helst beroenden internt och skulle produkten gå sönder påverkar det ingen annan på AF IT. 
Inom organisationen är det officiella tillvägagångssättet att hantera ändringar genom att hålla i 
möten. Enligt respondent 8 finns det en väldigt utbredd möteskultur inom organisationen där 
alla ska inkluderas. Detta leder till att möten har väldigt många deltagare och när alla deltagare 
ska berätta vad de arbetar med, har det haft en negativ inverkan på dessa mötens effektivitet då 
det inte finns tid kvar att diskutera det som mötet egentligen skulle handla om. Detta leder till 
fler möten av samma karaktär. Respondent 8 menar att denna inkluderingsprincip är väldigt 
tidsineffektiv och slöseri av resurser. 
 
Det inofficiella tillvägagångssättet för att hantera beroenden inom organisationen går ut på att 
etablera ett gott internt kontaktnät och nå ut till detta direkt genom att fysiskt röra sig till dit det 
behövs för att kunna diskutera problemet. Detta kontaktnät är väldigt beroende på hur lång tid 
en medarbetare arbetat i Arbetsförmedlingens organisation. 
 
Efter insamling visar det empiriska materialet att beroenden mellan olika team inte hämmar 
deras arbete i någon större utsträckning. Det visar dock även på att de team som är helt utan 
beroenden i större grad kan arbeta fritt och uppnå de mål som de sätter upp för sig själva.  
Dock är det endast ett fåtal individer som är experter och dessa experter blir hårt utsatta av 
uppgifter från andra team som vet att “detta problem löser hen, så hen frågar jag!”. Detta har 
resulterat i att dessa nyckelpersoner blir flaskhalsar i organisationen, trots sin expertis, vilket 
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nu har blivit ett dagligt problem eftersom cirka 70 konsulter nyligen lämnat sina uppdrag och 
ingen besitter kunskapen för att lösa de problem som uppstår.  

Organisationsstyrning 
Respondent 4 beskriver hur Arbetsförmedlingen har misslyckats med sin produktstyrning. I 
verksamheten utgår man inte från produktprincipen, det vill säga de principer som finns när 
man tar fram produkterna. Istället kollar man på hur de är organiserade i verksamheten vilket 
enligt respondent 4 är ett misslyckande. Hen anser att det är bättre att kartlägga alla 
verksamhetsförmågor och efter detta gruppera dem för att ta fram produkter. En ”mappifiering” 
genomfördes på Arbetsförmedlingen för att undersöka vilka förmågor som finns inom olika 
produktteam, den resulterade i att det finns upprepade tekniska förmågor i flera produkter. 
Tekniska förmågor syftar på funktioner såsom utbetalningar och inte kompetens.  
 
Respondent 6 beskriver en problematik i de fysiska förutsättningarna Arbetsförmedlingen har. 
Utvecklare sitter i en miljö som inte alltid är anpassad för utveckling vilket har varit en grund 
till frustration enligt respondent 6, som menar att ledningen i vissa fall har tvingat vissa 
förflyttningar till lokaler som utvecklare inte ansett passat för arbete med IT-produktion. Vidare 
beskriver respondent 6 hur olika arbetssätt inom en och samma lokal är en annan grund för 
frustration. Utvecklare förflyttades till aktivitetsbaserade miljöer vilket inte passade bra då 
ledningen inte tog tag i utvecklar teamen behov. Denna problematik har under den senaste tiden 
förbättrats enligt respondent 6 men de fysiska begränsningarna i form av lämpliga lokaler för 
IT-arbete förblir ett problem om organisationen vill växa i takt med förnyelseresan. Respondent 
1 & 6 menar att de fysiska begränsningarna kommer att förbättras när Arbetsförmedlingen 
under år 2019 flyttar till sina nya lokaler. Arbetsförmedlingen genomför ett pågående arbete 
med att gå från enskilda resurskonsulter till att beställa hela externa team vilket enligt 
respondent 6 inte uppskattas av alla på golvet. Detta genomfördes på ett direkt sätt som skiljer 
sig från hur organisationen tänkte för ungefär ett år sen när man tillsammans fick vara med och 
forma organisationen enligt respondent 6. Många ledningsbeslut har på senaste tid förändrats 
då det finns en önskan om att leveranserna inom organisationen ska öka, enligt respondent 
6.  Det är svårt för en organisation att ta in ett helt nytt team eller person och omvårda dem om 
organisationen inte har dokumentationen eller vanan att göra det. Arbetsförmedlingen saknar 
sådan infrastruktur och det tar tid upplever respondent 6 & 8. Det finns istället en önskan om 
mer transparens inom organisation där respondent 6 menar att det öppet måste diskuteras hur 
organisationen ska ställa sig till de nya kraven om ökad nyproduktion ställt mot underhåll av 
gamla tjänster och infrastruktur. Respondent 6 beskriver hur “utvecklare vill avveckla det gamla 
och fokusera på det nya”, främst då den tekniska skulden av gamla tjänster hos 
Arbetsförmedlingen kostar mycket tid och pengar. Det finns system på Arbetsförmedlingen 
idag som ingen underhåller, utan de ligger på en nivå där det handlar om livsuppehållande 
handlingar. Respondent 8 beskriver hur det finns behov av en mer organiserad arkitektur inom 
organisationen där ledningen bestämmer sig för ett arbetssätt som sedan alla får förhålla sig till. 
Om en IT-organisation låter alla sina resurser att skriva på sitt eget språk har man sedan en 
produkt som ingen annan kan hantera om den personen slutar, menar respondent 8. Som en 
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konsulttung IT-organisation är det här vitalt att ta tag i för att kunna bli mer effektiva 
(respondent 8).   
     

“När man väl kommer till kärnan av något så finns det alltid en annan agenda som styr” 
(respondent 8 om organisationsstyrning) 

 
Respondent 8 beskriver hur Arbetsförmedlingen pratar om frihet i sina arbetssätt och styrning 
men i slutändan är en statlig myndighet som måste förhålla sig till lagar och regler på ett sätt 
som den privata sektorn inte behöver. Det finns inga incitament för att komma med idéer kring 
verksamhetsutveckling då man enligt respondent 8 har fastnat i “sitt sätt man arbetar här”. De 
olika agendor som återfinns inom organisation krockar på ett sätt att det skapar klyftor mellan 
utvecklare och folk som jobbar med drift (respondent 8).       

Kompetens och Mognad 
Det empiriska materialet visar på att det finns brister gällande kompetens och mognad inom 
organisationen. Detta har blivit synligt då en stor del av de resurskonsulter som varit 
involverade i olika team har fått lämna sina uppdrag, enligt respondent 8. Vidare menar 
respondent 4 & 7 att denna individuella omognad inom organisationen är en bidragande faktor 
till varför förnyelseresan inte fått det fäste den behöver för att kunna genomföras samt att 
mycket inom organisationen verkar ske utan riktig grund och förståelse för vilka steg som bör 
tas. Respondent 7 menar även att viljan och “tänket” finns inom Arbetsförmedlingen men att 
organisationen inte är tillräckligt mogen än då det bland annat inte görs tillräckliga mätningar 
kring det dagliga arbetet samt att detta är en viktig del i arbetet med DevOps. 
 

“Brister i kompetens kan bero på att Arbetsförmedlingens IT-avdelning kanske inte är ett 
ställe man söker sig till om man vill utvecklas. Finns ju ballare företag att sitta på än i en 
myndighet” - Respondent 8 om problem som organisationen lever med idag tack vare sin 

natur som myndighet.  
 
På Arbetsförmedlingens IT-avdelning har det visat sig att det brister i IT-kompetens då dessa 
blivit förflyttade dit från andra delar av organisationen. Avdelningen har beskrivits av några 
respondenter som ”dit man förflyttas om ens kompetens inte behövs någon annanstans i 
organisationen” (respondent 4 & 8). Resultatet av detta har blivit att anställda hamnar i roller 
där det krävs kompetens kring processtyrning, IT-processer och hierarkier men i själva verket 
saknar sådan kompetens. Förflyttningen av olika individer som hamnat i situationer där 
kompetens är bristfällig, eller i värsta fall saknas helt, har gjort att bland annat produktägare 
generellt inte håller den nivå som krävs för att genomföra ett bra arbete.   

Förändring 
Det har visat sig att det råder ett visst tvivel gällande de omorganisationer och förändringar som 
sker i organisationen där en konsensus bland samtliga respondenter visar på att det sker 
förändringar alldeles för ofta. Respondenterna 5 & 8 har beskrivit det som “så fort det utses en 
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ny generaldirektör sker det en ny omorganisation, oavsett hur vi arbetar”, samt att det under 
arbetet bytts ut chefer, skapas nya sektioner och konstant tillkommer nya arbetssätt. Hur dessa 
förändringar kommuniceras från förändringsledningen har mötts av olika reaktioner. Enligt 
respondent 1 har förändringarna kommunicerats väl men de har varit svåra att ta till sig på grund 
av omkringliggande arbetsuppgifter och dålig timing. Andra respondenter (3, 4 & 5) menar att 
det teoretiskt har gått att lära sig om förnyelseresan men att det är helt annorlunda när denna 
resa ska genomföras i praktiken och att det samtidigt är delar av organisationen som inte har 
förstått varför ändringen sker och vad som ska ändras, både vad gäller personligt plan och 
organisatoriskt plan. De anställda bjuds in till utan att egentligen veta varför de blivit inbjudna.  
 
Olika grupper inom organisationen är olika benägna att genomgå en förändring. En respondent 
menar att dennes team inte är villiga att genomgå några förändringar alls och ska det göras 
ändringar bör dessa testas i mindre projekt som inte är lika kritiska. En annan respondent menar 
att den förändring som sker inte är tillräckligt omskakande då denne anser att det är väldigt 
svårt att genomföra en förändring när det ständigt är samma personal som påverkas och som 
ska genomleva omorganisationen. Respondent 3 menar att det har med Arbetsförmedlingens 
anställningspolicy att göra. Respondent 4 menar att bristen på ledarskap i kombination med 
självledarskap är en bidragande faktor till att förändring är svårt att genomföra i organisationen 
då arbetet blir baserat på individens egna tankar och förståelse tack vare bristfällig 
kommunikation gällande förändringar.  
 

