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Abstract 
 

The pervasive computerization that pervades today's business world has made businesses 

highly dependent on information systems for the handling and storage of information. 

Parallel to this development, IT management has continuously been developed into an area 

of significance for IT. Today, IT-management is largely covered by a newly formed concept 

called ITSM (IT Service Management). This is a newly developed umbrella term that 

includes a variety of concepts and frameworks that have emerged, including ITIL, PM3 and 

ISO20000. Words like value, relationship and service permeates throughout the area. This is 

to meet the more modern meaning IT management has today. ITIL is as framework that is 

designed to improve IT management for organizations that choose to adopt it. However, 

there are some aspects organizations need to consider when implementing ITIL. This 

involves financial aspects, expertise for processes and understanding and technology to 

name a few. 

 

The purpose of this study is to examine ITIL for organizations that have chosen to 

implement it and how this affects the IT management as a whole. Three factors for this will 

be dealt with – the challenges that may arise in the implementation process of the framework 

and the challenges organizations have in their daily work with ITIL. This study will also 

examine the advantages organizations have felt (such as customer satisfaction) as an effect 

of the implementation. 

 

This study has had a hermeneutical approach with qualitative characteristics. The empirical 

data collected has been built up on the basis of semi-structured interviews for the two 

organizations studied. In this case study, we have according to the purpose above been 

studying two organizations work with IT management, in the sense that we have 

investigated how they work with ITIL. In addition, a comparative design has been chosen 

for the purpose to increase reliability and to ultimately gain a greater understanding of the 

social phenomena studied. Furthermore, a cross analysis has been done for the two 

organizations, wherein we have discovered similarities and differences between the two. 

 

With this study, a number of conclusions could be drawn. With the implementation of ITIL, 

it’s often about challenges related to acceptance difficulties for the employees who have 

been affected by a couple of factors. These factors include vocabulary, documentation, 

process understanding and working practices ITIL brings to the organization. In the daily 

work with ITIL for the IT management, the challenges lie in the framework’s complexity 

and the process-oriented approach. There are challenges to the daily work with ITIL that 

also concerns the interaction between people, processes and technology for these three to 

work together, to ultimately achieve effective IT management for the IT-services. We 

conclude that ITIL also can lead to an undesirable bureaucratization of organizations that 

choose to adopt it. Benefits of the implementation of ITIL have been shown to be mostly 

related to increased and more comprehensive control of employees and resources. In 

addition, increased customer satisfaction is another noticeable advantage the framework can 

lead to. 
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Sammanfattning 
 

Den genomgripande datoriseringen som härjar i dagens företagsvärld har gjort verksamheter 

starkt beroende av informationssytem för hantering och lagring av information. Parallellt 

med denna utvckling har IT-förvaltning kontinuerligt utvecklats till ett område som fått en 

betyande roll. Idag täcks större delar av IT-förvaltning genom ett nytt begrepp, ITSM (IT 

Service Managment). Detta är ett nyligen framtaget paraplybegrepp som innefattar en 

mängd begrepp och ramverk som växt fram, däribland ITIL, PM3 och ISO20000. Även 

nyckelord som value, relations och service genomsyrar hela området. Detta för att möta den 

mer moderna innebörd som IT-förvaltning idag har. ITIL är ett ramverk som är till för att 

förbättra IT-förvaltningen för de verksamheter som väljer att införa det. Dock finns det en 

del aspekter verksamheter behöver ta hänsyn till när de inför ITIL. Det handlar om 

finansiella aspekter, kompetens för processer och förståelse och teknik. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka ITIL för verksamheter som valt att införa det och 

hur detta påverkat IT-förvaltningen. Tre faktorer kommer att hanteras - utmaningarna som 

kan uppkomma vid införandet av ramverket och utmaningarna verksamheter har i det 

dagliga arbetet med ITIL. Studien ska dessutom undersöka fördelarna verksamheter känt av 

med införandet av ITIL. 

 

Studien har haft en hermeneutisk ansats med en kvalitativ karaktär. Empirin som samlats in 

har byggts upp utifrån semi-strukturerade intervjuer för två verksamheter. I denna fallstudie 

har det studerats djupare kring hur två verksamheters arbetssätt med IT-förvaltning fungerar, 

i det avseendet att vi har undersökt hur de arbetar med ITIL. Dessutom har en komparativ 

design valts för att försöka öka tillförlitligheten och för att få en större förståelse av de 

sociala fenomen som undersökts. Vidare har en korsanalys gjorts för att upptäcka likheter 

och skillnader mellan de olika verksamheterna som undersökts. 

 

Med denna studie har ett antal slutsatser kunnat dras. Vid införandet av ITIL handlar det 

oftast om utmaningar som rör acceptanssvårigheter för de anställda som påverkats av några 

faktorer. Dessa faktorer innefattar vokabulären, dokumentationen, processeförståelsen och 

arbetsrutinerna ITIL för med sig till verksamheten. I det dagliga arbetet med ITIL ligger 

utmaningarna i ramverkets komplexitet och det processorienterade arbetssättet. 

Utmaningarna ligger här även i att få samspel mellan människor, processer och teknik att 

fungera för att uppnå ett effektivt IT-förvaltningsarbete för IT-tjänsterna. Vi har kommit 

fram till att ITIL även kan leda till en icke önskvärd byråkratisering av verksamheter som 

väljer att införa det.  Fördelar med införandet av ITIL har visat handla om att verksamheter 

känt av en ökad och mer omfattande kontroll på anställda och resurser. Dessutom är ökad 

kundnöjdhet en märkbar fördel ramverket fört med sig.  

 

Nyckelord: ITIL, IT-förvaltning, ITSM, IT-tjänst, acceptans, processförståelse 
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1. Introduktion  
 

I introduktionskapitlet ges en bakgrundsbeskrivning till ämnet, följt av en problemdiskussion 

och frågeställningar som bygger på de problem som förekommer inom forskningsämnet. 

Därefter beskrivs syftet med denna studie, samt den avgränsning vi valt att göra. Även den 

målgrupp som studien vänder sig mot beskrivs nedan. 

 

 

Organisationer kräver allt mer av sina informationssystem än någonsin tidigare. Dessutom 

bättre och mer disciplinerad tillhandahållning av IT-tjänster för att säkerställa en smidigare 

drift (Pollard & Caster-Steel, 2009). IT-förvaltning är ett område som för verksamheter 

blivit förknippat med ett tråkigt och resurskrävande arbete, hellre läggs tid ned på 

nysatsningar av mjukvarulösningar än att förvalta. Det finns även en svårighet i att se de 

potentiella ekonomiska vinster som kan uppkomma med förvaltningsarbetet 

(ComputerSweden, 2008). Ett nytt synsätt på IT-förvaltning har växt fram och idag går det 

under namnet ITSM (IT Service Management). Som Göbel, Cronholm, Seigerroth, & 

Salomonsson (2013) diskuterar så sågs förvaltning på i begynnelsen som mer eller mindre 

ett underhållsarbete som nästintill enbart tekniskt i sin natur, där arbetet karaktäriserades av 

felkorrigeringar i mjukvaruapplikationer till största del. De fortsätter med att ta upp vad som 

i efterhand skedde med synsättet på förvaltning och i slutet på 1970-talet växte begreppet 

systemunderhåll fram, som istället för ett underhållsarbete även gav födsel till en ny 

dimension som inkluderade anpassningar och förändringar. Idag har ITSM kommit att bli ett 

slags paraplybegrepp som innefattar en mängd begrepp och ramverk som växt fram, 

däribland ITIL (Information Technology Infrastructure Library), PM3 och CMMI. Enligt 

Cmmi-Assessment (2014) är CMMI ett ramverk för processförbättring och står för 

”Capability Maturity Model Integration”. PM3 är en förkortning för ”På maintenance 

management model” och avser att som förvaltningsstyrningsmodell ge direkt stöd för 

styrning av förvaltningsverksamheter (Pm3, 2014). Även nyckelord som value, relations och 

service genomsyrar idag hela ITSM som område. Detta för att möta den mer moderna 

innebörd som IT-förvaltning idag har, i det avseendet att det bör vara den gemensamma 

termen för de aktiviteter som avser att förvalta IT-system. Pollard & Cater-Steel (2009) 

menar på att ITSM således vuxit fram ur den allt växande komplexiteten av IT och den 

växande mognaden av IT-management. Området tillhandahåller IT-organisationen fördelar 

genom att de blir mer adaptiva, flexibla, kostnadseffektiva och tjänsteorienterade. 

Leverantörer av IT-tjänster har inte längre råd att fokusera på teknik utan måste beakta 

kvaliteten på de tjänster de tillhandahåller och relationen med kunderna. 

 

ITIL är ett av de ramverk inom ITSM som vi i denna studie har tittat närmare på och är ett 

av de största ramverken som uppkommit som verksamheter arbetar med för sin IT-

förvaltning. Som Cronholm (2014) beskriver det, ”ITIL är ett strukturerat arbetssätt och ett 

internationellt välkänt ramverk inom ITSM för de som levererar IT-tjänster”. Att arbeta 

enligt ITIL kan underlätta alla faser från kravhantering till leverans av IT-tjänster och 

underhållsarbetet därefter. Greiner (2007) menar på att ordet ”service” används runt mycket, 

vad detta innebär från en ITIL-ståndpunkt är: ”A means of delivering value to customers by 

facilitating outcomes customers want to achieve”. Detta innebär i princip att man ser till att 

IT-infrastruktur som förses och förvaltas gör att företagsanvändare får en känsla av nöjdhet 

och att de blir mer produktiva. Ramverket hjälper också till med att förse verksamheter med 

ett gemensamt vokabulär som i dagens värld är ovärderligt på ett sätt om man ser till alla 

komplexa system som en effekt av sammanslagningar, förvärv och multinationella företag. 

Dessutom förser den verksamheter med gemensamma processer och filosofier av funktioner 

för att minska gapet mellan IT-organisationer. Vidare diskuterar han även om förnyelser av 
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ramverket som skett av ITIL under åren och hur ITIL V3 idag i alla högsta grad är mer 

relevant än föregångaren V2. Detta med tanke på ändringen av affärsfokus under åren. ITIL 

V3 som är den senaste versionen av ramverket utgörs av fem faser/processpaket av 

processer: Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation och 

Continual Service Improvment (V2 & V3 ramverken och alla fem faser inom V3 kommer 

presenteras mer djupgående i kap. 2). 

 
1.1 Problemdiskussion 
 

Forskning av olika slag visar på att kunder som köper IT-tjänster och sedan får de förvaltade 

av leverantörer inte alltid förstår hur viktigt det är att få rätt underhåll på tjänsten som 

levererats. IT-förvaltning uppfattas idag som ett lågstatusområde av professionella aktörer 

och som ett ostuderat fenomen i forskarsamhället (Göbel et al. 2013). Det framhävs vidare i 

en forskningsartikel av Esmenger (2008) om hur området ses på som något man inte vill 

satsa på, utan att man hellre vill vara med om nyutvecklingsprojekt än att förvalta. Det är till 

stor del en kostnadsfråga i huruvida verksamheter väljer att lägga ned pengar på förvaltning, 

detta gör i sin tur att förbättringen av de interna förvaltningsprocesserna ofta hamnar i 

efterkälke inom många verksamheter. Detta i sin tur leder till att processer blir ineffektiva 

som skapar högre kostnader. Ovanstående stöds även av ComputerSweden (2008) i vilken 

de beskriver möjligheten till de potentiella vinster som kan uppkomma med att modernisera 

IT-förvaltningen och ta hänsyn till den, men även konsekvenserna som kan uppkomma i 

form av högre kostnader om man inte tar hänsyn till detta. TSO Serivice Operation (2007) 

lyfter fram samma problematik som (Esmenger, 2008) och (Computer Sweden, 2008) gör. 

De skriver: ”En del av dagens syn på IT-förvaltning handlar om finansiell motivering”.  Det 

är en vanligt förekommande fråga om det är värt att lägga ned pengar på drift och om 

företag får den avkastning på investering som de förväntar sig. Pengar som spenderas inom 

IT-förvaltningen är ofta betraktade som ”infrastrukturkostnader”, som inte ger något nytt i 

form av investeringar.   

 

Vidare finns det problematik för IT-förvaltningen med att små och medelstora IT-företag 

inte riktigt har de resurser som krävs för att hantera ramverk som exempelvis ITIL, ett måste 

för många SMEs i hantering av IT-tjänster. Det riktas en viss del kritik mot att vissa 

ramverk/metoder ofta är för komplexa och till det att de även har för höga inlärningströsklar 

som kommer i vägen. Istället skulle SMEs dra nytta av mer lättillgängliga metoder som är 

lättare att komma igång med, allt för att detta inte ska äventyra den snabba lönsamhet de 

behöver (Cronholm, 2014). Det framgår tydligt av både Cronholm (2014) och Göbel et al. 

