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Yrkeshögskoleexamen inriktning DevOps-integrerare  
utfärdad 2020-06-09

Johannes Söderberg Eriksson 

Denna examen har utfärdats enligt förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.

Kurs Yh-poäng Betyg* Datum

Automatisering med con�guration managment program 15 VG 2019-11-01

Continuous integration och continuous delivery 25 VG 2019-12-03

Examensarbete 20 G 2020-06-05

Programmering i Java 20 VG 2019-01-18

Databaser och lagring 15 VG 2019-01-16

LAN 25 VG 2019-05-19

LIA 100 G 2020-05-28

Linux server 1 30 VG 2019-03-01

Linux server 2 20 VG 2019-09-19

Molndrift av tjänster och applikationer 10 G 2019-06-11

Programmering och systemering 30 VG 2018-10-26

Projektmetodik och agila metoder 15 VG 2019-02-05

Programmering i Python 25 VG 2018-11-11

Skriptning 20 VG 2019-10-23

Windows Server 30 VG 2019-04-10

SeQF 5 
Examinas nivå enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvali�kationer för livslångt lärande

* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt 
För att erhålla yrkeshögskoleexamen erfordras minst betyget Godkänt i samtliga ingående kurser. 
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem Yh -poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. 

En utbildning får avslutas med en yrkeshögskoleexamen om utbildningen omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng (Yh-
poäng).

Denna examen omfattar totalt 400 Yh-poäng.
Martin Devins

Ledningsgruppens representant
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Utbildningsbeskrivning
Yrkesroller 
Yrkesroll 1: DevOps-integrerare 
Yrkesroll 2: DevOps-utvecklare 
Yrkesroll 3: System och drift-automatiserare 
Yrkesroll 4: Integrationstekniker, IT 
Yrkesroll 5: Release Manager/Con�guration Manager
Den examinerade har kunskaper om…

Installation, kon�guration och felsökning av serveroperativ i komplexa systemuppsättningar.
Arbetsprocesser som ingår i installation, kon�guration och administration av Linux och Windows server i mer
komplexa och omfattande systemmiljöer och nätverkssystem.
Design, dimensionering, testning och automatisering av komplexa system och nätverk.
Arbetsprocesser vid programutveckling: agila metoder, livscykelshantering, kontinuerlig integrering och
automatisering.
Skriptning och programmering för felsökning och automatisering.
Källkodshantering och versionshantering.
Molninfrastruktur och virtuella serverlösningar.

Den examinerade har färdigheter i att…

Planera, installera och kon�gurera en komplett infrastruktur för systemmiljöer.
Testa och programmera automatiserade systemlösningar.
Utföra avancerad systemkon�gurering, felsökning, utveckling, implementering av systemlösningar.
Analysera och optimera processer för applikationsutveckling och systemdrift.
Läsa och felsöka kod i Java och Python.
Versionshantera kod och kon�guration.
Använda Con�guration Management verktyg.
Kommunicera tekniska åtaganden, rapporter samt kunna dokumentera på både svenska och engelska.

Den examinerade har kompetenser för att…

Med hjälp av agila metoder verka för kontinuerlig integrering och testautomatisering i projekt avseende utveckling,
genomförande, test och implementation.
Designa infrastrukturlösningar för utveckling, testning, automatisering och drift
Arbeta med programmeringslösningar och optimering av processer för kedjan från applikationsutveckling till
systemdrift.
Automatisera drift och kedjan med hjälp av skript och programmering i syfte att effektivisera arbets�öden.
Koordinera arbetsprocesser vid systemutveckling mellan deltagare i IT-projekt med fokus på optimering och agera
sakkunnig kring Continuous Integration och Continuous Delivery.
Re�ektera över och ta del av områdets utvecklingsfrågor för sin egen kompetensutveckling samt för att vara
vägledande för kollegor gällande integration i kedjan från applikationsutveckling till systemdrift.

Martin Devins
Ledningsgruppens representant
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