“Det finns ingen förändringsledning eller plan för hur man ska förändra på rätt sätt” - 
Respondent 4 om hantering av förändring och hur självledarskap har påverkat detta.  

 
Det råder en osäkerhet hos de anställda i organisationen gällande hur ofta det sker en förändring. 
Detta då det sker ändringar som inte går att påverka eftersom det inte alltid uppmanas till 
förändring genom interna förslag utan även av externa bestämmelser, såsom 
förordningsändringar etc. En förändring som redan har skett i organisationen är att produkter 
kommer att köpas in av externa team med färdiga teamkonstellationer. De externa teamen 
kommer bli tilldelade en produktbeskrivning och ska sedan leverera detta till AF IT. I och med 
denna förändring ändras strategin för intag av resurskonsulter hos AF IT från att tidigare ta in 
resurser och placera de i team hos AF IT själva. Antalet förändringar i organisationen har 
resulterat i vad som valts att kallas “förändringströtthet” och syns olika tydligt i olika delar av 
organisationen samt uttrycker sig mest hos de som varit anställda i organisationen en längre tid. 
Anledningen till att denna förändringströtthet har uppkommit förklaras av att det sällan sker 
någon märkbar skillnad vid förändringar, att de sker med dålig förståelse för det vardagliga 
arbetet och med dåliga underlag.  

Samarbete och Koordinering 
De olika team som finns inom IT-organisationen beskrivs enligt respondent 1, 7 & 8 som 
autonoma och självbestämmande. I ett produktteam går man sällan utanför gruppen och håller 
sig till de applikationer och produkter som teamet representerar och tillhandahåller. Respondent 
7 menar att Arbetsförmedlingen ligger efter i vad hen kallar för den “kulturella helheten”. 
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Kontakter och kommunikation mellan olika team beskrivs som överlag begränsad och 
komplicerad där respondent 7 menar att kommunikationsvägar och förmågan att skapa nya 
band är viktigt för den kulturella helheten i en organisation. Respondent 8 beskriver hur det 
finns integrationspunkter mellan teamen på Arbetsförmedlingen men att det sällan sker några 
större samarbeten mellan olika parter inom organisationen. Varje team ska ha “alla nödvändiga 
kompetenser” vilket leder till isolering enligt respondent 8. ”I praktiken skulle mitt team kunna 
flytta ut i skogen och utveckla vår produkt, det spelar ingen roll att vi sitter här på kontoret” 
menar respondent 8.       
 
Respondent 1 menar att ledningen gör fullt tillräckligt i sin förmedling av samarbete och att det 
“ibland kan bli för mycket” av övningar kring detta. Bristerna ligger i miljön och 
systemsammanband och att de självstyrande grupperna har egna agendor som gör det svårt för 
IT-ledningen att styra. Det “springer runt små påvar som säger hur det ska vara men de kan inte 
lösa problem med koordinering”, enligt respondent 1. Vidare beskriver hen hur det mellan 
sektioner finns gemensamma fikastunder men att den största samhörigheten sker till sitt eget 
team och det sker inte mycket samarbete över sektioner och avdelningar.  
 
Respondent 5 beskriver hur “Alla chefer har aldrig varit i samma rum på IT-avdelningen” när 
förnyelseresan började på Arbetsförmedlingen och att det finns tydliga sådana exempel av brist 
i samarbete inom ledningen. Hen menar vidare hur Arbetsförmedlingen under förnyelseresans 
gång har blivit öppnare och samarbetet blivit bättre och det är viktigt att en IT-organisation 
måste tydliggöra ömsesidiga beroenden för att kunna framgångsrikt samarbeta. Respondent 7 
beskriver hur det är viktigare att dela kompetens och domänkunskap än att sitta nära varandra 
rent fysiskt för att få till ett bra samarbete i en IT-organisation.    
 
Respondent 5 menar att det finns brister i hur produktägare samarbetar och koordinerar sitt 
arbete med produktteamen. Det finns inget uttalat arbetssätt för hur de ska hjälpa respektive 
produktteam och resultatet blir att varje produktägare har sitt eget individuella arbetssätt. Vidare 
menar respondent 5 att det behöver finnas en gemensam plattform för hur en beställning sker 
som gynnar teamen, beroende på hur beställningar kommer in till teamet. Kravställningen är på 
en nivå där allt sker på en gång där och man får prioritera individuellt vad som bör hanteras. 
Koordinering bör ske efter kortare intervall där man hittar gemensamma mål och jobbar utifrån 
dem i under en tidsperiod av några veckor för att sedan upplösas. Respondent 8 beskriver vikten 
av att bibehålla rätt kompetenser i en IT-organisation. Det har funnits en mängd små 
grupperingar inom Arbetsförmedlingen som tidigare varit väldigt bra och effektiva men som 
inte finns kvar enligt respondent 8. Det är vitalt att ledningen har översikt över vilka 
kompetenser som finns inom organisationen för att kunna se till att nödvändig kompetens finns 
på plats när det behövs. På Arbetsförmedlingen har “man haft en övertro att det finns egen 
personal som kan fixa allt själva, medans verkligheten ser så att det varit konsulter som har 
skött det åt dem” (respondent 8) och det finns ingen översikt för vilka resurser som finns och 
hur de ska fördelas. Vilket leder till “svårigheter när det uppstår problem som ska lösas” 
(respondent 8). Respondent 3 beskriver hur man kan gå till en produktägare eller ansvarig i ett 
annat system om man behöver hjälp eller lösa något. I detta fall fick respondent 3 gå vidare 
med sin förfrågan till chefer uppåt i organisationen. I det här specifika fallet gick det bra 
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eftersom chefen tyckte det var viktigt, men man blir beroende av huruvida chefen tycker det är 
viktigt eller inte (citat respondent 3).  

Ansvar och Tillit 
Respondent 1 & 4 menar att det inte existerar någon skuldkultur i organisationen och att som 
anställd vågar man göra fel. Respondent 4 menar vidare att det inte ska läggas någon vikt på 
vem som ansvarar när det går fel, utan snarare vem som ansvarar för tillrättagörandet. 
Respondent 5 menar dock att detta är väldigt beroende på vart i organisationen man befinner 
sig och att det i vissa delar av organisationen finns en skuldkultur där det inte är kul att göra 
fel.  
 
Vad gäller ansvar har det framkommit att detta diskuteras i termer av huruvida de anställda tar 
ansvar eller inte när något går fel. Detta gäller oftast vid överlämningar från ett team till ett 
annat och respondent 5 menar att ansvaret för eventuella fel ligger hos det överlämnande teamet 
även efter överlämning. Dock är det svårt att ta fullt ansvar då egna beslut lätt blir 
utmanövrerade av ovanstående led, vilket skapat frustration. Respondent 1 menar att hen kan 
göra sig hörd vid mindre beslut, men inte har någon påverkan alls vid större beslut.  
Ett exempel som beskrivits av respondent 5 var när det gjordes en temporär omorganisation 
under en kritisk period. Omorganisationen innebar att det skapades tvärfunktionella team som 
arbetade i samma rum och mot ett gemensamt mål. Detta resulterade i vad som beskrevs “så 
här skulle vi gjort från början”. Kort efter att krisen undvikits gjordes en ny omorganisation där 
de tvärfunktionella teamen rent fysiskt flyttades isär och inte satt gemensamt längre, utan 
snarare med de som har samma arbetsuppgift och enligt organisationskartan. Detta skapade stor 
frustration hos de inblandade och fick de anställda att tappa förtroende för ledningen. “Vi förstår 
förnyelseresan men besluten tas inte därefter” (citat respondent 5).  
 
Respondent 1 menar att oliktänkande uppmuntras även om idéerna sällan blir verklighet. 
Samtidigt menar respondent 5 att de som ger förslag blir avvisade momentant samt att ett eget 
initiativ inte premieras. Då något blir jobbigt motarbetas det och chefer kan utesluta de som tar 
upp obekväma ämnen.  
 
Vad gäller ansvaret för arbetet menar respondent 4 att detta ligger på teamnivå och inte hos 
överliggande chef. Vissa team har, enligt de själva, redan uppnått det som efterfrågas i Vision 
2021 och det har resulterat i att intresset för att utvecklas har svalnat. Genomgående råder det 
en frustration vad gäller vem som tar ansvar, oberoende vart i organisationen. Vad gäller 
organisationens produktframtagning och drift av befintliga produkter, ligger väldigt stort ansvar 
på utvecklarna i organisationen. Respondent 8 menar att om en anställd kan hantera frihet under 
ansvar är Arbetsförmedlingens IT-avdelning en fantastisk arbetsplats. Det råder dock en 
konsensus att det överliggande ansvaret för arbetet ligger hos generaldirektören. 
 
Många konsulter tar stort ansvar och tvingas dra stora lass. När cirka 70 stycken konsulter fick 
lämna har detta visat på brister i organisationen och är ett dagligt problem, enligt respondent 8.  
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“Jag har nog aldrig arbetat någonstans där man kan vara mindre ansvarslös och aldrig 
behöva stå till ansvar för något. I princip.” “Alla ser inget” - Respondent 8 om 

ansvarstagande.  