(2013) att de båda är överens om att IT-förvaltning är väldigt kostsamt och att nya arbetssätt 

kan behövas i framtiden. Idag är detta ett stort problem för synen på IT-förvaltning och är en 

anledning till att det kan bli tämligen lågprioriterat som område. 

 

 “The biggest thing we had to do is get everybody onboard and I’m not sure we’re 

completely there, but we’re making great progress” (Pollard & Caster-Steel, 2009) 

Som en effekt av ITIL-införande för IT-förvaltning i verksamheter finns risken att det kan 

leda till en mer byråkratisk miljö, med mer dokumentation och struktur som kan uppkomma. 

Det kan ibland leda till en ineffektivitet som inte är önskvärt. Det kan i samband med att det 

uppkommer mer dokumentation vara nödvändigt med en ITIL-vänlig Service Desk-funktion 

som förstår länken mellan incidenter och problem men även förändringar osv, och som kan 

generera de nödvändiga arbetsflödena som behövs. Som nämnt tidigare möjliggör ITIL ett 

gemensamt vokabulär, processorienterat arbetssätt, processer och funktioner vilket leder till 
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en effektivitet, men det kan vara så för vissa verksamheter att det också leder till negativa 

effekter som för förvaltningsarbetet bara försvårar det (Greiner, 2007). Som Pollard & 

Cater-Steel (2009) beskriver det handlar problematiken med införandet av ITIL om 

acceptansen från personalen, i mångt och mycket. Det har märkts av ett visst motstånd till att 

ansluta sig till ny dokumentation och kommunikation som ITIL för med sig. Denna 

diskussion är ganska omfattande och flera författare skriver om samma problematik. Abdul 

Latif, Md Din, & Ismail (2010) beskriver det som att ITIL-ramverket består av en komplex 

uppsättning av processer som IT-personal, kunder, och ledning måste förstå. Samt även hur 

viktigt det är med att sätta dessa i linje med varandra för att öka förståelsen så att införandet 

av ITIL ska kunna ta fart för verksamheter. Dessa variabler måste även placeras i linje för att 

det dagliga arbetet med ITIL för förvaltning ska kunna fungera. 

 

1.2 Studiens problemställning  
 

IT-förvaltning har kommit att bli ett område av relevans som bara växt i takt med det ökade 

behovet av att förvalta informationssystem, således har även ramverk som ITIL uppkommit. 

Det finns ett flertal artiklar som lyfter fram problem med att området är tråkigt och 

resurskrävande. Andra diskuterar i forskning som gjorts om nya lättillgängliga metoder och 

ramverk som ska stödja IT-förvaltning, något IT-verksamheter kanske kan dra ännu mer 

nytta av. ITIL-ramverket så som det ser ut idag uppfattas som relativt komplicerat för 

verksamheter att förstå och att föra in det i verksamheter är inte det allra enklaste att få gjort 

på ett sätt som gör att de kan dra nytta av hantering av IT-tjänster. Trots att ITIL uppkommit 

för att underlätta hanteringen av IT-tjänster finns det alltså fortfarande en hel del utmaningar 

med att anpassa ramverket till verksamheten. En stor fråga av vikt som är värd att ställa är 

hur utmaningarna med införandet av ITIL ser ut i verksamheter som debatt och forskning 

påvisar. Det som även i denna kontext är intressant är att få reda på hur det har påverkat IT-

förvaltningen och om det uppstått ett svårare eller mer underlättande arbete som en effekt. 

Viss forskning pekar på att ITIL kanske bara byråkratiserar verksamheten ännu mer, eller så 

effektiviserar ramverket faktiskt de processer som verksamheten har för avsikt att 

effektivisera (Esmenger, 2008; Cronholm, 2014; Greiner, 2007). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Utifrån problemställningen ges denna studies styfte: 

 

Syftet med studien är att försöka ge svar på och få förståelse om hur utmaningarna ser ut för 

verksamheter som använder ITIL för IT-förvaltning och vilka märkbara fördelar det för med 

sig. Vi har för avsikt att undersöka hur utmaningarna ser ut i det dagliga arbetet med 

ramverket och hur det ser ut vid införandet. Med införandet menar vi hur det ser ut under 

den tidpunkt då verksamheter för in ramverket i verksamheter och hur personal tar hand om 

denna omställning. Med det dagliga arbetet menar vi hur verksamheter arbetar med de olika 

processer de anammat av ITIL en tid efter införandet. På så sätt ämnar vi att försöka få ett 

tidsperspektiv på ITIL för verksamheter. Forskningen kommer att gynna verksamheters IT-

förvaltningsarbete genom att ge dem någon form av ögonöppnare i att få en djupare 

förståelse om ITIL i det avseendet gällande utmaningarna med ramverket som kan uppstå 

vid införandet, det dagliga arbetets läge och de medförande fördelarna som ovan nämnts. Vi 

kommer att studera två verksamheter som kommer att jämföras, för vilket denna studie 

sedan ämnar att ge svar på i form av en djupare förståelse om ramverket. 
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Vår huvudfråga och delfrågor lyder utifrån studiens syfte: 

 

Huvudfråga: Vilka utmaningar och fördelar kan användandet av ramverket ITIL leda till för 

verksamheter vilka arbetar med IT-förvaltning? 

 

Genom att svara på denna studies huvudfråga ger vi svar på de tre nedanstående 

delfrågorna: 

 

Delfrågor: 

 

 Vilka utmaningar stöter verksamheter på med införandet av ITIL?  

 Vilka utmaningar stöter verksamheter på i det dagliga arbetet med ITIL? 

 Vilka märkbara fördelar leder ITIL till för verksamheter? 

 

1.4 Avgränsningar och målgrupp 
 

Denna uppsats har i sitt primära fokus att utgå från ITIL, som tidigare nämnts i kapitel 1.3, 

och utifrån detta ramverk försöka få en djupare insyn i verksamheter som arbetar med IT-

förvaltning. Vi har för dessa verksamheter valt att intervjua personer som arbetar på IT-

avdelningarna, inte genom att ha intervjuat kunder eller liknande. Avgränsningen innebär att 

vi för utmaningarna vid införandet kommer att studera aspekter som rör acceptans hos 

personal. För utmaningarna med det dagliga arbetet med ITIL studeras 

byråkratiseringseffekter och processarbetssätt/processförståelse. För de medförande 

fördelarna studeras finansiella aspekter, kundnöjdhet och kontroll. På detta sätt avgränsar vi 

oss och tar inte hänsyn till alla aspekter ITIL för med sig för IT-förvaltningen.  

 

Den primära målgruppen för vår studie är verksamheter som väljer att införa ITIL-ramverket 

för sin IT-förvaltning. En ytterligare målgrupp är de som också har av intresse, nämligen 

ITIL-konsulter/leverantörer, att få en djupare inblick i utmaningarna som uppstår med 

införandet av ramverket, det dagliga arbetet samt även fördelarna. Även ideella föreningar 

som driver ITIL-frågor och arbete med det vidare är vår målgrupp. Ytterligare målgrupp är 

lärare, studenter och forskare som vill driva vidare denna forskning. 
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1.5 Disposition 
 

Kapitel 1: Introduktion  

I introduktionskapitlet ges en bakgrundsbeskrivning till ämnet, följt av en problemdiskussion 

och frågeställningar som bygger på de problem som förekommer inom forskningsämnet. 

Därefter beskrivs syftet med denna studie, samt den avgränsning vi valt att göra. Även den 

målgrupp som studien vänder sig mot beskrivs. 

 

Kapitel 2: Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen redogörs lite om IT-förvaltningens utveckling, en kort 

jämförelse mellan ITIL V2 & V3 presenteras och en mer grundlig beskrivning ges av hur 

ITIL V3 ser ut. Dessutom lyfter vi även fram processorientering och acceptans som är 

kopplat till ITIL. Denna teori har i syfte att ge förståelse hur ramverket ITIL uppkommit men 

även för att ge en större förståelse om vad det är och vilka processer det innefattar för IT-

förvaltning. 

 

Kapitel 3: Metodval och studiedesign 

I detta kapitel tas de metoder som valts för denna studie upp. De metodansatser som valts 

presenteras, men även de datainsamlingsmetoder som studien baseras på utvecklas. 

Dessutom redogörs denna studies analysmodell och en utvärderingsmetod presenteras 

avslutligen. 

 

Kapitel 4: Empiri 

I detta kapitel presenteras det insamlade materialet från de intervjuer som genomförts, 

utifrån våra delfrågor. I övrigt presenteras dessutom de övriga utsagor som uppkommit 

under intervjuerna, vilka inte var tänkt att få besvarade utifrån vår intervjuguide. 

 

Kapitel 5: Analys 

I detta kapitel tas båda verksamheters användande av ITIL upp och inkluderar en 

återkoppling till den teoretiska referensramen. Dessutom görs här även en korsanalys i 

vilken vi ställer de två verksamheterna mot varandra vad gäller likheter och skillnader. 

Tabellen i början av kapitlet visualiserar en överskådlig bild för hur Analys-kapitlet är 

uppbyggt utefter kategorierna som presenteras i Metod-kapitlet. 

 

Kapitel 6: Diskussion 

I detta kapitel diskuteras med egna reflektioner studiens resultat, det grundar sig på 

problemdiskussionen (se kapitel 1), det teoretiska ramverket (se kapitel 2), den insamlade 

empirin (se kapitel 4) och analyskapitlet (se kapitel 5). Studiens delfrågor besvaras separat 

och den diskussion som förs inom varje kommer sedan ligga till grund för vad våra 

slutsatser resulterar i. 

 

Kapitel 7: Slutsats 

De underliggande frågeställningarna för studien har tagits fram och besvarats. Utifrån det 

presenteras i detta kapitel slutsatserna. Genom den analys och diskussion som förts kan vi 

utifrån detta besvara studiens huvudfråga. 
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2. Teoretisk referensram  
 

I den teoretiska referensramen redogörs lite om IT-förvaltningens utveckling, en kort 

jämförelse mellan ITIL V2 & V3 presenteras och en mer grundlig beskrivning ges av hur 

ITIL V3 ser ut. Dessutom kommer processorientering och acceptans att redogöras. Denna 

teori har i syfte att ge förståelse hur ramverket ITIL uppkommit men även för att ge en 

större förståelse om vad det är och vilka processer det innefattar för IT-förvaltningen. 

 

2.1 IT-förvaltningens utveckling 
 

Vi kommer här kort att redogöra lite kring vad som har skett med IT-förvaltning genom åren 

och hur det idag har kommit att ses på som ett bredare område som går under benämningen 

ITSM (IT Service Management). Processorientering som är en del av ITSM och dess 

betydelse för ITIL beskrivs även. 

 
Sedan 1970-talet har IT-förvaltning omdefinierats ett antal gånger och är än idag inte ett 

område som alla är på det klara med vad det karaktäriseras av. Det finns i dagsläget en del 

pågående forskning IT-förvaltning och det blir bara ett allt mer relevant område. En del av 

denna forskning handlar om att se till att IT-tjänster ur ett kundperspektiv uppfattas på ett 

nytt sätt genom ramverk och metoder (exempelvis ITIL), vilket ska bryta mot den 

traditionella uppfattningen att arbetet med förvaltning är kostsamt och ineffektivt 

(Cronholm, 2014). Ur ett Skandinaviskt perspektiv präglades debatten om vad IT-

förvaltning innehåller och karaktäriseras redan tidigt under 1970-talet, då det kallades för 

programunderhåll och som enbart innefattade felkorrigeringar i mjukvaruapplikationer. 

Detta arbete var då således rent förknippat med tekniskt underhåll. Det diskuteras om 

hurvida IT-förvaltning ska ses på som rentav tekniskt orienterat, eller om synen på det ska 

vara i form av en IT-tjänst som levereras med ett tjänsteperspektiv (Göbel et al., 2013). En 

slutsats i forskning gjord av Göbel et al. (2013) beskrivs på följande sätt: 

 

 ”Vi har konstaterat att IT-förvaltning istället bör benämnas för ITSM. Vi har också 

identifierat ett antal egenskaper som förknippas med ITSM-området och beskrivit 

vad dessa egenskaper får för konsekvenser för organisationer som väljer att 

acceptera perspektivet. Vi har också kunnat konstatera att innehållet i IT-förvaltning 

är mycket brett och ITSM innehåller såväl traditionella som nya aktiviteter. ITSM 

bör därför betraktas som ett paraplybegrepp” (Göbel et al., 2013). 