Ledarskap och Självledarskap 
Det har under den förnyelseresa som Arbetsförmedlingen genomgår med Vision 2021 
formulerats att självledarskap är en viktig komponent (AF Infra, u.å.) och detta har framkommit 
av studien att vara problematiskt. Respondent 2 & 5 menar att det är hierarkiskt långt mellan 
olika team och chefer, samt att övergången mellan en hierarkisk organisation mot 
självledarskap inom förnyelseresan är något som verksamheten brottas med. Det finns en 
hierarkisk struktur samtidigt som det i förnyelseresan förmedlas en medarbetarstruktur med 
aktiva anställda. Den information som förmedlas idag är fortfarande beroende av en hierarkisk 
struktur då informationsflödet idag går till cheferna. Vill anställda ha information måste de i 
dagsläget således gå till sin närmsta chef. Respondent 2 menar vidare att det är svårt för en chef 
i organisationen att hitta sin naturliga roll i och med självledarskapet då det är något som inte 
har arbetats med tidigare och det saknas ett facit för hur detta ska gå till. En konsekvens av detta 
har blivit att personalen blivit rädd att för sina roller och ansvarstagande i självledarskapet. 
Respondent 2 menar också att självledarskap inom organisationen leder till att personalen 
springer åt olika riktningar som inte ligger i linje med vad visionen och vad organisationen vill 
uppnå. Respondent 1 går så långt och poängterar att det blir svårt för ledningen i organisationen 
att styra på grund av alla “småpåvar” som arbetar utefter en egen agenda. Studien visar att just 
den egna agendan blir ett problem för organisationen och att detta kommer av att det 
gemensamma målet och visionen inte är tillräckligt kommunicerad. Interna 
strukturförändringar har varit väldigt energikrävande för sektionschefer, menar respondent 3. 
Detta har gjort att ens närmaste chef varit mer frånvarande och detta kan ha lett till att 
personalen blivit orolig, saknat stöd och fått bristande information gällande omorganisationen. 
Respondent 3 menar att meningen med det självledarskap som inrättats ska vara lösningen på 
detta problem men att delar av personalen inte följer sådana instruktioner. Vad detta beror på, 
menar respondent 3, har med den egna motivationen och inställning att göra samt att bristen på 
stöd från närmaste chefen varit obefintlig då denna ständigt är upptagen i möten eller inte vet 
hur stöd och ledning ska ges. Respondent 3 menar att ledarskapskulturen inom organisationen 
är hämmande för arbetet och att chefer bör bytas ut då det är “svårt att ändra folk” (respondent 
3). Vidare menar respondent 3 att hen inte vet vad “självledarskap” innebär och uppfattar det 
som ett sätt för ledningen att lägga över ansvar för egen motivation och engagemang på 
personalen och själva undvika detta.  
 
Den information som når ut till personalen är väldigt beroende på vem chefen som hanterar 
informationen är som individ, menar respondent 4. “En del chefer är väldigt duktiga på att 
berätta om förändringen men det beror på hur duktig chefen är på att ta till sig information och 
dess förmåga att förmedla detta vidare till medarbetarna” (respondent 4). I vissa fall har det 
dock visat sig att chefers hanteringssätt av informationen varit fruktlösa oavsett då medarbetare 
inte varit mottagliga av informationen och då ignorerat den. Respondent 4 menar att 
formuleringen av självledarskap blir förvirrande då det uppfattas som att personalen ska ta egna 
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beslut men att det i själva verket handlar om kollektiva beslut. De kollektiva besluten blir 
lidande då det är många som tycker olika och respondent 4 menar att ”med självledarskap är 
det viktigt att förstå helhetsperspektivet”.  
 
Respondent 5 poängterar att de beslut som tenderar att tas inom IT-organisationen inte är 
baserade på rätt information och med bristande kompetens. Som chef tvingas man ta beslut utan 
rätt förutsättningar. Vidare menar respondent 4 att det enda som krävs för att varje team ska 
fungera väl och vara självgående är ett tydligt definierat mål och inget mer.  
 
“Vissa tycker att självledarskap innebär att jag gör vad jag gör, men det handlar mycket mer 

om att hitta dem som är närmast och ta beslut tillsammans med dem för att likrikta” - 
Respondent 5 om arbetet med självledarskap. 

 
Samtliga respondenter menar att ett internt kontaktnätverk är av yttersta vikt och att det är en 
påtvingad följd av det införda självledarskapet. Då det saknas teamledare och agila coacher är 
det upp till varje team att leda sitt egna arbete framåt. Självledarskapet har medfört att 
personalfrågor och andra ämnen av med känslig art inte blir hanterade.  
 

““Det här får ni i grupp hantera på något sätt.” Problemet är att i grupp kan man inte 
hantera personalfrågor.” - Respondent 8 om problem gällande personalfrågor som 

uppkommit av självledarskapet.  
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Analys 
I detta avsnitt kommer studiens empiri att analyseras med hjälp av den litteraturgenomgång 
som presenterades i avsnittet “Teori”. Det specifika fallet för studien analyseras både i relation 
till teori om organisationskultur och i relation till DevOps som empirisk kontext.   
 
Den värld som Arbetsförmedlingens IT-avdelning lever i är en komplex, enorm och intressant 
värld. Det arbete som sker hos AF IT har dock grus i maskineriet där den kulturella förändring 
som är i takt med att genomföras möter motstånd i form av de egna arbetarna. Att genomföra 
en förändring, med allt vad det innebär, inom en organisation beskrivs redan i befintlig 
akademisk litteratur gällande förändring inom DevOps och mer generellt i den teoretiska 
kontexten för organisationskultur som komplex och väldigt individuell. Så, att resultatet visar 
på gruskorn i maskinerna möts inte av någon större förvåning. Men varför? 
 

Organisationskultur 
Det empiriska materialet som insamlats visar att det råder ett fokus på de diverse team som 
utgör IT-organisationens operativa verksamhet. De autonoma teamen, som beskrivs i 
“Samarbete och Koordinering” av respondent 1, 7 & 8 i empirin, bär sin egen kultur vilket kan 
i vissa fall liknas med de subkulturer som Heide et al. (2015, ss.50–52) beskriver. Det fokus på 
subkulturerna som återfinns enligt studien på Arbetsförmedlingen anknyter till ett 
organisatoriskt fragmenteringsperspektiv där Heide et al. (2015) betonar hur de kan tyda på 
kulturella inkonsekvenser. Varje medlem i en organisation har olika antaganden och 
värderingar vilket skapar bristande samförstånd i kulturen. Att arbeta utifrån ett kulturellt 
samförstånd mellan olika arbetsgrupper ligger i linje med hur DevOps beskrivs i den empiriska 
kontexten, dock menar respondent 4 (“Samhörighet”) att kulturellt samförstånd också kan 
uppstå genom att skapa en större förståelse för hur man kan arbetar tillsammans.  
 
Respondenter (1, 2, 5, 7 & 8) beskriver under “Samhörighet” i empirin att medarbetare känner 
störst samhörighet till den arbetsgrupp den arbetar inom som i sin tur knyts samman av den 
produkt eller tjänst gruppen ansvarar för. Den starka anknytningen till sin arbetsgrupp på 
Arbetsförmedlingen visar på en subkulturell miljö, tack vare de tecknen på avsaknad av en 
kulturell helhet enligt studien, inom IT-organisationen. En kulturell enhetlighet där silos bryts 
ner mellan olika arbetsgrupper framhåller Nybom et.al, 2016 som vitalt för att genomföra en 
förändring till organisationskultur som är förenlig med DevOps-arbete. En aspekt som 
framkommit i den explorativa enfallsstudien är att en IT-organisation bör vara uppmärksam på 
hur den förhåller sig till sina produktteam då de å ena sidan kan skapa effektiva resultat och 
god kommunikation inom teamet enligt respondent 3 & 6, men å andra sidan också skapa 
missgynnande förutsättningar för arbete med DevOps genom de kulturella inkonsekvenser som 
Heide et al. (2015) beskriver. Vidare beskriver respondent 3 under “beroenden” att vissa 
produktteam, som kan liknas med dessa subkulturer, visar på väldigt hög prestanda trots att de 
sitter isolerade i en silo. Detta visar på en motsägelse att silos bör brytas ner för att öka 
effektiviteten i teamen, oberoende på hur kulturen ser ut inom det isolerade teamet. Det är dock 
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så att det isolerade produktteamets effektivitet inte smittar av sig på övriga verksamheten och 
på så sätt skapar kulturella inkonsekvenser.  
 
Westrum (2004) beskriver att uppdelade avdelningar där samhörighet till sin arbetsgrupp är 
förekommande i en byråkratisk organisationskultur, där organisationsmedlemmar tydligt 
förhåller sig till lagar och regler. Arbetsförmedlingen visar stora liknelser till denna 
organisationstyp där de som statlig myndighet har tydliga externa förhållningsregler som skiljer 
sig från IT-organisationer inom den privata sektorn enligt respondent 8 i 
“Organisationsstyrning”. Det är dock så att anledningen till att AF IT får denna beskrivning 
beror på de externa regelverk som de verkar under. Som statlig myndighet kan det därför bli 
svårt att definieras som något annan än byråkratisk då den miljön runt om verksamheten verkar 
vara byråkratisk. Av Westrums tre olika typer av organisationskultur anses en generativ 
organisationskultur vara det som lämpar sig bäst för DevOps. Samtidigt menar Walls (2013) att 
DevOps-kultur kommer se olika ut hos olika organisationer. Detta medför att den byråkratiska 
organisationskultur som upplevs hos AF IT mycket väl kan vara en DevOps-vänlig kultur, 
enligt hur de på AF IT arbetar. AF IT befinner sig i en unik situation för att bedriva DevOps 
arbete där de måste skapa en unik kultur som fungerar för att jobba enligt de förutsättningar 
som finns. Forsgren (2016) för en diskussion kring hur det inte finns ett bästa sätt att 
implementera DevOps i en IT-organisation och alla organisationer kommer att ha olika 
barriärer att ta sig igenom.  
 

Barriärer inom DevOps 
En viktig grundsten, som denna studie riktar sig till, är organisationskultur inom DevOps som 
i sig har sina barriärer. Några av AF IT:s största barriärer för en kulturell förändring, enligt 
empirin, är tecken på bristande kommunikation och samarbete. Respondent 8 beskriver under 
temat “Samarbete” i empirin att: 
 
“Mitt team skulle kunna flytta ut i skogen och utveckla vår produkt, det spelar ingen roll att vi 

sitter här på kontoret”. – Respondent 8 
 
Samtidigt som citatet tyder på att det egna teamet klarar sig själv, visar det också att teamet inte 
behöver arbeta i samrörelse med alla andra. Enligt hur DevOps definieras i den empiriska 
kontexten av Nybom et al. (2016) ska Dev och Ops samarbeta och arbeta mot ett gemensamt 
mål. Det öppnar dock upp för tolkningar gällande det organisatoriska omfånget och nivå. Tolkas 
ett team som ett företag går det att anse att ett specifikt team arbetar enligt DevOps, trots 
isolering. Om flera isolerade team arbetar på samma sätt blir organisationen i praktiken mer 
DevOps. Arbetar alla team isolerat men enligt DevOps definition där utvecklare och driftare 
arbetar sida vid sida och mot ett gemensamt mål, arbetar således hela organisationen enligt 
DevOps. Trots den silobaserade organisationen. Hur filosofin DevOps definieras inom en 
organisation är alltså det som avgör huruvida en organisation arbetar DevOps eller inte. 
 
Den bristande kommunikationen mellan arbetsgrupper på AF IT, beskrivet under 
“Kommunikation” i empirin, tyder på ett silo-stadie enligt Nybom et. al (2016) vilket inte är 
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förenligt med DevOps grunddrag att bryta ner silos och föra Dev och Ops närmare varandra. 
Dock ger DevOps vaga beskrivning i den empiriska kontexten möjlighet att tolka detta på olika 
nivåer. Arbetsgrupperna på AF IT visar likheter i sin art som vertikala subkulturer där 
kommunikationen sällan går mellan produktteam såvida det inte finns ett direkt beroende 
kopplat till en tjänst eller produkt de utvecklar tillsammans.  
 

Kommunikation och förändring 
För AF IT visar det empiriska materialet en bild av att det finns en brist i informationsflödet. 
Respondent 5 beskriver under tema “ledarskap och självledarskap” hur informationsflödet 
stundtals är fel för ändamålet medans respondent 4 beskriver hur medarbetare inte är mottagliga 
för informationen. Schein (1993) menar att kommunikation över gränser mellan subkulturer 
har en påverkan på organisationens effektivitet. Dock behöver detta enligt Westrum (2004), 
som beskriver en liknande bild men påpekar att ett icke generativt informationsflöde inte 
nödvändigtvis behöver vara ineffektivt utan att det istället beror på vad organisationens mål är 
och vad man vill uppnå, inte innebära att AF IT arbetar ineffektivt. Enligt vad respondenterna 
ovan visar på är att det snarare är informationens innehåll och tidpunkt som verkar avgörande 
för hur det mottas.  
 
Det ständiga förnyelsearbete AF IT genomför med små och stora omorganiseringar framhålls 
under tema “Förändring” i empirin som stundtals förvirrande och felriktat av ledningen och 
vissa respondenter menar att de inte känner någon anknytning till IT-organisationens visioner. 
Respondent 8 beskriver under tema organisationsstyrning hur: 
 

“När man väl kommer till kärnan av något så finns det alltid en annan agenda som styr” – 
Respondent 8 

 
När det råder avsaknad till organisationens mål och visioner skapar medarbetare istället sina 
egna agendor, dessa agendor kan i sin tur ligga i linje med organisationens mål men också skada 
arbetet att nå dem.  Kommunikation och informationsflödet är dock det som håller ihop 
arbetslagen enligt Westrum (2004) och ger det fokus och koordination organisationen 
behöver.  Det studien vidare visar på är att avsaknaden av beroenden, vilket verkar ha gynnat 
arbetet med DevOps inom isolerade team, inte leder till några samarbeten med andra team. 
Detta går då att tolka som att beroenden mellan team föder samarbete däremellan. När Westrum 
(2004) då menar att kommunikation och informationsflöden håller ihop arbetslagen ligger det 
då beroenden som grund för samarbetet som gett upphov till kommunikationen. 
 
Under tema “Kommunikation” i empirin framkommer det att IT-organisationen på 
Arbetsförmedlingen saknar formaliserade kommunikationskanaler vilket har resulterat i långa 
kommunikationsvägar. Kommunikationen fungerar bäst inom arbetsgrupper men fallerar när 
det kommer till informationsflöden till andra arbetsgrupper enligt respondent 7 i tema 
“Samarbete & Koordinering”.  Enligt respondent 3 beror den fallerande kommunikationen dels 
på gemensamma verktyg som saknas för att bedriva kommunikation vilket Hütterman (2012) 
menar behövs för att undvika missförstånd och konflikter. Vidare menar Westrum (2004) att 



 49 

förhållanden som förhindrar ett positivt informationsflöde ofta återfinns inom en patologisk 
eller byråkratisk organisationskultur (Ibid). Att en god kommunikationskultur ska finnas för att 
vara förenlig med DevOps beskrivs väl i den empiriska kontexten, men det beskrivs inte hur 
den ska bedrivas eller vart det bäst behövs i organisationen annat än mellan Dev och Ops. Vad 
denna explorativa fallstudie visar tecken på är att fokus bör ligga på att möjliggöra 
kommunikation baserat på organisationens strategi och förutsättningar för att arbeta DevOps. 
Om ett team besitter all den kompetens som behövs för att arbeta DevOps bör 
kommunikationen riktas inom teamet för att utveckla teamets förmåga att jobba mer effektivt. 
Om det finns en brist av kompetens till att arbeta DevOps bör istället kommunikationen riktas 
mot att sprida kompetens mellan team för att möjliggöra arbete med DevOps.  
 
Det finns team hos AF IT som har ett gott samarbete och kommunikation samt inom gruppen 
tar ett delat ansvar för risker och arbete enligt respondent 3 (“Kommunikation” & “Ansvar och 
Tillit”). Dessa grupper anses vara av generativ och prestationsorienterad art enligt Westrum 
(2004) definition. Samtidigt som den goda kommunikationen visar på att det inte framhävs 
några syndabockar vid eventuella misstag, då kulturen är öppen för misstag och konflikter, sker 
inga reprimander. Eventuella misstag leder istället till utredning av situationen och 
kunskapsbildande aktioner, vilket styrker bilden av att gruppen är av generativ art enligt 
Westrums (2004) beskrivning. Detta typ av agerande leder även till en intern proaktiv miljö 
som underlättar kommande arbete. Dock visar det empiriska materialet under tema 
“Beroenden” på att detta team idag arbetar isolerat och utan beroenden från andra delar av 
organisationen. Frånvaron av dessa beroenden innebär att det inte sker någon kommunikation 
med andra team, vilket Nybom et al. (2016) menar skapar silos och dessa silos är viktiga att 
radera för att möjliggöra DevOps i organisationen. Således leder frånvaron av beroenden mellan 
team till att kommunikationen mellan team minskar och detta strider mot den öppna och 
kontinuerliga kommunikation som Forsgren (2016), Walls (2013) och Fiampoli & Groll (2016) 
beskriver som viktig i en organisation som ämnar arbeta DevOps. Det blir därför viktigt att 
balansera och ha en hanterbar mängd beroenden mellan team för att kunna upprätthålla en 
kommunikation. Dock skapar för mycket beroenden en långsam och trög organisation 
(Continuous Delivery, u.å.).  
 
Westrum (2004) menar att en generativ organisationskultur med ett bra informationsflöde har 
större möjligheter till att vara kreativa, trygga och harmoniska än patologiska och byråkratiska 
kulturer. Ett bra informationsflöde beror bland annat på ett gott samarbete inom organisationen, 
och detta kan ses i specifika team hos AF IT men inte vad gäller översiktligt arbete mellan 
teamen i hela IT-organisationen. Arbetsförmedlingen tenderar därav till att likna en byråkratisk 
kultur när det kommer till informationsflöde och kommunikation för hela organisationen men 
inte nödvändigtvis inom vissa specifika grupper. Huruvida en generativ organisationskultur 
med ett bra informationsflöde är bäst lämpad för DevOps som den empiriska kontexten antyder 
går delvis i kontrast med vad som funnits i denna studie. Respondent 8 beskriver, under tema 
“Beroenden” i empirin, hur det inom AF IT förs så omfattande försök att jobba med 
förbättringar av informationsflödet att det får motsatt effekt och istället blir ett slöseri av 
resurser och tid. Därav blir inte mängden av informationen som flödar viktigt för DevOps utan 
snarare kvaliteten. 
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Beroenden 
State of DevOps Report (2017) menar vidare att team i en IT-organisation ska vara löst 
sammankopplade till varandra för att kunna vara en högpresterande organisation, vilket i denna 
studie kan förklaras som de beroenden som tidigare nämnts. Tema “beroenden” i empirin pekar 
vidare på att dessa beroenden skapar möjligheter att kommunicera mellan team och fungerar 
som drivare till kommunikation. Således är dessa beroenden en viktig aspekt att förstå för att 
bygga en högpresterande organisation med god kommunikation. Detta styrks även av Westrum 
(2004) som menar att en förstärkt medvetenhet hos medarbetarna ökar förmågan att ta in andras 
behov i organisationen och är förmåga som har en stark anknytning till en generativ kultur. 
Respondent 2 beskriver i tema “Samhörighet” en problematik mellan kommunikation och 
beroenden där hen menar att även om det etableras en god kommunikation kan detta vara 
förgäves om det återstår problem med för stora beroenden mellan team. En organisation som 
innehar starka beroenden av en viss kompetens eller individ förblir statiskt och trög om 
ledningen inte lyckas med en överliggande struktur för hur det ska fördelas. En problematik 
som det empiriska materialet visar på är de problem som kan uppstå om den kompetenta 
individen lämnar organisationen. Temat “Beroenden” visar på att detta är ett dagligt problem 
hos AF IT då dessa individer ofta visat sig vara inhyrd arbetskraft och huruvida dessa är kvar i 
organisationen eller ej beror på budgetstyrning. Hur organisationen hanterar budget blir därför 
en viktig faktor att tillgodose för att organisationen ska kunna skapa en kontinuitet i kulturen. 
 

Resurser och budget 
Ytterligare en aspekt som denna explorativa kvalitativa intervjustudie visar på är hur viktigt 
budget- och resurshantering är i en IT-organisation. Utifrån tema “Resurser & Budget” går det 
att urskilja en viss problematik gällande budget- och resurshantering inom hela organisationen, 
där respondent 3 och 8 pekar just på denna problematik. Daniels & Davids (2016) beskriver hur 
extra resurser i form av tid och pengar kan underlätta en förändring av kulturen i en organisation 
mot vad en DevOps-kultur ämnar vara då det ger personalen mer utrymme att anpassa sig till 
förändringsprocessen. Utifrån tolkningen av intervjustudien är inte lösningen på problemet att 
skjuta till mer pengar. Det verkar snarare ha att göra med hur dessa pengar hanteras och fördelas 
över organisationen. Respondent 3 menar att det skapas en problematik då resurser tilldelas 
nyutveckling av tjänster samt underhåll av befintliga tjänster utan att det finns en förståelse för 
vad dessa olika arbeten innebär. Detta leder dock till oskiljaktigheter i definitionen mellan vad 
som är nyutveckling och underhåll som sedan resulterar i ojämna budgetfördelningar.  
 