Det kan alltså konstateras att ITSM är ett relativt nytt begrepp, men som egentligen är en 

form av vidareutveckling av IT-förvaltning. Begreppet innefattar i princip nya former av 

tänk och perspektiv på hur en IT-tjänst ser ut efter att den är levererad, mer än bara en 

tekniskt orienterad produkt som en kund får via avtal (Göbel et al., 2013). Vidare utvecklar 

Cronholm (2014) även vikten av samarbete för IT-förvaltning och hur en miljö som både 

består av de som tillhandahåller tjänsterna och kunderna ska främja problemminskningen 

som parterna kan uppleva av ett nära samarbete. Att applicera sina olika kompetenser och 

färdigheter (både från kund och leverantör) i en problemformulerings- och 

problemlösningsprocess ska föra båda parter närmare i att leverera en bättre IT-tjänst. 
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En del av ITSM handlar om processorientering. Det innebär att man med processer i 

verksamheter i någon form av flöde, som ska skapa värde, arbetar för att få dessa att bli 

repeterbara, koncistenta och att de kan kontrolleras, mätas och granskas. Vad detta medel 

också innebär är vikten av att processer dessutom måste styras och följas upp och mätas för 

prestanda, effektivitet och resultat. Hur bra en process är beror på dess resultat och om dessa 

är synkroniserade (Haverblad, 2007). ITIL som används för IT-förvaltning i verksamheter i 

hantering av IT-tjänster är uppbyggt kring ett antal processer, vilka genomsyrar alla faser av 

detta ramverk. Genom ITIL uppnår man ett processorienterat arbetssätt utefter ramverkets 

processer som verksamheter anammar, och det kan underlätta alla faser från kravhantering 

till leverans av IT-tjänster och underhållsarbetet därefter (Greiner, 2007; Cronholm, 2014). 

 

2.2 Acceptans 
 

Som tidigare lyfts fram om acceptans och vad denna aspekt spelar för roll efter ITIL-

införande (se kapitel 1.2), finns det en viss problematik i att anställda som tar sig an nya 

processer och arbetssätt kan uppleva ett visst motstånd. Detta motstånd handlar om de 

upplevelser personal får stå ut med i form av dokumentation och vokabulär som en effekt av 

ramverket. Ur (Wolvén, 2000) följer nedan ett antal aspekter till acceptans 

(förändringsbenägenhet) som förklarar hinder eller motstånd för förändringar hos en 

individ: 

 

 Vanor 
Invididers liv baserar sig på vanor, stora förändringar i dessa kan naturligtvis leda till 

motstånd mot förändringarna. 

 

 Trygghet 
Denna är kopplad till vanor, då det finns en trygghet i att sättet att jobba på alltid är 

samma. När tryggheten undergrävs blir människor ofta oroliga och kommer att 

protestera. 

 

 Frukta inför det okända 
Det är en naturlig känsla att vara ängslig inför det okända. Det är bland annat därför 

det finns motstånd mot ny teknik. Men denna känsla och motståndet försvinner när 

förändringen genomförts och de okända blir det kända. 

 

 Strukturella hinder 

Exempel på dessa är att organisationer tilldelar särskilda arbetsroller med regler och 

arbetsbeskrivningar. 

 

Ur (Wolvén, 2000) presenteras nedan tre punkter som belyser strategier för att övervinna de 

motstånd mot förändringar som kan uppkomma inom organisationer: 

 

 Utbildning och kommunikation 

Motståndet mot förändringar beror till stor del på brister i kunskap och bristfällig 

kommunikation. Genom utbildning och en tydligare kommunikation kan 

motståndarna förstå idéerna bakom och logiken i förändringarna. Samtal, 

förklaringar och viss utbildning kan underlätta förändringsprocessen och därmed 
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undvika vissa hinder. Kommunikationen kan också leda till ett ökat förtroende för 

förändringarna. 

 

 Participation/delaktighet 

Detta är troligen det effektivaste sättet att genomföra en förändring. Personer som 

aktivt deltar i diskussionen och medverkar i förändringsprocessen ställer sig sällan 

negativa till en förändring de själva har vart med och utformat. Detta kräver dock att 

deltagarna har något att tillföra och att de ges möjlighet att påverka förändringen och 

inte bara får vara passiva deltagare. Nackdelen är dock att om det blir för många 

deltagare blir det mer besvärligt och kommer att ta längre tid. 

 

 Stöd och ”smörjning” av organisationen och dess medlemmar 

Uppmuntran och stödåtgärder ska inte underskattas som strategi i förändringsarbetet. 

Åtgärderna kan t ex vara terapi, rådgivning, studier, personliga stödsamtal, presenter, 

ledigheter. Åtgärderna syftar till att göra organisationen och personerna positiva till 

förändringarna. De kan uppfattas som mutor vilket kan få oönskade effekter, därför 

bör presenter och ledigheter användas sparsamt och istället använda mer 

konventionella åtgärder som samtal. 

 

2.3 En redogörelse mellan ITIL V2 & V3  
 

ITIL har genomgått en rad förändringar som gett upphov till olika versioner genom åren. 

Nedan kommer därmed en kortare redogörelse av skillnaderna att göras på de två idag mest 

förekommande versionerna, V2 & V3. Greiner (2007) gör skillnad på V2 och V3. Nedan 

följer en punktlista med skillnaderna han redogör: 

 

 V2 fokuserar på att få affärsverksamheten och IT i samma riktning, V3 betonar mer 

på affärsverksamhetens integration med IT. 

 V2 fokuserar på värdet inom chain management, V3 betonar värdet med 

nätverksintegration. 

 V2 fokuserar på en linjär service portfolio, V3 betonar en mer dynamisk service 

portfolio. 

 V2 fokuserar på insamling av integrerade processer, V3 betonar en mer holistisk 

service managment. 

Service Portfolio representerar de åtagande och investeringar som görs av tjänsteleverantör 

över alla kunder och marknadsandelar. Service Portfolio representerar nuvarande 

avtalsenliga åtaganden, ny tjänsteutveckling och löpande tjänsteförbättring. Service 

Portfolio ska även bistå chefer med hjälp genom att prioritera investeringar samt även 

förbättra fördelningen av resurser. Förändringar av service portfolio styrs av riktlinjer och 

rutiner (TSO Service Strategy 2007). 
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Kilkelly (2008) diskuterar också om vad som med V3 skiljer sig från föregångaren, men 

också fortfarande använda, V2. Med V2 som släpptes 1999/2000 fanns ett nytt fokus i att 

placera IT i linje med verksamheten. Denna tidigare version inkluderade information om 

servicenivåhantering, vilket (Haverblad, 2004) förklarar som, ”en process som ska säkra att 

IT-tjänster levereras med rätt funktionalitet, kvalitet, vid rätt tid och till rätt plats”. Däremot 

fanns ingen betoning här på regelbunden tjänsteförbättring. V3, som kom ut i maj 2007, ger 

i jämförelse med tidigare versioner upphov till ett slags livscykelperspektiv på 

servicenivåhantering som V2 inte gör. Detta genom de fem stadier ramverket utgörs av. V3 

är dessutom mer normativ i den bemärkelsen att den mer handlar om en vägledning i hur 

verksamheter faktiskt ska göra i arbetet med ramverket. Det finns i den senaste versionen 

också en riktig betoning på ROI (Return on investment) för verksamheten. Det är en 

självklarhet att ITIL kommer att fortsätta att utvecklas, med tanke på de kommersiella 

fördelar ramverket kan medföra, vilka bara har ökat med varje iteration. V3 ger dessutom 

upphov till en förbättrad kostnadskontroll och lönsamhet genom dess mer strategiska 

tillvägagångssätt för tjänsteleverans. Slutligen kan det nämnas att V3 också drar med sig 

fördelen att den fokuserar mer på lönsam användning av investeringar i IT-tillgångar och 

infrastruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

2.4 ITIL – Information Technology Infrastructure Library 
 

I det kommande avsnittet ges en djupare inblick i ITIL V3 som ramverk med en beskrivning 

av varje fas i livscykeln. Dessutom regogörs även några av de kärnprocesser som för denna 

studie är mest relevant, som ämnar att ge läsaren en djupare förståelse om deras syfte för 

IT-förvaltningen. Dessutom kommer vi utifrån ramverket beskriva utmaningar som kan 

uppkomma, dessa kommer presenteras i en punktlista i ett slutavsnitt. 

 

 
 

Figur 1 visar översiktligt processerna inom ITIL V3 (Oasyscorp 2013). 

 

2.4.1 Service Strategy 
 
Service Strategy tillhandahåller processer som riktar in verksamheten och IT, detta för att 

skapa affärsidéer och sätta affärsmål som definierar vad IT ska göra. Strategiska tankar och 

åtgärder brukar oftast förknippas med svårigheter. För att hantera komplexiteten som kan 

uppkomma inom ITIL är det nödvändigt med en nivå av komfort som bygger på 

uppförandekoder. Ramverket skiljer på två perspektiv som finns: (strategi for service) och 

(service for strategi). Från det första perspektivet så är strategier utvecklade för tjänsten som 

erbjuds. Leverantörer differentierar sin service från konkurrerande alternativ som finns 

tillgängliga för kunden. Från det andra perspektivet är service en kompetens för att erbjuda 

tjänster som en del av affärsstrategin. Service Strategy handlar även om att definiera 

marknaden och att förstå sin kund men också om att förstå möjligheterna. (TSO Service 

Strategy 2007). Som Greiner (2007) beskriver det handlar Service Strategy om att fokus 

ligger på marknaden, i det avseende att man kollar på behov och krav både internt och 

externt. Detta ska leda till en förståelse av hur verksamheter bäst kan tillgodose intressenter 

så kostnadseffektivt tjänster som möjligt.  
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2.4.2 Service Design  
 

Service Design handlar om att definiera IT-tjänster som ska möta affärsstrategikrav och 

företagsbehov. Huvudsyftet med denna fas är att transformera strategier till design. Ett 

viktigt perspektiv att ha inom denna fas är att verksamheter har ett holistisk tillvägagångsätt 

vid designfasen så att alla aspekter av konstruktion vad gäller IT-tjänster antas, då man 

minimerar riskerna för att bygga ”ooptimerade” tjänster/verktyg. Vid byte eller ändring av 

något av de enskilda elementen i designen måste alla andra aspekter beaktas. Detta är viktigt 

för att skapa en konsistent design. Man bör också här beakta effekterna på de övergripande 

tjänsterna, såsom verktygen för ledningssystem, arkitekturen, teknologin. Detta har till syfte 

att säkerställa de funktionella elementen ställda av designen, men också att all förvaltning 

och operativa krav behandlas som en grundläggande del av design och inte läggs till som en 

eftertanke (TSO Service Design 2007).  

 

Greiner (2007) ger sin beskrivning kring Service Design och att huvudfokus ligger på 

affärsobjekten. Verksamheten har redan i förhand bestämt vilken tjänst som ska erbjudas 

(t.ex. e-mail, datorer, applikationer eller nätverk) och även bestämt hur leverans av dessa ska 

utformas. Vilken infrastruktur som kommer att behövas, hur hantering av olika servicenivåer 

ska se ut men också säkerställandet av affärskontinuiteten för verksamheterna är i fokus 

inom denna fas. 

 

2.4.2.1 Service Level Management (SLM) 

 

SLM är en av kärnprocesserna inom Service Design och möjliggör till förhandling och 

dokumentation av mål för lämpliga IT-tjänster med företrädare för näringslivet. Den 

ansvarar också för övervakning och producering av rapporter om tjänsteleverantörers 

förmåga att leverera den överenskomna servicenivån. SLM är en viktig process för varje IT-

tjänsts leverantör i att den är ansvarig för att komma överens om dess mål. Dessutom 

ansvarar processen för dokumentation av IT-tjänsterna. Om dessa mål är lämpliga och 

korrekt återspeglar företagens krav, då kommer tjänsten som levererats av tjänsteleverantör 

att hamna i linje med affärskraven och möta de förväntningar som kunder och användare har 

vad avser tjänstekvalitet. Om tjänsteleverantörers aktiviteter och servicenivåer inte hamnar i 

linje med företagens förväntningar kommer problem att uppstå. Målet med SLM-processen 

är att se till att en överenskommen nivå på IT-tjänster som tillhandahålls för alla nuvarande 

IT-tjänster, samt framtida tjänster är avgivet till överenskomna uppnåeliga mål. Proaktiva 

åtgärder vidtas också för att söka och genomföra förbättringar till den servicenivå som 

levereras. Syftet med SLM-processen är att säkerställa att alla operativa tjänster och deras 

prestation mäts på ett konsekvent och professionellt sätt inom hela IT-organisationen, och att 

tjänster och de rapporter som produceras möter behovet av verksamheten och kunderna 

(TSO Service Design 2007). 
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2.4.3 Service Transition 
 

Service Transition betonar förändring, i den bemärkelsen att det handlar om att gå från ett 

stadie till ett annat. Det kan vara i form av att man levererar ett system från produktion eller 

att man förbättrar redan befintliga system. Även system som inte fyller någon funktion fasas 

ut och avvecklas. Några av de kärnprocesser som verksamheter kan anamma inom Service 

Transition är; Risk Management, Change Management, Service Asset & Configuaration 

Management, vilka genomsyrar denna fas i ITIL för IT-förvaltningsarbetet (Greiner, 2007).  