Hos AF IT finns det möjlighet att integrera sig i andras arbete enligt respondent 3 (“Samarbete 
och Koordinering”) men det brister i intresset hos anställda att göra det då tidspressen till sitt 
eget arbete ställer till det. Bristen på integrering gör det därav svårt att föra över kunskap vilket 
Virmani (2015) menar är en vital del i en organisationskultur ämnad att arbeta enligt DevOps. 
Huruvida detta intresse har skadats av brist på en digital arbetsplats där anställda kan arbeta 
med andras produkter, som Virmani (2015) tar som exempel har dessvärre inte framkommit i 
studien av AF IT. Vad som däremot, enligt presentationen av det empiriska materialet (Kapitel 
“Beroenden”, Respondent 8), kan påvisas är ett svalnande intresse inom IT-organisationen för 
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den inkluderingsprincip och möteskultur som Arbetsförmedlingen etablerat. Detta 
etablissemang beskrivs som ett irritationsmoment bland medarbetarna inom IT-organisationen. 
Detta i kombination med att rätt kompetens inte verkar finns på rätt plats inom organisationen 
på grund av tidigare omorganisationer som gjort att anställda förflyttats till platser med 
arbetsuppgifter som ligger utanför deras kompetensområden. 
 

Ledarskap  
Det empiriska materialet visar att det ledarskap som bedrivs inom Arbetsförmedlingen är 
byråkratiskt men även patologiskt enligt Westrums (2004) definition. Det vill säga, enligt 
tolkningen av de genomförda intervjuerna verkar många förändringar initieras uppifrån, utan 
belägg eller förståelse för IT-organisationens egentliga arbete och behov. Vad studien vidare 
visar på är att ledarskap längre ner i organisationen är så gott som obefintligt hos AF IT.  
 
Westrum (2004) menar att ledare i en generativ kultur har ett klart fokus på organisationens 
uppdrag och förmedlar detta tydligt genom att ha delade informationskanaler över olika 
avdelningar för att informationen ska kunna nå rätt person vid rätt tid. Hos AF IT hämmas 
ledarskapet i organisationen av de brister som finns i kommunikationen enligt respondent 2 
(“Ledarskap & Självledarskap”) och de chefer som finns måste vara genuint intresserade av att 
ta del av den information som finns.  Samtidigt spelar det inte någon roll hur intresserad en chef 
är om det inte finns någon närvarande chef som kan vara intresserad. Om en chef inom 
organisationen inte har som intresse att förmedla information till de anställda blir 
informationsflödet lidande, samtidigt som det finns andra chefer som har detta intresse pekar 
detta på att kulturen hos AF är inkonsekvent. Detta beskrivs i vad Heide et al. (2015) kallar 
fragmenteringsperspektivet vilket betonar de osammanhängande värderingar som finns inom 
organisationen och i detta fall främst ledarna i organisationen. Det självledarskap som bedrivs 
hos AF IT i kombination av ett fragmenteringsperspektiv skapar således problem då det finns 
risk att de anställda följer sina egna agendor vilket gör att de beslut som tas kan vara motstridiga 
och inkonsekventa. Således visar detta på att självledarskap utan tydlig struktur samtidigt som 
kulturen är fragmenterad leder till stora problem i informationsflödet och placerar en 
organisation åt vänster i Westrums tabell över de tre olika typerna av organisationskultur. 
Samtidigt visar tema “Kommunikation” att den mesta information som behövs finns att tillgå 
för medarbetarna om de vill ta till sig den. Det visar då snarare på att självledarskapet i brist på 
motivation eller tid från de anställda hämmar informationsflödet.  
 
Så som Heide et al. (2015) beskriver integrationsperspektivet inom organisationskultur gäller 
det att kulturen är homogen där de anställda har en gemensam verklighetsuppfattning och att 
cheferna är de som skapar denna gemenskap. De strukturella svårigheterna som cheferna 
upplever i detta perspektiv har påvisats av det empiriska materialet då de kolliderar med andra 
strukturer i organisationens kultur. Tema “Ledarskap & Självledarskap” visar på att 
informationsflödet hos AF IT bygger på en hierarkisk struktur samtidigt som det förmedlas en 
medarbetarstruktur där de anställda ska ta eget ansvar. Detta leder till att chefernas funktion 
förbises och görs överflödiga, trots att de anställda fortfarande suktar efter ett tydligt ledarskap.  
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I studien hos AF IT har det visat sig att självledarskap förespråkas från organisationens ledning. 
Detta självledarskap kan liknas med det självständiga arbetet bland medarbetarna som Fiampoli 
& Groll (2016) och Holsteijn et al. (2014) menar är en viktig och bidragande faktor i en 
DevOps-kultur. Samtidigt menar Forsgren (2016), Chen (2015) och Nybom et al. (2016) m.fl. 
att det är väldigt viktigt med ett gott samarbete inom organisationen för att lyckas i sitt arbete 
mot DevOps. Vidare har denna explorativa enfallsstudie hos AF IT visat på att det finns 
svårigheter för en chef att finna sin naturliga roll i en organisation där självledarskap bedrivs. I 
och med dessa begrepp krävs en helt ny approach från en chef som inte arbetat med detta typ 
av ledarskap tidigare enligt respondent 2. I den empiriska kontext som etablerats beskrivs 
ledarskap, i en DevOps-kontext, mest som något tekniskt (Walls, 2013 & Chen, 2015). 
Gällande att vara en ledare i andra kontexter får dock inte lika stort utrymme. Det blir därav 
vitalt för en chef i en IT-organisation att reflektera över vilket typ av ledarskap denne förmedlar 
för att bedriva DevOps arbete samt hur informationsflödet ska bedrivas på ett optimalt sätt för 
att uppnå en effektiv och generativ organisationskultur. Redan i den empiriska kontexten 
upplevs det alltså en problematik i hur medarbetarna ska förhålla sig till varandra. Studien har 
även visat på en diskrepans i hur medarbetare i en organisation ska samarbeta samtidigt som de 
ska arbeta självständigt då det självledarskap som införts hos AF IT snarare skapat 
irritationsmoment istället för samarbete. Vidare visar tolkningarna av intervjustudien att 
självledarskap i kombination av frustration hos medarbetarna, som följd av ett dåligt definierat 
ledarskap och gemensamt mål, tenderat att forcera fram samarbete mellan medarbetarna.  
 
Westrum (2004) menar att organisationens kultur formas av ledningens inriktning och vad 
studien visar på är att det inte spelar någon egentlig roll vad för typ av ledarskapsmodell som 
används. Ledarskapet, det vill säga det som formar organisationens kultur enligt Westrum 
(2004), kommer inte kunna forma någon entydig kultur då ledarskapet hämmas av 
informationsflödet i organisationen.  
 
Walls (2013) menar att det är en väldigt komplex process att ändra en organisationskultur, samt 
är det individuellt för organisationen vad som behöver göras och hur förändringen ska ske. 
Särskilt djupintervjuerna visade på att det är ett väldigt komplext arbete som AF IT har påbörjat 
och att stora förändringsarbeten medför att flera kritiska punkter måste lösas innan 
förändringsresan når sitt slut. Walls (2013) menar vidare att när man ser till sin egen 
affärsverksamhet finns det olika kriterier och punkter som är mer centrala för förändringsarbete 
till DevOps. Människor är utgångspunkten inom organisationen där tidigare erfarenheter, 
fördomar och motivation är punkter som måste få ett stort fokus för att förändringsarbetet ska 
bli lyckat. AF IT är en stor och delvis splittrad IT-organisation med ett förflutet av många 
omorganisationer, respondent 5 (“Arbetsmiljö & Stämning”) beskriver hur dessa tidigare 
erfarenheter fungerar som gammal kulturell och teknisk last som delvis står i vägen för 
förnyelsearbetet organisationen försöker uppnå. Vad denna last visar på är att det krävs en 
förståelse vad en organisation ändras från, vid en omorganisation, och dess kulturella historia 
då detta inte kommer raderas per automatik vid en förändring.  
 
Tema “Förändring” i empirin visar också att det uppstår en trötthet gällande förändring inom 
organisationer när förändringar sker ofta samt har för liten inverkan på det dagliga arbetet. Detta 
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kan tyda på att för frekvent förändring inom en organisation leder till misstro och skepticism 
samt trötthet hos medarbetarna över kommande förändring. En IT-organisation bör därav se till 
sina historiska förändringar innan den ämnar implementera ytterligare en omorganisation. Den 
empiriska kontext som skapats av DevOps beskriver en bild av DevOps som en filosofi och 
tankesätt där det inte finns ett bästa sätt för organisationer att implementera DevOps (Virmani, 
2015; Forsgren, 2016; Walls, 2013; Chen, 2015), men frekvensen av förändring diskuteras inte 
i någon utsträckning. En omställning till DevOps arbete är enligt den empiriska kontexten till 
stor del en kulturell omställning där silos inom en IT-organisation bryts ner (Walls, 2013 & 
Forsgren, 2016). En sådan omställning innefattar stora förändringsarbeten där risken för 
förändringströtthet och den frekvens som en organisation genomför förändringsarbete bör tas i 
akt och betraktas som vad Walls (2013) beskriver som tidigare erfarenheter och förutsättningar.   
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras de viktigaste aspekterna som berördes i analysen vilket relateras till 
den empiriska kontext som presenterades i teoriavsnittet. De nya teman kring DevOps som 
uppkom under Empiriinsamlingen vägs in och diskuteras i förhållande till teori kring 
organisationskultur och DevOps.      
 
I den litteraturgenomgång som genomförts infinner sig känslan av att litteraturen över lag inte 
nått hela vägen fram och är knapphändig. Vad gäller DevOps, dess kultur och hur 
organisationer kan arbeta för att lyckas med en sådan förändring skriker litteraturen efter mer 
konkret kunskap. Det verkar som att litteratur kring DevOps lutar sig mot tidigare 
managementmodeller och att av sin ”filosofiska” karaktär blir väldigt svårt att definiera hur 
mycket det än studeras. Att DevOps tenderar att låna in tidigare modeller och är spunnet ur 
agila arbetssätt samt LEAN management (se State of DevOps Report 2017) kan anas då dessa 
modeller inte i grund och botten är skapta för IT-branschen, vilket skapar friktion. Det kan 
utöver denna studie därför behövas vidare forskning kring DevOps-kultur i samrörelse med 
andra akademiska inriktningar. 
 
Analysen pekar på att för mycket beroenden inom en organisation verkar leda till ett ineffektivt 
arbete om det inte finns någon struktur för hur beroendena ska skötas. Vidare verkar det även 
som att inga beroenden alls mellan olika team och produkter inte leder till någon utveckling 
gällande effektivitet, sett över hela organisationen. De team som arbetar helt utan beroenden 
verkar vara väldigt långt fram i sitt arbete gällande DevOps-kultur men eftersom de inte 
interagerar med andra team i verksamheten leder det inte till något samarbete och då inte heller 
någon kunskapsöverföring om hur det specifika teamet kan göra ett så bra jobb. Precis som 
State of DevOps Report (2017) antyder gällande löst sammankopplade team, behövs det en 
balans mellan hur många/få beroenden som finns inom en organisation för att den ska vara 
högpresterande. För mycket beroenden kan leda till ineffektivitet, men en rätt mängd beroenden 
kan leda till bättre samarbete om sköts på ett strukturerat sätt. Frånvaron av beroenden kan göra 
att specifika team blir väldigt effektiva, men de riskerar även att bli helt isolerade från resten 
av organisationen. Det ger således ingen kulturell utveckling till organisationen som helhet 
utöver sin levererade produkt. Så, enligt vad Continuous Delivery (u.å.) menar gällande 
beroenden, där tjänster och produktionsprocesser blir långsamma vid stora beroenden, verkar 
det vara dessa beroenden som bidrar till en kulturell spridning av DevOps. Dock kan för stora 
mängder beroenden innebära irritationsmoment mellan team och således missgynna samarbete 
inom organisationskulturen. Vilket kan liknas med vad State of DevOps (2017) menar kring 
löst sammankopplade team.   
 
De studier som tidigare angripit DevOps som arbetssätt visar på att ledarskap framförallt har 
ett tekniskt sätt att leda, där det fokuseras på hur man som ledare ska möjliggöra en effektiv 
kontinuerlig leverans (Walls, 2013). Holsteijn, et al. (2014) beskriver organisationskultur och 
kontinuerlig leverans som de två grundläggande dragen för DevOps. Hur en ledare ska agera, 
utöver det rent tekniska ledarskapet i form av tekniska verktyg, är inte lika väl beskrivet i den 
litteratur som finns att tillgå kring DevOps. Denna studies empiriska material visar på att det är 
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svårt för chefer inom AF IT att finna sin naturliga roll i en organisation där självledarskap 
bedrivas enligt visionen för AF:s förnyelseresa. Det kräver en helt ny approach från en chef 
som inte arbetat med detta typ av ledarskap tidigare. Som ledare i en IT-organisation som ämnar 
att bedriva ett förändringsarbete till DevOps bör man därav reflektera över vilken ledarskap 
man förmedlar för att uppnå en kulturell enighet. En majoritet av respondenterna från empirin 
beskriver en avsaknad av ledarskap och styrning som skapar förvirring och ineffektivitet i 
organisationen. Ledarskap inom DevOps bör delvis svara mot denna problematik och beröra 
övergripande frågor kring organisationens struktur och ledning för att skapa förhållningssätt för 
medarbetare att ta till sig. Det kan gälla gemensamma arbetssätt och kommunikativa verktyg 
eller riktlinjer för hur möten ska bedrivas. Men samtidigt bör ledarskapet vara öppet och lämna 
utrymme för att riva ner silos mellan olika avdelningar. En chef som betonar en för stark 
hierarki i sitt ledarskap riskerar att förbise värdefulla insikter från medarbetare längre ner i 
organisationen och misslyckas med sina förändringar vilket det empiriska materialet har visat. 
En viktig kulturell komponent inom DevOps blir således att bedriva ett balanserat ledarskap 
som avväger vilken ställning man som chef har i en IT-organisation som gör kulturella 
förändringar.   
 
AF IT har en stor mängd åtskilda produktteam där det finns en stark samhörighet och subkultur 
till respektive team. De åtskilda teamen tenderar att arbeta som silos då kommunikation och 
samarbete inte finns i någon större utsträckning. Enligt den empiriska kontext som skapats kring 
DevOps är silobaserat arbete inte förenligt med DevOps grundprinciper att föra Dev och Ops 
närmare varandra, dock visar vissa av dessa produktteam på positiva resultat där en generativ 
organisationskultur enligt Westrum (2004) bedrivs. En IT-organisation bör därför vara 
uppmärksam på hur den förhåller sig till sina produktteam då de åt ena sidan kan skapa effektiva 
resultat och god kommunikation, men åt andra sidan också skapa missgynnande förutsättningar 
för arbete med DevOps genom kulturella inkonsekvenser. Många små silogrupper som arbetar 
utan att vertikala samarbetsförmågor finns leder till en ineffektiv organisation som helhet då 
man missar de gemensamma målen. Hur man som IT-organisation tar till vara på de 
framåtdrivande och generativa arbetsgrupperna på bästa sätt genom att skapa en kulturell 
enhetlighet kring dessa team blir därav en viktig kulturell komponent för DevOps. En kulturell 
ambassadör behöver inte nödvändigtvis vara en enskild person som den empiriska kontexten 
pekar på, utan hela arbetslag kan verka som ambassadörer för DevOps om de visa på 
karaktärsdrag som gynnar DevOps-kulturen.    
 
Enligt vad som framkommit under arbetets gång verkar det råda en trötthet och utmattning när 
det gäller förändringar inom organisationen. Detta har valts att kallas förändringströtthet och 
har sina grunder i att för många förändringar i en organisation som inte leder till några märkbara 
skillnader verkar kunna leda till denna organisatoriska förändringströtthet. Där det rena och 
skära antalet under viss tid kommer ha stor inverkan huruvida en förändring går att genomföra 
eller inte. I termer av metaforer kan detta ta skepnaden av “pojken som ropade efter vargen”2 
där de förändringar som ska ske inte tas på allvar efter att det skett väldigt många försök utan 

                                                
2 https://sv.wikipedia.org/wiki/Pojken_och_vargen Hämtad 2017-12-18 
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påtagligt resultat. Vad “Pojken och Vargen” vidare ger är ett kritiskt tillfälle där faran är framme 
på riktigt och där en organisation faktiskt befinner sig i ett tillstånd där den verkligen måste 
genomgå en förändring för att överleva. De förändringar som då måste göras kan då antas göra 
“väldigt ont” för organisationen och vara av väldigt kritisk natur. För att få igenom sådana stora 
och kritiska förändringar kan det antas att det kommer behöva ske radikala ändringar, precis 
som en radikal innovation, och kräva enorma omorganisationer. Vad innovationsprocessen 
vidare lär oss om inkrementella förändringar är att dessa sker i mindre skala och mer ofta. Dessa 
kan kanske upplevas som lättare att ta till sig, men kan vi anta att även det gäller 
organisationskulturella ändringar? Om det antas att för många radikala förändringar skadar 
kulturen eftersom organisationen ständigt gör stora ändringar och inte hittar någon kontinuitet, 
kan de inkrementella ändringarna samtidigt innebära så pass små förändringar i en organisation 
att de inte påvisar någon påtaglig skillnad. Vilket leder till en förändringströtthet och således 
också skadar kulturen. Dessa scenarion förutsätter att förändringarna annonseras och inte sker 
i mörkret utom medarbetarnas vetskap. Således bör en IT-organisation kartlägga sina 
omorganisationer och förändringsarbete över en längre tidsperiod för att undvika den 
problematik som beskrivits ovan samt för att skapa en förståelse för hur nya förändringar 
potentiellt kommer mottas. Studien visar på att en organisation kan behöva undersöka sin 
förändringsbenägenhet genom att förstå organisationens förändringströtthet. Detta skulle även 
underlätta det proaktiva arbetet vad gäller förändringar inom organisationen.    
 
Den empiriska studien och analysen har pekat på är att medarbetarna inte alltid förstått 
förändringarna som skett hos AF IT eller märkt någon skillnad. Frågan som uppkommer då är 
om det kan vara svårt för en medarbetare som saknar ett helikopterperspektiv att se dessa 
förändringar och således behöver upplysas om vad som faktiskt har skett under den senaste 
förändringen för att det verkligen ska få fäste? Om en medarbetare ges möjligheten att zooma 
ut från sitt egna arbete och presenteras en översiktlig bild över organisationen från före 
förändringen och efter förändringen kan det leda till att medarbetaren faktiskt ser att det skett 
en förändring och då blir mer positivt inställd till framtida förändringar. Förändringsarbete i 
denna studie belyser hur vitalt det är med att inte bara kommunicera vad som pågår i en 
omorganisation utan också förankra det över alla nivåer.  
 
I hårt reglerade organisationer, som AF IT i form av statlig myndighet, finns det begränsningar 
på vad som är möjligt och inte. För att det ens ska vara möjligt att genomföra ändringar och 
uppnå “DevOps” kommer det med största sannolikhet resultera i ett “reglerat DevOps” som 
eventuellt är det närmsta det går att kan komma “DevOps”. Det går att få in kulturen och det 
går att få in det tekniska men det kommer regleringar utifrån som kommer påverka den 
organisatoriska miljön. Kulturen kommer förmodligen därför behövas vara ännu starkare riktad 
mot ett gemensamt mål. Det är helt enkelt en tredje faktor som kommer påverka arbetet med 
DevOps inom hårt reglerade organisationer, vilket är förhållandesättet mot reglerandet av 
utomstående aktörer. 
 
 
Vad den empiriska kontexten vidare visar på är att extra resurser i form av tid och pengar kan 
underlätta en förändring av kulturen till DevOps i en organisation då det ger personalen med 
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utrymme att anpassa sig till förändringsprocessen. Det förblir dock oklart vad som händer om 
resursfördelningen inte tillåter extra kostnader och förändringsarbetet ändå måste genomföras. 
Vad det empiriska materialet har poängterat är att endast mer pengar inte löser problemen, utan 
det handlar om hur dessa pengar fördelas över organisationen samt hur man skapar förståelse 
vad olika arbeten innebär. Om resurser fördelas fel med hur arbetet är definierat kommer det 
att leda till hämmande faktorer och IT-organisationen kan inte jobba på ett önskat sätt mot 
gemensamma mål. I en organisation där det inte finns mer resurser, i form av personal och/eller 
ekonomiska medel, går det inte att följa vad Daniels & Davids (2016) menar kan lösa problemen 
i förändringsprocessen. Finns det inte mer resurser att tillgå går det inte att skjuta till mer 
resurser. Detta leder då till att en organisation måste placera om sina resurser och på ett mer 
effektivt sätt förvalta dessa genom att utgå från en förståelse för vilket arbete som ligger i linje 
med vad IT-organisationen ämnar uppnå.  
 