 

Vad som utmärker några av syftena i Service Transition-fasen är att planera och hantera 

kapaciteten och resurserna som krävs för att paketera, bygga, testa och distribuera en utgåva 

av en tjänst in i produktion (exempelvis ett affärssystem) och fastställa den specifika tjänsten 

utifrån kundens och intressentens krav. En ytterligare del handlar om att tillhandahålla ett 

konsistent och rigoröst ramverk för utvärdering av tjänstekapaciteten och riskprofilen innan 

en ny eller förändrad tjänst är satt i bruk. Tjänstekapacitet handlar om den mängd tjänster en 

verksamhet förfogar över, alltså utbudet. Utvärdering av riskprofil innebär att man 

analyserar en organisations vilja att ta risker. Riskprofilen har för avsikt att avgöra hur 

företagets vilja att ta risker kommer påverka dess totala beslutsstrategi. Riskprofilen kan 

även innefatta sannolikheten för resulterande negativa effekter, samt en översikt över de 

potentiella kostnader och nivå på störningar/avbrott för varje risk (TSO Service Transition 

2007). 

 

En del av målen med fasen är att se, utifrån kundförväntningar, hur prestandan och 

användandet av den nya eller förändrande tjänsten ser ut och kan användas för att 

möjliggöra affärsförändringar. Eftersom det finns en hel del risker med att gå från ett stadie 

till ett annat för en verksamhet i form av system, är ett av målen att också se till att reducera 

fel som man har vetskap om och minimera riskerna vid denna övergång från en ny eller 

ändrad tjänst in i produktion. Service Transition innefattar ett flertal processer, nedan ges en 

beskrivning av tre stycken (TSO Service Transition 2007). 

 

2.4.3.1 Change Management 

 

Målet med Change Management är att se till att standardiserade metoder och procedurer 

används för effektiv och snabb hantering av alla förändringar för att styra IT-infrastrukturen, 

i syfte att minimera antalet och effekterna av eventuella incidenter för tjänster. Förändringar 

i IT-infrastrukturen kan uppstå reaktivt som svar på problem eller av externt påtvingade 

krav, t.ex. på grund av diverse lagändringar. Eller så kan förändringar rentav uppstå 

proaktivt som uppkommer från sökandet av förbättrad effektivitet eller reflektera över 

affärsinitiativ. Detta kan också uppkomma som en effekt av program-, projekt- eller 

tjänsteförbättringsinitiavitv (TSO Service Transition 2007). 
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2.4.3.2 Release and Deployment Management 

 

Release and Deployment Management syftar till att planera, schemalägga och kontrollera 

förflyttning av utgåvor in i en test- och livemiljö. Det handlar också om att definiera och 

enas om utgivning och distributionsplaner med kunder och intressenter in i produktion som 

sedan ska leverera värde till kunder. Det primära målet för Release och Deployment 

Management är att säkerställa att integriteten för den levande miljön skyddas och att rätt 

komponenter släpps (TSO Service Transition 2007). 

 

2.4.3.3 Service Asset & Configuaration Management 

 

Configuaration Management (CM) är en process som spårar alla enskilda 

konfigurationsobjekt (Configuaration Item) i ett IT-system. Dessa objekt kan skilja sig stort 

i komplexitet, storlek och typ, sprida sig från en hel tjänst eller system som inkluderar all 

hårdvara, mjukvara, dokumentation och stödpersonal till en ensam mjukvarumodul eller en 

mindre hårdvarukomponent. En del av målen med Configuaration Management är att stödja 

verksamheten och kundens kontroll vad gäller mål och krav. Målet är också är att definiera 

och kontrollera komponenterna i tjänster och infrastruktur och upprätthålla korrekt 

konfigurationsinformation om det historiska, planerade och aktuella läget för tjänster och 

infrastruktur. I stora organisationer kan en Configuaration Manager utses för att övervaka 

och hantera CM-processen. I ITIL version 3 har denna process döpts om till Service Asset 

and Configuaration Management (SACM) (TSO Service Transition 2007). 

 

2.4.4 Service Operation 
 

(Greiner, 2007) ger sin beskrivning av Service Operation på följande sätt: ”Service 

Operation innebär vägledning för det dagliga arbetet med den IT-tjänst som levererats. Ett 

sätt att kunna ge IT-tjänsten denna vägledning är genom att konstruera en helpdesk-funktion 

som har i huvudsyfte att stödja systemet och användarna i det dagliga arbetet”. 

 

Utifrån (TSO Service Operation, 2007) är syftet med Service Operation att koordinera och 

utföra aktiviteterna och processerna som behövs för att leverera och hantera tjänster på en 

enad nivå till affärsanvändare och kunder. Denna fas är också ansvarig för den löpande 

förvaltningen av teknologin som används för att leverera och stödja tjänster. Väl designade 

och väl implementerade processer kommer vara av lite värde om den dagliga driften av 

dessa processer inte är riktigt utförda, kontrollerade och hanterade. Inte heller kommer 

tjänsteförbättringar vara möjliga om dagliga aktiviteter för att övervaka prestanda, utvärdera 

statistik och att samla in data inte systematiskt genomförs under Service Operation. Det 

finns ett flertal nyckelprocesser inom Service Operation som måste vara sammanlänkade för 

att kunna tillhandahålla en effektiv övergripande it-stödstruktur. Event Management 

kontrollerar alla händelser som uppstår genom IT-infrastrukturen, denna process är till för 

att övervaka normal drift. Incident and Problem Management koncentrerar sig på att 

återställa tjänsten så snabbt som möjligt vid något fel, för att minimera påverkan på 

verksamheten. Problem Management innebär orsaksanalys för att fastställa och lösa orsaken 

till händelser och incidenter. 
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2.4.4.1 Incident Management 

 

En incident kan definieras som ett oplanerat avbrott i en IT-tjänst eller reduktion av 

kvaliteten på en IT-tjänst. Incident Managment är processen för att hantera alla incidenter, 

vilket kan innefatta olika fel, frågor eller funderingar som rapporteras av användarna (oftast 

via telefonsamtal till servicedisken), genom teknisk-personal som hittar fel, eller automatisk 

rapportering via ett övervakningsverktyg. Det primära målet för Incident Management- 

processen är att återställa fel för olika tjänster så snabbt som möjligt och minimera de 

negativa konsekvenserna för verksamheten. Detta för att säkerställa att bästa möjliga nivå av 

tjänstkvalitet och tillgänglighet upprätthålls. Incident Managment innefattar alla händelser 

som stör eller kan störa en tjänst. Detta inkluderar händelser som kommunicerar direkt med 

användarna, antingen genom  Service Desk eller via ett gränssnitt från Event Management 

till Incident Managment-verktyg. Incidenter kan också rapporteras och/eller loggas av 

teknisk personal (om den tekniska personalen märker något fel med en maskin eller 

nätverkskomponent rapporterar de eller loggar händelsen). Detta betyder dock inte att alla 

händelser är incidenter. Många klasser av händelser är inte relaterade till störningar alls, men 

är indikatorer på normal drift eller är information (TSO Service Operation 2007). 

 

Incidenthantering- och problemhanteringsverktyg bör båda innehålla följande (TSO Service 

Operation 2007): 

 

 Incident och problemhistoria. 

 Incidentkategorier. 

 Åtgärder som vidtagits för att lösa incidenter och problem. 

 Ett diagnostiskt skript som kan hjälpa första linjens analytiker att lösa incidenter eller 

åtminstone samla in information som hjälper andra-eller tredje-lineanalytiker att lösa 

det snabbare. 

 

2.4.4.2 Problem Management  

 

Problem Management är den process som ansvarar för förvaltningen av livscykeln för alla 

problem med tjänsterna. Det primära målet för Problem Management är att förebygga 

problem och resulterande incidenter och att minimera konsekvenserna av incidenter som inte 

kan förhindras. Problem Management omfattar de aktiviteter som krävs för att diagnostisera 

orsaken till incidenter och för att bestämma upplösningen på dessa problem. Den är också 

ansvarig för att säkerställa att beslutet genomförs. Problem Management kommer också att 

behålla information om problem och lämpliga lösningar, så att organisationen kan minska 

antalet och konsekvenserna av incidenter med tiden. Även om Incident Management och 

Problem Management är separata processer, är de nära besläktade och kommer vanligtvis att 

använda samma verktyg och kan använda liknande kategoriseringar, påverkan och 

prioritering av kodsystem. Detta för att säkerställa en effektiv kommunikation när det 

handlar om incidenter och problem. Dessutom är det viktigt att Problem Management kan 

använda alla Knowledge Managment och Configuaration Managment-resurser som är 

tillgängliga. Problem Managment använder Configuaration Managment för att identifiera 

problem men även för att determinera påverkan och lösningen för problemet. CMS 

(Configuaration Managment System) kan också användas för att forma grunden för KEDB 

(Know Error Database) vilket är en databas som innehåller alla problem. Denna databas är 

skapad av Configuaration Managment, men använd av Incident och Problem managment för 

effektivare ärendehantering (TSO Service Operation 2007).  
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Ett stort beroende för Problem Management är att upprätta en effektiv 

incidenthanteringsprocess och verktyg. Detta kommer att säkerställa att problem identifieras 

så snart som möjligt och att mycket arbete utförs så snabbt som möjligt. Men det är också 

viktigt att dessa två processer har formella gränssnitt och gemensamma arbetsmetoder. Detta 

innebär följande (TSO Service Operation 2007): 

 

 Länka problem och incidentverktyg. 

 

 Förmågan att relatera incident och problemregister. 

 

 Den andra och tredje linjens-support personal ska ha ett gott samarbete med 

personalen på den första linjens-support. 

 

 Att se till att påverkan på verksamheten är väl förstått av all personal som arbetar 

med problemlösning. 

 

2.4.4.3 Service Desk-funktion 

 

Service Desk är en funktionell enhet som består av ett dedikerat antal personal som ansvarar 

för att hantera en mängd olika fel på tjänster, ofta via telefonsamtal, webbgränssnitt, eller 

automatiskt rapportering av olika system. Service Desk är en oerhört viktig del av en 

organisations IT-avdelning och bör vara den enda kontaktpunkt för IT-användare som ska 

vara tillgänglig dagligen. Detta för att hantera alla incidenter och tjänstbegäran, vanligtvis 

med hjälp av speciell programvara för att logga och hantera alla sådana händelser 

(Ärendehanteringssystem). Värdet av en effektiv Service Desk bör inte underskattas i och 

med att den ofta kan kompensera för brister i IT-organisationen, men en dålig service desk 

(eller avsaknaden av en service desk) kan ge ett dåligt intryck på en annars mycket effektiv 

IT-organisation. Det är därför mycket viktigt att rätt kaliber av personal används inom 

servicedesken och att IT-chefer gör sitt bästa för att göra denna funktion till en attraktiv plats 

att arbeta på för att förbättra personalomsättning. Det primära syftet med servicedesk är att 

återställa den normala tjänsten för användarna så snabbt som möjligt, genom fastställande av 

tekniska fel/felanmälan. Allt detta i syfte att göra det möjligt att återgå till arbetet felfritt 

(TSO Service Operation 2007). 
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2.4.5 Continual Service Improvement  
 

Denna fas i livscykeln genomsyrar egentligen alla faser av ITIL och här har man ett 

kontinuerligt överseende i vad som görs i varje fas. Det är underförstått att världen är 

föränderlig och att man inte kan jobba cykliskt, därav är ITIL mer tänkt att fungera som en 

vägledning som passar in just på en specifik verksamhetsmiljö (Greiner, 2007). 

 

Det primära syftet med CSI är kontinuerligt arbete med att försöka sätta IT-tjänster i linje 

med de förändrade affärsbehoven genom att identifiera och implementera förbättringar för 

IT-tjänsten som ska stödja affärsprocesser. Dessa förbättringsaktiviteter stödjer livscykeln 

genom de fyra övriga faserna inom ITIL. CSI handlar om att se olika möjligheter för att 

förbättra processeffektivitet, men även kostnadseffektivitet. Några av målen med CSI är att 

revidera, analysera och göra rekommendationer på förbättringsmöjligheter för varje fas inom 

livscykeln (TSO Continual Service Improvement 2007). 

 

2.4.6 Utmaningar inom ITIL-livscykeln 
 

I nedanstående text presenteras några av de utmaningar som kan uppkomma som en effekt 

av att verksamheter inte beaktat vissa delar inom någon eller några av de faser ITIL utgörs 

av. 

 

Följande punkter är hämtade från (TSO Service Strategy, 2007; TSO Service Design, 2007; 

TSO Service Transition, 2007): 

 

 IT-organisationer är komplexa system. Ett komplext system kännetecknas av 

organiserad komplexitet i motsats till oorganiserad komplexitet. 

Verksamhetsgruppen är ett system som består av människor, processer, och teknik. 