Faktum är att AF IT verkar hämnas av en teknisk skuld där gamla tjänster tar upp mycket tid 
och resurser att underhålla. Samtidigt förmedlas det från ledningen krav på att öka produktionen 
och producera fler tjänster utan att tillsätta mer resurser för att genomföra detta. En IT-
organisation bör skapa en tydlig struktur för hur man ska balansera underhåll av gamla tjänster 
och utveckling av nya tjänster där tekniska beroenden tas i beaktning. Om förändringsarbete 
till att arbeta med DevOps i en IT-organisation ska bli framgångsrikt bör denna balansgång och 
tankesätt finnas i planen för implementation.         
 
Enligt analysen uppstår en problematik när en organisation tenderar att bli en väldigt 
”konsulttung” organisation, precis som AF IT är. Detta är tack vare att det saknas en tydlig 
kommunikationsplattform för medarbetarna att dela med sig att kunskap via och för att det är 
mycket ekonomiska medel läggs på detta. Resurskonsulterna är väldigt motiverade att arbeta 
men de blir även som egna silos som skapar problem för AF. Det behövs en bättre 
kunskapsskapande kultur där kunskapen stannar kvar inom verksamheten och inte försvinner 
när en konsult försvinner. Eftersom verksamheten är byggd på ett visst sätt, d.v.s. att AF IT är 
en väldigt ”konsulttung” verksamhet med många resurskonsulter och att dessa sedan lätt kan få 
lämna organisationen tack vare nedskärningar i budget etc., gräver AF IT sin egen grav då man 
låter konsulterna (utan någon möjlighet till att dela kunskap) bygga produkterna och sedan får 
gå p.g.a. budgetskäl etc. Det saknas dokumentation och konsulten tar med sig kunskapen ut. 
Det är förmodligen inte att verksamheten har så väldigt många konsulter som är problemet. 
Problemet ligger snarare i att det inte finns någon etablerad plattform för kunskapsöverföring 
eller tydlig kommunikation och tvetydig resurshantering.  

 

 

 

 



 58 

Självreflektion 
Den kvalitativa forskningsstrategi som vi har använt kan ha möjliga brister när man ämnar 
undersöka organisationskultur genom kvalitativa metoder under en kort tidsperiod. Det urval 
av respondenter som sker och hur stor grupp människor vi hinner intervjua blir begränsat. 
 
Beroende på mängden data vi kan samla genom vår insamlingsmetod kommer det eventuellt 
krävas kompletteringar genom kvantitativa metoder för att skapa en övergripande och generativ 
bild kring kulturen på AF IT och hur den upplevs av personalen. Det är däremot svårt att 
uppleva en känsla genom att analysera siffror och kvantitativa data. Det kanske går, men som 
forskare riskerar man att missa eventuella innebörder som finns underliggande. Här utgår vi 
från Alvehus (2013) beskrivning av att det går att interagera med respondenterna och diskutera 
motiv, känslor och hur fenomen framställs samt hur respondenten ser på ett visst 
händelseförlopp. Kvalitativa intervjuer blir då ett effektivt sätt att förstå hur individer ställer sig 
till olika ämnen och fenomen (Alvehus, 2013). Att då intervjua olika individer i organisationen 
kring hur de upplever kulturen, i ett försök att förstå kultur, blir kvalitativa metoder en högst 
relevant forskningsmetod för denna studie. Vidare har det i litteraturen kring 
organisationskultur för DevOps gjorts kvantitativa ansatser för att förstå kultur inom 
organisationer och därför är det intressant att basera denna studies empiri på kvalitativa metoder 
(State of DevOps Report 2014; 2015; 2016; 2017). 
 
När det kommer till de semistrukturerade intervjuerna som utfördes av båda författarna på AF 
IT, var det bara en av författarna som ställde frågor medans den andra förde anteckningar och 
flikade in när något bedömdes intressant och behövde utvecklas ytterligare. Denna teknik 
fungerade bra då respondenten inte behövde känna sig utfrågad av två personer samtidigt utan 
främst kunde fokusera på den som höll i intervjun. Samtidigt var det väldigt viktigt för 
undersökningen att båda författarna närvarade och deltog i intervjun på olika sätt då det gav 
möjlighet att komplettera frågor och utforska intressanta spår som inte täcktes av den andra. 
Vissa svar kan ha provocerats fram då det ställts frågor baserat på respondentens svar i 
kombination av egna uppfattningar om ämnet. Detta var dock för att säkerställa att svaret 
uppfattats korrekt och för att eventuellt kunna leda in samtalet på än mer intressanta spår och 
ämnen. Vilket kan bero på att intervjuaren har ett visst intresse för ett område som inte är lika 
viktiga för respondenten (Alvehus, 2013. ss. 84–85). Metoden att “provocera” fram har dock 
gett svar av väldigt intressant natur för denna undersökning som möjligtvis inte hade 
framkommit annars. Den enklare variant av fika som erbjöds vid respektive intervjutillfälle ses 
inte som en bestickning eller liknande som har påverkat respektive respondents svar. 
Åtminstone inte i någon större skala som riskerade att förvränga respondentens svar. Denna 
effekt har bortsetts vid analys av svar. 
 
Eftersom urvalet av respondenter till stor del gjordes med hjälp av en handledare som sökte 
folk på hela avdelningen baserat på rapportens fokus kan detta ha påverkat vilka respondenterna 
blev då det öppnar upp för en tolkning från handledaren kring vilka som bör vara med och vilka 
som inte bör vara med. Detta är något som studien är tvungen att förhålla sig till då detta var 
den bästa möjligheten att komma i kontakt med respondenter på studieobjektet. Dock anser vi 
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att urvalet har varit representativt då intervjuer har genomförts med respondenter från olika 
sektioner och team. De har arbetat med varierade produkter och varit dels anställda och 
konsulter. En närmare diskussion med handledare kanske är nödvändigt för att förstå urvalet på 
ett bättre sätt.  
 
Ett möjligt problem med den litteraturstudie som gjorts för att få en förståelse för den empiriska 
kontexten är att forskningsfältet kring DevOps dels är ungt och relativt tunt utforskat. Mycket 
av de studier som finns sedan några år tillbaka kan mycket väl ha blivit irrelevanta då omvärlden 
ändras kontinuerligt. Således har mer aktuella artiklar från företag fått ses som en trovärdig 
källa och även stå som bevis för att akademin ligger efter när det gäller denna kunskap. En 
insats från den akademiska världen behöver göras för att kunna hjälpa organisationer som 
försöker utöva detta. Då akademin ska fungera som en grund för objektiv kunskap är det inte 
optimalt att den ligger så pass långt efter. Som tur är finns det folk som är beredda att göra detta 
men i skrivande stund upplevs de vara för få i ett område som mer eller mindre påverkar alla 
organisationer idag och framförallt kommer påverka än mer ju längre fram i tiden vi kommer. 
Eftersom de teoretiska grunder som används i denna studie inte riktar sig djupare mot 
ledarskaps- och kommunikationsteorier försvårar det att analysera empirin djupare. Arbeten 
med fokus på dessa på teoretiska ämnen bör fördjupa sig i de svårigheter och problem som detta 
arbete har belyst för att skapa en djupare förståelse.  
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Slutsats  
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av studiens slutsatser och forskningsresultat. 
 
Denna studies forskningsfråga ämnar besvara hur en organisation kan arbeta med kultur för att 
introducera DevOps. Dock finns det inte någon egenhändig definition av hur DevOps ska 
bedrivas och det som finns beskrivet är i väldigt lösa begrepp, vilket öppnar upp för egna 
tolkningar. Kraven på organisationer som ämnar att arbete med DevOps enligt den empiriska 
kontexten är omfattande och studien har funnit att AF IT har svårt att leva upp till de kulturella 
aspekter som krävs för att jobba DevOps enligt den empiriska kontexten. Den explorativa 
fallstudie som genomförts visar dock på ytterligare infallsvinklar av kulturella aspekter 
gentemot den empiriska kontexten. Att arbeta utifrån en DevOps filosofi omfattar till stor del 
att bryta ner silos och föra medarbetare som jobbar inom Dev respektive Ops närmare varandra 
(Chen, 2015). Vad studien har funnit är att den traditionella bilden av hur DevOps ska fungera 
enligt litteratur kring DevOps inte nödvändigtvis behöver fungera som facit och att DevOps 
kan bedrivas inom silos om rätt förutsättningar finns inom det egna arbetslaget. Förmågor 
gällande teknisk kompetens, ledarskap och tillgång till information samt en budget som tillåter 
fritt arbete under ansvar gör att teamet kan ta ansvar för hela mjukvarulivscykeln. 
 
I den litteratur som redovisats beskrivs DevOps som en kulturell rörelse där Daniel & Davids 
(2016) betonar vikten av att organisationer är öppna för en kulturell förändring för att DevOps 
ska fungera effektivt. Den empiriska kontexten kring DevOps visar dock inte hur en IT-
organisation ska införa denna beskrivna ”öppenhet”. Studien visar på att en viktig 
organisationskulturell komponent blir att organisationen och ledningen tar till vara på de 
framåtdrivande och generativa arbetsgrupper och möjliggör en ”öppenhet” på ett sätt som 
skapar en kulturell enhetlighet kring dessa team med övriga team i organisationen.  
 
En ytterligare kulturell aspekt som studien har funnit, som inte integreras nämnvärt inom 
befintlig forskning, avgörande för arbetet med DevOps är budget- och resurshantering. Om 
organisationens resurser fördelas felaktigt gentemot hur arbetet är definierat kommer det att 
leda till hämmande faktorer för DevOps-kultur som vidare leder till att IT-organisationen inte 
kan jobba på ett önskat sätt mot gemensamma mål. Studien poängterar att mer resurser inte 
nödvändigtvis hjälper arbete med DevOps såvida förståelse för värdet av vad olika arbeten 
betyder och hur resursfördelning fungerar.  
 