Denna grupps komponenter måste integrera med varandra för att prestera. Det är en 

svårighet i sig att få alla dessa beståndsdelar att samspela. Denna komplexitet är en 

anledning till att tjänsteorganisationer motstår förändringar. 

 

 Organisationer har inte alltid förmågan att observera konsekvenserna av deras beslut 

och handlingar på lång sikt. De hamnar oftast i en ond cykel där de reagerar på 

händelser och försöker att förutsäga dem, istället för att dra lärdom av dem. Utan en 

kontinuerlig inlärning kommer svårigheter med det processorienterade arbetsättet att 

öka. 

 

 Behovet av att designen av verktygen (exempelvis affärsystem som ska stödja 

processer) ska placeras i linje med den nuvarande arkitekturen, strategier, och 

policys kan ibland innebära svårigheter för designarbetet. Ibland är detta svårt för 

verksamheter att uppnå, i att arkitekturen, strategier och policys bör befinna sig i 

symbios med varandra. 

 

 Användningen av olika och skilda tekniker och processer kan försvåra arbetet. Detta 

eftersom användare kommer behöva sätta sig in i fler processer och tekniker och lära 

sig att hantera dem för det dagliga arbetet. Detta kan i sin tur leda till ett mindre 

effektivt arbete.  
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 Att uppnå en balans mellan pragmatism och byråkrati. Där pragmatism innebär att  

verksamheten mer lutar åt att fokusera på handlingars och påståendens praktiska 

konsekvenser, och  där byråkrati innebär att verksamheten lutar åt ett mer 

dokumentations- och strukturhåll. 
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3. Metodval och studiedesign 
 

I detta kapitel tas de metoder som valts för denna studie upp. De metodansatser som valts 

presenteras, men även de datainsamlingsmetoder som studien baseras på utvecklas. 

Dessutom redogörs denna studies analysmodell och en utvärderingsmetod presenteras. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 
 

Denna studie bygger på en induktiv ansats eftersom vi har haft för intresse att förstå vad för 

utmaningar verksamheter står inför med ITIL, vilket påverkar arbetet med IT-förvaltning. 

Utifrån empirisk undersökning som vi samlat in och analyserat har vi dragit slutsatser av 

erfarenheter som då studerats, därav är denna studie induktiv (Bryman och Bell, 2011). 

Alltså har vi dels behövt information som bygger på uttalanden i form av att vi har pratat 

med människor inblandade från verksamheter som arbetar med ITIL, detta har möjliggorts 

genom intervjuer där vi har varit fysiskt närvarande. Vi har även förutom information vi 

samlat in genom intervjuer också tittat på den teori och forskning som funnits tillgängliga 

inom området. Dessa innefattar artiklar, böcker, ramverk och dessutom även hemsidor som 

använts för insamlandet. 

 

3.2 Metodval 
 

Denna studie är kvalitativ i sin natur genom att vi har försökt förstå oss på aktörernas 

subjektiva meningar med ett tolkande synsätt. Forskningsdesignen grundar sig på en 

fallstudie. Vi fokuserar på en kvalitativ fallstudie eftersom det mer handlar om insikt, 

upptäckt och tolkning än på hypotesprövning i vårt fall. Vi har i denna studie studerat 

djupare kring hur två verksamheters arbetssätt med IT-förvaltning fungerar, i det avseendet 

att vi har undersökt hur de arbetar med ramverket ITIL. Därmed har ett försök gjorts i att 

generera en intensiv examination av två fall i relation till den teoretiska analys som har 

gjorts. Enligt Bryman och Bell (2011) är det som utmärker en fallstudie antingen att den är 

en organisation, en plats, en person eller en händelse av något slag. Det sociala fenomen 

som för denna uppsats studerats är dels verksamheter, men också innefattar studien personer 

och händelser. Vår forskningsdesign är dessutom komparativ i sin natur eftersom vi har 

använt oss av samma metod för två fall som kontrasterats, två verksamheter. Det är alltså så 

att vi har strävat efter att försöka förstå detta sociala fenomen bättre genom att ställa två fall 

mot varandra. Nyckeln till den komparativa designen är dess förmåga att låta de utmärkande 

egenskaperna hos två eller flera fall fungera som en språngbräda för teoretiska reflektioner 

kring kontrasterande iakttagelser. I kvalitativ forskning är komparativ design ofta en 

förlängning av en fallstudies konstruktion. 

 

Eftersom vi har gått in och och studerat sociala fenomen i verksamheter som sociala aktörer 

där det ständigt råder en förändring, har vi hanterat dessa data utifrån det ontologiska 

ställningstagandet konstruktivism. Data har dessutom hanterats utifrån det epistemologiska 

ställningstagandet interpretativism. Detta ställningstagande innebär att få förståelse och att 

kunna förklara mänskligt beteende. Arbete med ITIL för IT-förvaltning blir ett resultat av 

mänskligt beteende (sociala aktörer) i sociala miljöer och denna studie har haft för avsikt att 

leda fram till förklaringar och förståelser inom detta område. 
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3.3 Insamlingsmetod 
 

3.3.1 Litteraturinsamling 
 

I början av vår uppsatsprocess tog vi hjälp till stor del av Internet för att läsa in oss och 

bekanta oss i vad ITIL är för något. För att ge oss en vägledning i hur vi skulle leta fram vår 

teori kontaktade vi intresseorganisationen itSMF, som gav oss en fingervisning i vad vi 

skulle kunna läsa oss in på och de föreslog att vi skulle titta på hela ramverket i sig. Redan i 

detta stadie fick vi en slags uppmaning från en styrelsemedlem inom itSMF, i att 

processerna som ITIL för med sig kanske rent av leder till mer byråkrati. Detta var en aspekt 

som gjorde att vi ytterligare fick upp intresset i att studera vidare sådant som rör acceptans 

vid införandet av ramverket. 

 

Sökmotorn google.se och wikipedia.org har frekvent använts genom insamlingen, men 

majoriteten av alla vetenskapliga ariklar har vi fått fram genom Google schoolar och ACM 

Digital Library (via Högskolan i Borås). Den övriga teori som använts för uppsatsen har 

lånats från Högskolan i Borås bibliotek. 

 

Förutom teori och vetenskapliga publikationer som rör ITIL, har vi även under insamlandet 

letat fram litteratur som beskrivit lite mer djupgående om acceptans, nämligen om motstånd 

mot förändringar inom organisationer. 

 

Varför den teori som valts och varför det upplägg? 

 

Det är viktigt att nämna att vi har haft för avsikt med den teoretiska referensramen att 

beskriva översiktligt men också grundligt hur ITIL är uppbyggt, utifrån ramverket i sig. 

Detta genom att presentera varje fas inom livscykeln, de kärnprocesser inom varje och 

utmaningar som rör faserna som har varit av mest relevans för dels våra frågeställningar, 

men också för den empiri som samlats in och analys/diskussion som förts. Vår målgrupp är 

dels forskare som vill studera vidare vårt valda fenomen på ett eller annat sätt, men också 

studenter. Studenterna kanske inte är så införstådda med var ITIL som ramverk är för något, 

därav har vi ämnat att ge denna djupare insyn i ramverket och som vi känner är en viktig 

grund för uppsatsens efterföljande delar. 

 

Nedskrivningen av teorin har gjorts utefter en översättning från engelska till svenska, där 

ramverket i sig med sin fem volymer språkligt sett i den teoretiska referensramen lite präglas 

av utvecklingar av egna tolkningar. Det blev självklart så under detta arbete att viss 

subjektivitet då präglade den nedskriva och översatta teorin. 
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3.3.2 Datainsamling och empirisk studie 
 

Datainsamlingsmetoden som denna studie har använt är i form av semi-strukturerade 

intervjuer med öppna svar, där insamlande av kvalitativ data har gjorts, vilket bildat vår 

empiri. Vi har för intervjuerna haft en tydlig och specifik lista med frågor uppdelade i tre 

kategorier av ämnen, vilket möjliggjort att respondenten har kunnat svara i ett bredare 

spektrum. Denna specifika lista med kategorier har mynnat ut i vår intervjuguide (se 

intervjuguiden i bilaga). Kategoriseringen för guiden har skapats utifrån dels våra 

frågeställningar men också utifrån den teori vi har samlat in. Frågorna är av den karaktären 

att de är specifika i det avseendet att det finns en tydlig relation mellan dem och denna 

studies syfte, vilken går in på utmaningar med ITIL vid införandet, utmaningar i det dagliga 

arbetet med ITIL och fördelar för IT-förvaltningen som en effekt av införandet. Vi har också 

beaktat några ytterligare element i vår förberedelse av intervjuguiden. Språkmässigt har vi 

försökt hålla oss på en nivå där det inte uppfattats som allt för komplicerat, så att våra 

intervjuobjekt förstått det vi har förmedlat. Vi har även försökt formulera intervjufrågorna 

på ett sätt som hjälpt oss att svara på våra frågeställningar på bästa sätt. Det sätt våra frågor 

har ställts på utgår från (kinds of questions), vilket Kvale (1996) förslår. Nedan följer de tre 

huvudsakliga typer av frågor som vi har anammat för vår guide:  

 

 Introducing questions: En introducerande fråga är till för att inleda intervjun på ett 

smidigt sätt. Här tänkte vi att det kunde vara bra med att introducera kring hur länge 

intervjuobjekten har varit anställda i verksamheten och låta de beskriva deras 

befattningar. Vi rör här inte vid de frågor som har för avsikt att besvara 

frågeställningarna. 

 

 Follow-up questions: För varje huvudfråga lades även till ett antal följdfrågor för att 

breda ut svaret på huvudfrågan. Tanken bakom detta var att lyckas fånga med allt 

som intervjuobjektet sade, även om vid ställd huvudfråga detta inte gavs svar kring. 

 

 Structuring questions: Vi beaktade detta när vi skapade vår intervjuguide så att vi 

efter besvarande av en kategori av frågor får en smidig övergång till nästa kategori 

av frågor. 

 

Tanken bakom den semi-strukturerade intervjuformen är att den ska ge ett bredare spektrum 

av svar som är nödvändigt för frågeställningarna och syftet eftersom området som ska 

studeras är invecklat. Det är invecklat i det avseendet att det handlar om både tekniska och 

sociala aspekter som båda bygger upp ett komplext samspel i verksamheterna. Den empiri 

som bildats har samlats in genom nedskrivna anteckningar men för få en ytterligare 

dimension har vi vid varje intervjutillfälle spelat in vad som sagts med hjälp av digital 

inspelningsutrustning. Detta eftersom man lätt kan tappa fokus genom att bara använda 

anteckningar men också för att kunna återgå till gjorda intervjuer för djupare analyser. Det 

inspelade och nedskriva materialet från intervjuerna har transkriberats. 
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Vi har transkriberat våra intervjuer eftersom det är en fördel i många avseenden. För att 

demonstrera hur denna transkribering sett ut, ger vi nedanstående exempel: 

 

Intervjuare: Förklara kring din befattning och vad du har för ansvar? 

Intervjuobjekt: Jag är IT-chef och ansvarar för drift och utveckling inom verksamhet X.  

 
Dock har inte denna transkribering presenterats som sådan i vår studie, istället har vi gjort en 

sammanfattning i en löpande presentation av texten. Denna går under under rubriken Empiri 

(se kapitel 4). Transkriberingen har vi använt oss av som hjälp för att korrigera den naturliga 

begränsningen av våra minnen och det har underlättat för oss att analysera vad 

intervjuobjekten sagt. Detta har möjliggjort en mer sanningsenlig examination av vad som 

har besvarats under intervjuerna. Transkribering är tidskrävande men vi har ansett att 

fördelarna med denna metod för intervjuerna är övervägande. Det vi har strävat efter är att 

data som vi presenterat ska vara sanningsenlig och korrekt eftersom vi vill minska 

sannolikheten att förvränga vad intervjuobjekten har sagt. 

 

Empirin som presenteras i (kapitel 4) bygger på en ”Fråga-svar”-variant. Detta grundar sig 

på att vår empiri är presenterad som sådan utefter en transkribering som gjorts efter att 

intervjuerna genomförts. Denna transkribering är utformad utifrån detta ”Fråga-svar”- 

tillvägagångsätt som sedan blev grunden för hur vi presenterade vår empiri i en löpande text, 

då empirin är en sammanfattning av transkriberingen. Det är värt att nämna att empirin 

presenteras utan några citeringar, detta på grund av faktumet som vi tidigare nämnt att vi 

gjort en sammanfattning av transkriberingen. Vi kände inte att detta var nödvändigt. 

Verksamheterna kommer i empirin presenteras som A och B, detta eftersom vi har tagit 

hänsyn till att verksamheterna önskat vara anonyma för denna studie. 

 

Vi har valt att göra en empirisk undersökning eftersom vår forskning är konstruerad utefter 

den kvalitativa ansatsen där vi som forskare befunnit oss i en social verklighet som 

studerats, genom intervjuer. För att besvara våra frågeställningar behöver verkligheten 

studeras vilket möjliggörs med en empirisk kundersökning, då en denna undersökning 

innebär iakttagelser av verkligheten och som bygger på erfarenhet (Bryman och Bell 2011).  

 

3.4 Urval av respondenter  
 

För denna studie har vi valt att bara undersöka verksamheter som idag arbetar med ITIL, 

som vår avgränsning (se kapitel 1) syftar till. Vi mejlade potentiella verksamheter inom 

olika branscher med ett standardmejl, i vilken vi presenterade vår forskning, frågade om de 

skulle kunna tänka sig att ställa upp på intervjuer och om de arbetar utefter ITIL. Efter att vi 

fick respons på att de kunde ställa upp på intervju och idag arbetar med ITIL så kontaktade 

vi de två verksamheterna för komma överens om tid och datum.  

 

Vi gjorde ett subjektivt val baserat på personernas titlar när vi efterfrågade intervjuer. Detta 

eftersom det är viktigt att uppmärksamma vilka slags personer som ska medverka i 

undersökningen. Våra respondenter måste inneha en god kännedom kring ITIL för att data 

de utlämnar ska vara så korrekt som möjligt (Jacobsen 2002). På dessa grunder valde vi att 

intervjua IT-chefer/IT-samordnare inom verksamheterna då vi ansåg att dessa var 

nyckelroller.    
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3.5 Analys under datainsamlingens gång 
 

Vi har fastställt frågeställningarna denna forskning kretsar kring samt även avgränsat fallet 

för att möjliggöra undersökningen. Trots denna förberedelse kan vi inte alltid förutse vad 

den slutgiltiga analysen kommer att visa. Den slutgiltiga produkten som framställs av en 

fallundersökning formas av informationen som insamlas och analysen som görs 

kontinuerligt, precis som Merriam (1994) lyfter fram i sin litteratur - ”Fallstudien som 

forskningsmetod”. Vidare beskriver Merriam att om man inte använder sig av en sådan 

ständig analys riskerar man att i slutfasen ha information som bara är en upprepning av vad 

man redan visste eller som är alltför omfattande för att man ska hinna analysera den. Vi har 

utifrån detta tillvägagångsätt försökt att utforma vår analys av data insamlad och till hjälp 

har vi använt oss av råd utifrån Bogdan & Biklen (1982) om hur man kontinuerligt ska 

analysera information i efterhand som Merriam (1994) hänvisar till i sin litteratur. Dessa 

kopplas till vår forskning nedan: 

 

1. Vi har avgränsat vår undersökning genom att vi valt ITIL ramverket men inte valt att 

undersöka hela ramverket och alla dess processer eftersom det inte är möjligt att göra allt 

detta inom vår begränsade tidsram. Om vi inte hade gjort detta skulle risken funnits att 

informationen som vi samlat in blivit ganska diffus och irrelevant i sin natur. Styrkan med 

att avgränsa är att ju mer information insamlat inom ett självklart ämnesområde, desto 

djupare kan man undersöka området och genom det bli mer produktiv. 

 

2. Vi har både utvecklat analytiska frågor men även mer generella frågor för intervjuerna. 

Detta för att skapa en struktur för informationen som insamlas men även för att ge ett fokus 

åt datainsamlingen. Därefter har vi beaktat vilka frågor som vi ska ta ställning till och vilka 

som ska omformuleras. 

 

3.  Efter att vi hade vår första intervju med verksamhet A beaktade vi utgången av den 

intervjun för att styra vad vi letar efter i nästkommande intervju. Detta är ett bra 

tillvägagångsätt för att skapa konsistens genom insamlingsarbetet.   

 

4. Vi har kontinuerligt fört anteckningar under intervjuerna, detta för att stimulera det 

kritiska tänkandet hos oss eftersom risken finns att man som intervjuare blir som en 

registrerande maskin under en intervju. Detta kan främja reflektionen rörande frågor som 

väckts under intervjun och hur de relaterar till de mer omfattande teoretiska frågorna. 

Insamlandet av information samt analys är en process som pågått kontinuerligt under 

forskningen vi genomfört. Dock så fanns det en svårighet i att veta när denna process tog 

slut eftersom man alltid känner att man kan prata med någon ytterligare person eller läsa på 

om något mer. Det var även svårt att veta när vi hade tillräckligt med information och sluta 

samla in. På grund av denna svårighet beaktade vi några principer som Lincon & Guba 

(1985, s 350) ställer upp: 

 

 Källor bör ta slut (även om man alltid kan söka upp en källa flera gånger och få mer 

information). 

 

 Kategorierna börjar bli mättande (en fortsatt datainsamling ger endast mycket lite 

tillskott av ny information, i jämförelse med den energi det tar att få tag i den). 
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 Vissa regelbundenheter visar sig och man får en känsla av integration (även om man 

måste vara på sin vakt mot felaktigt slutsatser utifrån en regelbundenhet som 

egentligen ligger på en alldeles för enkel nivå). 

 

 Information i övermått, dvs. upplevelsen av att den nya informationen som kommer 

fram ligger långt från det som undersökningen egentligen handlar om.  Att det heller 

inte passar in på de empiriska kategorier som utvecklas och bidrar inte heller till att 

skapa några fler empiriska kategorier. 

 

Om vi inte hade analyserat samtidigt som vi samlat in information hade vi gjort analysen 

efter att vi samlat in informationen vilket är ett tröttsamt och tidsödande arbete. När vi lagt 

upp insamling och analys parallellt gav det oss möjlighet att bli mer produktiva inom 

datainsamlingsfasen. Detta tillät oss att framställa en databas som både är begränsad och 

relevant till vår forskning. 

 

3.6 Analysmodell 
 

För vår analys har vi beaktat några principer som vi följt för att bygga upp hur vår analys ser 

ut i en modell (se kapitel 5). Vi har utifrån Merriam (1994) utarbetat några kategorier som är 

nödvändigt i vår analys om man ser till våra frågeställningar och fallstudiens syften. I antalet 

består de av tre, vilket för systematik och struktur innebär att vi har byggt vår analys utefter 

den insamlade empirins svar på de tre frågeställningarna. Dessa ligger under tre rubriker 

som är namngivna utifrån våra frågeställningar, vilka alltså bildat våra kategorier. Denna 

sker genom att vi tittat på regelbundenheter och företeelser som återkommit i vår insamlade 

data. Vi har även vid skapandet av våra kategorier beaktat konvergens och divergens. Den 

förstnämnda innebär att vi har tittat på och bestämt vad som hör ihop med vad, alltså vilka 

data som ”konvergerar” mot en av våra kategorier eller tema. Genom divergens har vi fyllt 

ut kategorierna när de väl namngetts, vi har här alltså avgjort vad som passar ihop med något 

annat men även tagit hänsyn till de kategorier som utvecklas. Det är viktigt att poängtera att 

vi försökt få kategorierna sinsemellan att vara heterogena, vilket vi har beaktat när vi gjort 

de tydliga skillnaderna mellan kategorierna, alltså att de är skarpa och tydliga. Däremot är 

naturen av kategorierna också sådana att de kan gå in i varandra i själva analyskapitlet. 

 

 

Våra tre kategorier för analysen är som följer utifrån våra frågeställningar (numrerad lista): 

 

1. Vilka utmaningar har verksamheterna stött på med införandet av ITIL?  

I denna del av analysen har vi redogjort och satt de utmaningar verksamhet A och B 

stött på mot den teoretiska referensramen. Vi har även gjort en jämförelse genom en 

korsanalys som utforskar likheter och skillnader mellan de båda verksamheterna i 

införandeavseendet. Här analyseras effekterna av de nya vokabulären och 

dokumentationen har på acceptansen för båda verksamheterna 
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2. Vilka utmaningar stöter verksamheter på i det dagliga arbetet med ITIL? 

I denna del av analysen har vi redogjort och satt de utmaningar verksamhet A och B 

stött på med det dagliga arbetet mot den teoretiska referensramen. Vi har även här 

gjort en jämförelse genom en korsanalys som utforskar likheter och skillnader mellan 

de båda verksamheterna för det dagliga arbetet. Här analyseras det 

processorienterade arbetssättet och processerna, men även byråkratiseringseffekter. 

 

3. Vilka märkbara fördelar leder ITIL till för verksamheter? 

I denna del av analysen har vi redogjort och satt de fördelar verksamhet A och B 

känt av med ITIL mot den teoretiska referensramen. Här har vi också gjort en 

jämförelse genom en korsanalys som utforskar likheter och skillnader mellan de båda 

verksamheterna för de märkbara fördelar ITIL för med sig. Här analyseras de 

finansiella fördelarna, kontrollen och kundnöjdheten. 

 

Analysen är uppbyggd utefter en så kallad korsanalys eftersom vi undersökt två parallella 

fall. Som en effekt av faktukmet att vi har valt att göra en komparativ studie som vi tidigare 

beskrivit ansåg vi att en korsanalys passar utmärkt till detta, eftersom den handlar om att 

ställa olika fall mot varandra för att senare kunna jämföra likheter och skillnader. Vi har 

tagit hänsyn till varje enskilt fall där vi samlat information kring det och lärt oss de 

kontextuella variablerna som kan påverka fallet. Eftersom vi valde att utföra två 

fallundersökningar har vi även delat upp dessa så att varje forskare tagit hand om sin egna, 

dock har vi stämt av med varandra kontinuerligt samt även varit delaktiga på båda intervjuer 

som genomförts. Som Merriam (1994) lyfter fram i sin litteratur menar hon på att det krävs 

en samordning av både människor, information, och samarbete för att för att utföra parallella 

undersökningar. Detta har vi beaktat för vår studie. 

 

3.7 Utvärderingsmetod 
 

Generalisering: Vi har diskuterat hur omfattande generalisering blir med två verksamheter i 

en studie som denna. För att uppnå en hög generaliseringsnivå hade det behövts att många 

fler verksamheter studerats parallellt. Men vi har varken haft tiden eller resurserna för att 

genomföra en sådan omfattande studie. Därför är vi uppmärksamma på att generaliseringen 

för vår studie är en nästan helt obefintlig variabel i kontrasten mot om samma forksning 

hade genomförts med 50-100 verksamheter. Det är även svårt att skapa en generliserbahet i 

och med att vi genomfört en fallstudie som har blivit tämligen subjektiv och narrativ i sin 

natur. Vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer. Jacobsen (2002) skriver att en 

semi-strukturerad intervju oftast skapar ganska komplex rådata, denna data är svår att 

kategorisera men även dra samband ur. Därför blir kvalitativa studier intensiva vilket gör det 

svårt att generlisera, och som en effekt skapas en låg extern giltighet.  

 

Tillförlitlighet: Om man tittar på vad Bryman och Bell (2011) har skrivit, har vi försökt öka 

tillförlitligheten genom att vi använt oss av en komparativ design som haft i syfte att stärka 

vår studie i det avseendet genom att två verksamheter studeras. Denna hade troligen legat på 

en lägre nivå hade det varit så att vi enbart studerat en verksamhet.   
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Enligt Bryman och Bell (2011) är det svårt att få replikerbarhet genom att använda 

kvalitativa metoder, på grund av komplexiteten i ett specifikt socialt fenomens fall. Därför 

har vi ansett att replikerbarhet inte är relvant för en kvalitativ studie som vi genomför, därför 

har vi valt att avstå att behandla denna punkt. 

 

Validitet: Denna har vi avsett att öka genom att IT-förvaltning som område och ITIL som 

ramverk har valts och gjorts forskning på. Det är ett aktuellt och relevant område och något 

som sedermera ska övertyga läsaren och där det ska finnas något som visar på att vårt 

resultat kan komma att bli användbart för framtida forskning. 

 

Nedan beskriver vi varför vi har valt att lyfta fram en alternativ metod som hade kunnat 

användas för denna forskning, om det hade varit så att tidsaspekten hade sett annorlunda ut 

och vi hade givits mer tid: 

 

En alternativ metod vi skulle kunnat använda oss av är fältarbete under en längre period 

(longitudinal study), där vi genom deltagande observationer skulle kunnat följa hur företag 

arbetar med IT-förvaltning med ITIL, och där man då skulle kunnat analysera detta utifrån 

hur de mer praktiskt arbetar vid deltaganden, mer än att få data insamlat via intervjuer. Med 

detta skulle det kunnat möjliggöras att vara med vid införandefasen, samt titta på det dagliga 

arbetet. Därefter skulle man kunna analysera hur det var innan och efter införandet av ITIL 

och om detta skapat några positiva effekter för verksamheten. Eftersom vi utfört studien 

med ett minimalt tidsutrymme har denna metod inte varit möjlig. Hade vi haft ett bredare 

tidsutrymme skulle denna metod vara väldigt bra att utföra för att besvara våra 

frågeställningar på, och hade antagligen gett en helt annan bild av vad denna forskning visar 

på. 
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras det insamlade materialet från de intervjuer som genomförts, 

utifrån våra delfrågor. I övrigt presenteras dessutom de övriga utsagor som uppkommit 

under intervjuerna, vilka inte var tänkt att få besvarade utifrån vår intervjuguide. 