En annan viktig kulturell komponent inom DevOps är att bedriva ett balanserat ledarskap som 
avväger vilken ställning en chef har i en IT-organisation som gör kulturella förändringar. I den 
förnyelseresa som AF genomgår just nu förespråkas det, som tidigare nämnt, ett självledarskap 
där de hierarkiska ledningsstrukturerna inom organisationer motarbetas och medarbetarna 
själva ska leda arbetet framåt. Inom DevOps förespråkar Holsteijn, et al. (2014) ett liknande 
ledarskap där medarbetarna ska kunna arbeta under frihet för att skapa DevOps-kultur medans 
Westrum (2004) menar att ledningens inriktning formar kulturen i organisationen.  Vad denna 
studie visar på är att det krävs ett balanserat ledarskap inom DevOps-kulturer. Ett för stort fokus 
mot självledarskap riskerar att ha en negativ påverkan på informationsflödet i organisationen, 
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medans ett alltför hierarkiskt styre missgynnar möjligheterna att introducera DevOps. 
Ledarskap inom en DevOps-kultur kan därav utgå från en kombination av självledarskap och 
ett mer hierarkiskt ledarskap utifrån IT-organisationens egna förutsättningar och skapa en 
enhetlig organisationskultur.  
 
Studien visar även på beroenden som en avgörande organisatorisk kulturell aspekt inom 
DevOps arbete. State of DevOps Report (2017) beskriver hur arbetslag inom en IT-organisation 
bör vara löst sammankopplade och Continuous Delivery (u.å.) menar att för mycket beroenden 
skapar långsamma processer. Denna studie visar att beroenden mellan team inte är nödvändigt 
för att bedriva DevOps-kultur i ett specifikt team. Men för att sprida kulturen behövs det 
beroenden mellan team som tvingar fram kommunikation och sprider DevOps-kultur över hela 
organisationen. Således är dessa beroenden en viktig aspekt att förstå för att bygga en 
högpresterande organisation med god kommunikation. 
 
Studien visar också på är att frekventa omorganisationer leder till vad studien valt att kalla 
“förändringströtthet”. För att implementera DevOps i en IT-organisation blir det därav 
avgörande att undersöka sin förändringsbenägenhet genom att förstå organisationens 
förändringströtthet. 
 
Denna studie har givit en fördjupad förståelse i hur en organisation kan utveckla sin interna 
organisationskultur för att bedriva och utveckla ett arbete i enlighet med arbetsfilosofin 
DevOps. För vilka organisationskulturella aspekter som inte integrerats fullt ut inom befintlig 
forskning för DevOps har studien visat på bristande aspekter inom forskningen. Dessa gäller 
ekonomi i form av resurs- och budgethantering vid IT-produktion, spridning av DevOps-kultur 
genom beroenden mellan team samt hur förändringsarbete beskrivs inom organisationskultur 
för DevOps beträffande förändringströtthet.  
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Vidare Forskning 
Under studiens gång har det uppkommit nya frågor som kan vara av intresse att studera vidare. 
Eftersom AF IT är en väldigt konsulttung verksamhet vore det intressant att mer i detalj förstå 
vad inhyrda konsulter har för inverkan på organisationens kultur. Går det att bygga en hållbar 
och gemensam kultur med endast inhyrda konsulter? Vad det empiriska materialet även visat 
på verkar det uppstå problem när dessa inhyrda konsulter tvingas avbryta sina uppdrag utan en 
etablerad kunskapsöverföring. Så därför blir det intressant att vidare studera hur organisationer 
lär sig av inhyrda konsulter på bästa möjliga sätt?  
 
Vad studien även visat på är att det tenderar att brista i motivation hos de anställda hos AF IT, 
men inte lika mycket hos de som är inhyrda konsulter. Det görs alltså en skillnad i motivation 
mellan en statligt anställd som arbetar i en icke vinstdrivande organisation och en medarbetare 
från den privata sektorn. Frågan blir således hur medarbetare inom icke vinstdrivande (statliga) 
organisationer motiveras? Vidare finns det ytterligare en faktor som spelar in för en statlig 
organisation och det är de regler och ramverk de lever under. Frågan blir således hur arbetet 
med DevOps i hårt reglerade företag/organisationer kan bedrivas på bäste möjliga sätt givet 
dess förutsättningar?  
 
Framtida forskning kring DevOps bör komma från olika institutioner då begreppets definition 
fortfarande är i sin nysta inom litteraturen. Eftersom begrepp inom ekonomi, ledarskap och 
organisationsledning har fått utrymme i denna rapport bör även dessa akademiska inriktningar 
ge sig ann att vidare försöka utveckla detta i termer av DevOps inom den givna inriktningen.  
 
Till sist vore det intressant att skapa en förståelse för skillnaden mellan de tekniska beroenden 
och mänskliga beroenden som uppstår i en IT-organisation. Ter sig dessa på olika sätt? Är det 
något beroende som har större påverkan än det andra och vad är dess effekter?  
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Bilagor 

Bilaga 1. Frågeformulär 
 
Allmänna frågor/arbetssätt generellt 
 
Jobbtitel 
 
Arbetsbeskrivning 
 
Tid på AF 
 
Bakgrund (din tid innan AF IT, tid i branschen) 
 
Jobbar du i ett team idag? Operations? Utveckling? Annat? 
 
Om du skulle beskriva AF IT:s verksamhet i några ord, hur väljer du att beskriva det då? 
 
Organisationskultur 
 
Hur upplever du stämningen här på AF IT? Överlag. 
 
Hur skulle du beskriva organisationskulturen på AF IT? 
 
Vad skulle du säga är det viktigaste komponenterna som utgör kulturen hos AF IT? 
 
Finns det något som du ser som “hämmande”/mindre viktigt? 
 
Upplever du olika “kulturer”/arbetssätt inom olika grupper, enheter, avdelningar? 
 
Hur och vad formuleras av ledningen när det gäller arbetssätt? 
 
Hur många försök till omorganisation har du sett under din tid på AF IT? 
 
Hur ser samarbetet mellan olika arbetsgrupper ut? Mellan sektioner? Mellan Avdelningar? 
 
Går det att involvera sig i andra gruppers möten? Kan du till exempel vara med i ett möte som 
inte har med ditt team att göra direkt? 
 
 Vet du vad andra grupper inom AF IT arbetar med? 

• Är du involverad med dessa arbetsgrupper? 
• Om ja, hur ofta? 

 
Behövs det ett samarbete mellan olika arbetsgrupper, tycker du? 

• Vet du om det sker försök till detta idag? 
• Uppmuntras samarbete mellan arbetsgrupper? 
• Belönas samarbete mellan arbetsgrupper? 
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Hur påverkar personligt och tekniskt beroende ditt arbete på AF? 
 
Skulle du säga att ens kontaktnät påverkar ditt arbete 
 
AF är en stor organisation, känner du att det går att få fram dina åsikter? Om ja, hur? Om nej, 
förklara gärna varför. 
 
För Dev: Vid överlämning, känner du dig delaktig efteråt? 
 
För Ops: Vet du vad som lämnas över från andra till ditt bord? 
 
Sker samhörighet till en individ, arbetsgrupp, sektion. organisationens vision? 
 
Anser du att AF IT förmedlar ett gemensamt mål? 
 
Hur kommunicerar ni internt? I grupp, mellan enheter/sektioner? 

• Kan alla ta del av denna kommunikation och information? 
• Finns det olika “språk” mellan arbetsgrupper och avdelningar? T.ex. kan du gå till en 

annan avdelning, grupp eller liknande och fortfarande förstå i detalj vad som händer? 
 
Hur får du reda på information gällande AF? 

• Söks det aktivt nya information i ditt arbetslag? 
• Delas den informationen till andra arbetslag? 
• Förmedlas nya idéer mellan olika arbetslag? 

 
Hur lätt/svårt är det att kommunicera mellan olika arbetsgrupper, avdelningar, sektioner? 
 
Ser du någon kommunikation mellan ditt team, din avdelning och till exempel HR och 
ekonomi när det gäller leverans av AF IT:s produkter? 

• Finns det någon annan typ av samarbete mellan din avdelning och till exempel HR och 
ekonomi när det gäller leverans av AF IT:s produkter? 

 
Känner du ansvar i ditt dagliga arbete? 
 
Hur upplever du att ansvaret är uppdelat i leveranscykeln? 

• Är det ett gemensamt ansvar eller “personligt”? 
 
Självledarskap, ser du att det kan hjälpa/stjälpa verksamheten? 

• Med tanke på kollektivt ansvar och Vision 2012 
 
Om något skulle gå fel, hur fördelas ansvaret? Delas det på ansvaret? 

• I produktutveckling? 
• När något går fel? 
• (Undviks-begränsat-delad risk och ansvar) 

 
Hur hanteras misslyckanden? 
 
Hur mottas eventuella misslyckanden? 
 
Känner du att du har hela organisationen i ryggen om så behövs? 
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Uppmuntras oliktänkande inom organisationen? 
 
Känner du att du vågar “göra fel”? 
 
Anser du att AF IT lär sig av sina misstag eller målas det upp på något annat sätt? 
 
Finns det en “skuld kultur” på AF IT, enligt dig? 
 
Är AF IT öppna med att hantera de konflikter som uppstår, anser du? 
 
Hur skulle du med egna ord definiera DevOps? 
 
Anser du att AF IT arbetar med DevOps? 

• I vilken utsträckning? 
 
Används tvärfunktionella arbetsgrupper? 

• Hur ser en vanlig gruppindelning ut hos AF IT, som du uppfattar det? 
• Hur upplever du att det fungerar? 

 
Hur upplever du att ansvaret är uppdelat i leveranscykeln? 

• Är det ett gemensamt ansvar eller “personligt”? 
 
Vilka resurser har du och din avdelning fått för att arbeta med nya arbetssätt? 

• Varifrån kom dessa resurser? 
• Hur användes de? 
• Hur påverkade det ert arbete? 

 
Hur benägna är AF IT, enligt dig, att ändra arbetssätt? 
 
Delar ni resurser med andra arbetsgrupper? 

• Går du till ett annat team och hjälper till någon gång? 
• Kan det uppstå konflikter? 

• Hur löses dessa? 
 
Anser du att AF IT förmedlar ett gemensamt mål? 
 
 
 

 