 

4.1 Verksamhet A  
 

Verksamhet A arbetar idag med drift, och leverans av IT-tjänster. Tidigare arbetade de med 

tjänstedrift. Utifrån implementationen av ITIL har IT-förvaltning lett till ett nytt koncept 

som innefattar paketerade lösningar i form av tjänster till deras kunder. Kunderna innefattar 

alla förvaltningar och verksamheter i stad X. Verksamhet A är en utförarorganisation för 

leverans av IT-tjänster och de fakturerar helt enkelt kunderna för de tjänster de beställer. De 

startade med införandet av ITIL V2 år 2005, och i efterhand har de succesivt implementerat 

delar av V3 och verksamhetsanpassat dem. Idag arbetar de med sex processer och en 

funktion: Incident Management, Problem Management, Configuaration Management, 

Service Level Management, Release Management och funktionen Service Desk. De 

förklarade att anledningen till att de implementerade ITIL var att få ordning och reda inom 

verksamheten för att få kontroll i det de gör och för ärenden som hanteras. De hade ingen 

ekonomisk motivering för införandet, det var mest härlett till avsaknaden av kontroll som 

bidrog till att de idag arbetar med ITIL. 

 

4.1.1 Utmaningarna vid införandet av ITIL 
 
När vi frågade verksamheten om vilka utmaningarna med det nya vokabuläret var som ITIL 

medförde, svarade de att mycket låg i att lära sig ett nytt språk och att få hela verksamheten 

att använda och låta den genomsyra arbetet. De ville behålla de engelska uttrycken som 

tillkom för att kunna ”benchmarka” mot andra verksamheter som använder ITIL. Syftet med 

detta är att kunna jämföra hur andra använder ITIL och då skulle det krävas att man 

anammar det nya vokabuläret. Här valde de helt enkelt att behålla de engelska 

beteckningarna. Vidare förklarade de att det i början fanns en ganska hög grad misstro hos 

de anställda vid införandet av och att det inte fanns en fullständig acceptans, eftersom 

personalen såg det som en kontrollfunktion som skulle komma att ställa krav på 

medarbetare. Dessutom handlade det även om att de anställda var tvungna att skaffa sig ny 

kompetens, vilket de såg som något hotfullt till en början. Detta menar verksamheten kan 

härledas till att ITIL är ett processorienterat arbetssätt, då skapas det lite av en kontroll i att 

följa processerna men även som en effekt av verktygen som tillkom vilket påverkar 

verksamhetens arbete. 

 

I frågan om hur dokumentationen påverkades vid införandet av processdelen svarade 

verksamheten att det blev väldigt svårt att hantera all information. De använde sig därför av 

konsulter och tillsammans kom de fram till en lösning för hur man ska hantera all 

dokumentation. De använde sig av grunddokument kring alla processer som var lite mer 

övergripande och gav svar på: Vad är processerna till för? Vad ska de uppnå? Vad är 

resultatet tänkt att bli? I ett år arbetade de med att färdigställa dokumentationen, 

verksamheten blev lidande under den perioden eftersom att man fick lägga ner extra mycket 

arbete och resurser. De förklarade att det har varit en resa som krävt mycket 

kommunikation, utbildning, uppföljning och att arbeta med att hela tiden sträva åt att 
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förbättra processerna så att de passar deras verksamhetsbehov, vilket har varit och är idag en 

utmaning som kvarstår. 

 

4.1.2 Utmaningar som rör det dagliga arbetet med ITIL  
 

I frågan om verksamheten upplever utmaningar med ITIL-processer de anammat, menade 

verksamhet A att de idag har utmaningar med att få Problem Management och Incident 

Management att fungera så som det är planerat. Problemen har att göra med att de inte fått 

till verktygen på bra sätt. Som de beskriver det, ”man löser saker med ryggmärgen istället”. 

Det blir också för mycket lösningsrelaterat i incidentfasen, där det inte hör hemma. Vad 

gäller Configuaration Management har de heller inte hittat ett tillräckligt bra verktyg för det, 

där de redogör för oss om hur deras KEDB (Know Error Database) inte fungerar fullt ut och 

måste integreras med både Incident- och Problem Managment-processerna. De håller just nu 

på att titta på detta, och ämnar att köpa in ett nytt verktyg för denna process. Mycket av 

utmaningarna inom det dagliga arbetet är härledda till de ”ooptimerade” verktygen 

verksamhet A använder. De nämner att detta beror på att det finns svårigheter i att 

designverktyg ska fungera med processerna och verksamheten. Ytterligare utmaningar som 

man stöter på dagligen är att det processorienterade arbetet som ITIL innefattar skapar 

svårigheter. Anställda får jobba mycket med att påtala om vilken process man är i för 

tillfället eller var man ska befinna sig i processen. Detta är inte alltid självklart eftersom man 

arbetar med många processer samtidigt. De som varit med från början kör på rätt bra och 

med erfarenhet minskar man problematiken trots att komplexiteten ändå är där och bidrar 

med svårigheter. Verksamheten använder sig av samordnare som dagligen arbetar med 

interna utbildningar i syfte till att kunna skapa en större förståelse hos anställda för ökad 

effektivitet. Man sätter sig med enskilda individer där de får gå igenom en process för ökad 

förståelse i arbetssätt. De använder sig för detta av ett flödesschemaverktyg som fungerar för 

anställda så att de ska kunna följa processer så de inte hamnar utanför ramarna för vad 

processerna är till för. Detta fungerar också väldigt bra för nyanställda vid deras utbildning 

av processramverket som visar hur flödena fungerar i vad som kommer i nästa steg, men 

även vad som där ska göras. De har dessutom något som de väljer att kalla ”Process Forum”, 

vilket innebär att IT-chefen varannan vecka träffar samordnare där de kollar på vilka 

utvecklingsdelar som de ska ta hand om och statistik kring utveckling går de även igenom. 

Utmaningarna med komplexiteten för processerna genomsyrar det dagliga arbetet för 

verksamhet A. Eftersom processerna även integrerar med varandra så blir det svårare att 

hantera detta för dem. I frågan om de tycker att den ökade dokumentationen ITIL medför 

har skapat en mer byråkratisk miljö svarade de att så är fallet. Till viss del blir verksamheten 

mer byråkratisk eftersom anställda måste dokumentera allt de gör i processer. Även den 

höga kontrollen som detta medför byråkratiserar verksamheten. IT-tekniker kan inte göra 

något utan att högre ledningar vet vad dem gör eller har gjort eftersom allt ska 

dokumenteras. Vidare påpekar verksamheten att effektiviteten har hämmats lite i den 

aspekten eftersom det är mycket dokumentation, och det gäller även svårigheten att arbeta 

processorienterat.  
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4.1.3 De medföljande fördelarna med ramverket 
 

När vi frågade verksamhet A om de har märkt av vissa finansiella fördelar med ITIL svarade 

de att ett verktyg har utvecklats i att ta fram kostnader för hela infrastrukturen som har 

uppkommit i samband med införandet av ramverket, vilket gjort att man vet vilka kostnader 

man har idag har för IT-infrastrukturen. Tidigare hade de inte denna kontroll. Utifrån detta 

så finns det ekonomiska fördelar som uppkommit med den större grad av kontroll som 

tillkommit som en effekt. Tydligare klarhet i roller och ansvar har också blivit ett resultat av 

införandet av ITIL. De beskriver situationen 6-7 år tillbaka som sämre då IT-chefen inte 

hade någon kontroll över vilka system, tjänster, applikationer som verksamheten hade. Idag 

har verksamheten full kontroll på alla dessa aspekter och det gäller även vilka IT-tekniker 

som har koll på vilka komponenter för IT-tjänsterna. Varje tekniker ansvarar för 3-4 

leveranskomponenter för vilka de ska säkerställa att de fungerar på rätt sätt. De bygger 

sedan tjänsterna utifrån dessa komponenter. Nyutveckling och ändring av befintliga tjänster 

har de full koll på. Ingen tekniker kan gå in och leverera någonting utan att ledningen har 

kännedom om det. Change Manager-verktyget kallar de för ”CAB:et”, där sitter IT-chefen 

tillsammans med ledningen och bestämmer och styr vilka ändringar som ska göras. Vad 

gäller Service Desk-funktionen tappar de aldrig några ”bollar”, då de idag har 100 % hit rate 

på ärenden. Innan de införde ITIL tappade man 70 % av denna träff vilket visar på en klar 

förbättring. Verksamheten jobbar med mätning av kundtillfredsställelse och vad gäller detta 

har de märkt av att den stigit. Detta mäter de dagligen för tjänsterna på Incident Managment-

sidan och gör årliga mätningar för att få en statistik över hur effektiv man är med att hantera 

incidenter. Dock menar de på att det är svårt att mäta kundtillfredsställelse. Det handlar inte 

bara om leverans till kunden eftersom de även jobbar direkt med kommunen, kommunen 

beslutar för verksamhet A vad som ska levereras. Tittar man på kunderna är de kanske inte 

alltid medvetna om vad som är beslutat, de vill ofta ha något ytterligare som inte är med i 

beslutet. Är de nöjda med leveransen så kan de säga nej trots att de får det som är beslutat i 

avtalet. Detta är ett dilemma som verksamheten arbetar med men IT-chefen menar på att det 

har blivit bättre på många håll. Även andra delar av verksamheten håller med om det utifrån 

olika aspekter. De har genom statistik märkt av att den ökade kontrollen, effektivare 

hanteringen av ärenden och incidenter mynnat ut i att det indirekt bidragit med en ökad 

kundtillfredsställelse. 

 

4.1.4 Övriga resultat 
 

Verksamhet A förklarade att en del verksamheter idag bara är intresserade av den finansiella 

aspekten vid införandet av ITIL, men de förklarade att det också gäller att ta hänsyn till att 

titta på vad det hade kostat om man inte infört ramverket. Vidare exemplifierade de genom 

att beskriva hur viktigt det kan vara att hitta fördelar vid införande av en ny tjänst och att 

vilja ha kontrollen redan från början. Även att förarbetet sker på ett bra sätt är viktigt så att 

problem inte uppkommer redan i implementationen. Enligt verksamhet A kan man i dessa 

aspekter också tjäna pengar, men de är svåra att räkna på. De förklarade vidare att de efter 

ett antal år blev duktiga gällande processer, dock fanns det en del de saknade. Beställare av 

deras tjänster var väldigt okunniga och visste inte hur de skulle beställa eller vad ett avtal 

var. Därför skapade de en tjänsförvaltningsmodell som är en blandning av ITIL och PM3. 

De fusionerade dessa ramverk och skapade på detta sätt denna modell. Denna 

förvaltningsmodell är en förlängning på ITIL-ramverket och talar om för beställaren hur de 

ska bete sig när de ska beställa eller hur man ska utveckla sin egen tjänst. Verksamhet A 

äger inte tjänsterna, det gör kunderna. Detta är en anledning till varför de tycker det är 

viktigt med beställareaspekten. 
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4.2 Verksamhet B 
 

Verksamhet B ansvarar för support, drift och utveckling av infrastruktur och avdelningen 

har idag totalt 19 anställda. Av vad deras verksamhet dagligen gör arbetar de med IT-inköp i 

form av hårdvara och mjukvara, webbhantering, telefoni och licenshantering. Support på sex 

anställda är uppdelad i 1:st och 2:nd line eftersom ärenden kan vara av olika komplexitet. 

Driftgruppen är mer åt 2:nd och 3:rd line och utgörs av åtta anställda, vilka ansvarar för 

driften av datorhall, servrar och nätverk. Utvecklingsteamet på fyra anställda jobbar med 

applikationsutveckling. Ett av deras kanske mest betydande ansvarsområde rör ett schema- 

och bokningsverktyg. 

 

De jobbar idag mest med ITIL-ramverkets andra version, V2. På senare tid har de dock 

anammat fler delar från V3, som främst består av affärs- och tjänstekvalitet för 

verksamheten. De processer IT-avdelningen anammat och som fungerar bäst för dem idag är 

Incident Management, Change Management och det gäller även deras Service Desk-

funktion. Det är fem år sedan de införde ITIL och har sedan dess känt av en del förbättringar 

i jämförelse med tidigare år. Tidigare hade de en helpdesk men som innan ITIL inte följde 

ramverket på det sätt. Vidare beskriver avdelningen det som att de försökt anpassa 

ramverket till verksamheten så gott det går. Dock är det svårt att slaviskt följa hela ITIL, 

vilket är en problematik i sig. I samband med att ITIL kom in i verksamheten följde också 

ett förbättrat ärendehanteringssystem som infördes, vilket fungerar som en del av hela 

Service Desk-funktionen. De beskriver införandet av detta system som att det utgick lite mer 

från ITIL än vad det tidigare systemet gjorde. Här kände de av ett flertal positiva fördelar i 

form av uppföljning kopplat till olika kategoriseringar, underlag för förbättring av 

ärendehantering och en likvärdig hantering på alla ärenden. 

 

4.2.1 Utmaningarna vid införandet av ITIL 
 

Verksamheten svarade kring acceptansen och det nya vokabulär för ITIL när det väl infördes 

och hur det såg ut. De beskriver det som att det generellt är så att när verksamheter tar in nya 

begrepp och vokabulär så blir det en process i sig och ett problem. Detta på grund av det 

faktumet att man måste veta att verksamheten pratar om samma saker och använder språket 

på rätt sätt. De menar på att de upplevde en mindre grad av misstro under införandet och 

under en period var det, för att lösa denna problematik, konsulter som hyrdes in och 

internutbildade personalen. Detta tog sin tid men succesivt förbättrade detta acceptansen. 

Det visade sig vara en stor fördel för avdelningen, men det tog för dem en tid att få alla att 

förstå processerna och språket. För att också underlätta införandet utan någon risk för 

problematik implementerade de en process i taget, först Incident Management och sedan 

Change Management. Det var vid införandet också problematiskt att bemanna roller utefter 

ITIL. Vidare förklarar avdelningen att de också hade återkommande workshops under en 

period vilket gav personalen tillgång till konsulter som hade kunskap om ramverket på ”sina 

fem fingrar”. Detta underlättade för personalen avsevärt vad gäller kommunikation, där de 

beskriver det som något som måste hållas vid liv för IT-förvaltningen. Denna konsult vad 

med under en lång period under införandet och för verksamheten var det väldigt gynnsamt.  

 

När vi frågar verksamheten om det uppkom mer dokumentation som en effekt av införandet 

av ITIL svarar de att deras ärendehanteringssystem i princip tog hand om denna möjliga 

problematik. De konfigurerade systemet med kategorier, allt för att minska uppkommandet 

av onödig dokumentation och information som måste tas om hand. Dessutom menar de på 

att det är svårt att också dokumentera allt som de gör i vissa lägen (vilket kanske inte ens 
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alltid är behövligt), till skillnad från om man arbetar som konsult där de beskriver det som 

attt, ”allt ofta ska dokumenteras”. För dokumentationen såg de nyttan med 

ärendehanteringssystemet de införde ganska snabbt i samband med att ITIL kom med, där 

denna underlättade vardagen betydligt. Utan ett så pass sofistikerat system skulle antagligen 

dokumentationen ökat menar de på. Verksamheten svarade vidare om huruvida rutiner och 

arbetssätt också påverkades vid införandet och här fanns det en självklar utmaning i att 

genom diskussioner få alla på samma nivå, men de förklarar att de hela tiden försökte ligga i 

framkant. 

 

4.2.2 Utmaningar som rör det dagliga arbetet med ITIL 
 

I frågan om verksamheten upplever utmaningar med ITIL-processer de anammat, menade 

verksamheten på att det idag inte finns några utmaningar utan att alla verktyg för de 

processer man använder är utvecklade och fungerar väldigt bra. Verksamheten förklarade i 

samband med detta också om hur det i dagsläget ser ut i förvaltningsarbetet med ITIL och 

lite kring hur samspelet mellan människor, teknik och processer fungerar. De menar på att 

ordet process i sig är ganska vedertaget som begrepp, personer som söker in till avdelningen 

för en anställning ser detta redan i annonserna, om det exempelvis rör sig om en Service 

Desk-tjänst. De vill påstå att det nästan är tvärtom, att det faktiskt underlättar att sätta sig in i 

det arbetet och tankesättet vad gäller samspelet mer än att det skulle vara en utmaning. De 

beskriver också att de som jobbar med både 1:st och 2:nd line support som ett exempel 

kräver mer eller mindre kunskaper, kring detta har de en balansgång i hur mycket man 

förväntas göra. De tar här upp att det finns en mängd olika system för skolan som kräver sitt 

speciella underhåll, i jämförelse än om man bara ska registrera ärenden och skicka dem 

vidare. Här menar de på en tydlig skillnad i detta samspel, i att många på avdelningen löser 

mycket av ärendena direkt som inte behöver skickas vidare till någon ytterligare instans. 

Detta vill de påstå är en kapacitetsfråga men också en komplexitetsfråga. Om en nyanställd 

tillträder blir det ganska naturligt att man sätts på 1:st line support eftersom kunskapen inte 

finns där ännu i att hantera svårare tekniska ärenden. För 1:st line kan det vara 

arbetsuppgifter där man enkelt bara behöver följa en checklista och då sätts den nyanställde 

in i rollen ganska fort. Det är desto mindre troligt att nyanställda kommer in i processer och 

tekniker så väl vid nystart att de kan sättas på 2:nd eller 3:rd. De menar på att det slutligen 

blir en avvägningsfråga. I frågan om dem tycker att den ökade dokumentationen ITIL 

medför skapat en mer byråkratisk miljö svarade de att så är fallet. De beskriver 

dokumentationen som att den är nödvändig i att den spelar en fundamental roll i arbetet med 

ITIL, samt även för att få kontroll över anställda. Vidare förklarade verksamheten att de 

märkt av att det blivit mer byråkratiskt och effektiviteten har tagit stryk. Detta eftersom att 

allt kontinuerligt ska dokumenteras men man börjar bli bättre på detta och utvecklar vidare 

det redan befintliga systemet som ska motverka denna problematik. De betonar dock att det 

processorienterade arbetet inte är en problematik som skulle hämma effektiviteten för det 

dagliga arbetet. 

 

4.2.3 De medföljande fördelarna med ramverket 
 

Vad gäller fördelarna för verksamheten som tillkommit utvecklar verksamheten kring ett 

flertal. När vi frågar dem om de i någon finansiell mening märkt av en förbättring sedan 

införandet svarar de att inget rent pengamässigt har mätts. Men de har fått en klart mycket 

bättre kontroll över ärenden som finns och detta gäller även uppföljningsarbetet. De påstår 

att de inte försökt mäta detta på något sätt, men att det rimligtvis bör hänga ihop att de 



 

33 

 

genom bättre kontroll också har sparat pengar. Så med detta påstår de att de har känt av 

fördelar i finansiell mening. Vi ställde här en följdfråga kring om de tidigare hade brist på 

kontroll, detta håller verksamheten med om. De kanske inte upplevde då att de hade så stora 

brister, men de undrar i efterhand om de överhuvudtaget hade någon kontroll alls. Ärenden 

har ökat sedan införandet för 10 år sedan, och ju mer ärenden de har hanterat på fler 

personer desto svårare är det att ha grepp om det. Däremot menar de här att om de inte hade 

infört ITIL skulle denna hantering inte se så bra ut som den gör idag. Detta kopplar han 

vidare till kundnöjdhet som vi i samma stund tar upp, vilket visar på att de får bättre kvalitet 

på tjänsterna. De förklarar att det också fungerade bra innan införandet av ITIL, men de har 

alltså för kundnöjdheten sett en klar förbättring. Det är i dagsläget svårt för dem att se hur de 

klarade det innan, men vad som är säkert är att det har blivit mindre resurskrävande och 

mindre personberoende sedan införandet. 

 

4.2.4 Övriga resultat 
 

När vi tar upp utmaningar med att ibland förstå vad kunden vill ha för tjänst, svarar de att 

det alltid finns en viss svårighet i det. IT-avdelningen tillhandahåller ganska mycket och 

utöver det handlar det om efterfrågan som styr. Tittar man på utbildningssidan så är vad de 

ska leverera (utöver deras infrastruktur) väldigt mycket beroende på vilka utbildningar som 

ges och vad i utbildningarna de ska ha för verktyg. För klientarbetsplats distribuerar de ut 

applikationer, där de arbetar med ett basutbud för detta. Utöver det kommer önskemål in 

beroende på i utbildningar vad man vill använda. De menar på att administration men 

framför allt leverans för utbildning kan vara besvärligt. Detta förklarar dem genom att det är 

en förhållandevis stor miljö som ska förvaltas med ett par tusen datorer, utifrån en 

rationalitetssynpunkt. De paketerar och distribuerar ut central från avdelningen vilket 

underlättar, men det kan bli svårigheter i att det ibland är olika versioner av mjukvara som 

krockar och inte fungerar ihop med varandra. I utbildningen vill man ibland ha den senaste 

versionen, medan det för andra utbildningar är helt andra versioner som ska användas. Där 

menar de på att en viss intressekonflikt ibland kan uppstå, rent tekniskt problematiskt. I 

övrigt försöker de tillmötesgå de önskemål som finns. Men de betonar faktumet att det ska 

finnas en balans i att det ska vara rationellt där de har någon form av standardisering de 

stödjer, och i övrigt stödjer dem där de har möjlighet och kompetens för mindre 

efterfrågningar. För ett par år sedan när de hanterade allt mer eller mindre fristående gick det 

åt oerhörda resurser och timmar. Idag kan de ganska snabbt installera om någon mjukvara 

och beställaren kan få sin uppsättning igen. 

 

De har genom åren varit centraliserade ganska länge. En stor del av infrastrukturen och 

centrala system och applikationer köps in och det görs en kostnadsfördelning på detta. 

Andra beslutshavare för verksamheten köper inte in själva (IT-avdelningen gör detta), det 

gäller inköp i form av datorer och programvaror. Detta spelar roll i hur finansiering sker, 

även om de inte debiterar ut blir det mer en form av fördelning av kostnader än att sälja 

tjänster. Det innebär att de ganska tidigt kan få en bra infrastruktur att bygga på. De menar 

på att om man har möjlighet att välja själv så prioriterar det väldigt olika på olika 

avdelningar. Detta såg de tidigare vad gäller datorerna, vissa byttes mer sällan på vissa 

avdelningar i form av uppgraderingar av hårdvara. De har varit förhållandevis centraliserade 

men på något vis har de försökt tillmötesgå de krav som finns men ändå göra avvägningar 

både vad gäller teknik och rationalitet. En fördel med att de har ett centralt inköp av 

programvaror/licenser är att de kommer i dialog med de som har varit kunder i tidigt skede 

för att hitta den bästa lösningen, innan det införskaffas. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel tas båda verksamheters användande av ITIL upp och inkluderar en 

återkoppling till den teoretiska referensramen. Dessutom görs här även en korsanalys i 

vilken vi ställer de två verksamheterna mot varandra vad gäller likheter och skillnader. 

Tabellen nedan visualiserar en överskådlig bild för hur Analys-kapitlet är uppbyggt utefter 

kategorierna som presenteras i Metod-kapitlet. 

 

1. Utmaningar 

med införandet 

av ITIL 

 Utmaningar 

med nytt 

vokabulär och 

effekten på 

acceptansen  

 Utmaningar med 

dokumentation 

och effekten på 

acceptansen 

2. Utmaningar i 

dagliga arbetet 

med ITIL 

 

 Upplevda 

utmaningar 

med processer 

idag 

 Det 

processorientera

de arbetssättet 

och dess 

utmaningar 

 Byråkratiser

ingseffekt 

för det 

dagliga 

arbetet 

 

 

3. De upplevda 

fördelarna med 

ramverket 

 Finansiella 

fördelar 

 Ökad kontroll 

på IT-

förvaltning 

 Ökad 

kundnöjdhet 

(Tabell 1 Analysmodell) 

5.1 Utmaningar med införandet av ITIL 
 

För både verksamhet A och B, i hur det såg ut vid införandet av ITIL, finns det tydliga 

likheter om man ser till de utmaningar som lyfts fram i forskning om dels det nya 

vokabuläret som tillkommer, men också vad gäller dokumentation. 

 

5.1.1 Utmaningar med nytt vokabulär och effekten på acceptansen 
 

För de anställda på både verksamhet A och B fanns det en viss problematik med att förstå de 

nya begrepp som medfördes som en effekt av ITIL och dess innefattande processer, och de 

beaktade faktumet att det är viktigt att verksamheten pratar om samma saker och använder 

språket på ett sätt som gör det förståeligt för alla. Precis som Pollard & Cater-Steel (2009) 

diskuterar är det väldigt mycket en acceptansfråga i huruvida det blir problematiskt eller inte 

att ansluta sig till ny dokumentation och kommunikation, vilket ITIL ofta för med sig. Och 

mer djupgående i att använda språket på rätt sätt, som båda verksamheter beaktade, kan 

kopplas till vad (Wolvén, 2000) skriver om. Precis som ”Utbildning och kommunikation” 

(se kap. 2.1) belyser i form av strategier för att övervinna motstånd mot förändringar, kan 

kommunikation leda till ett ökat förtroende för förändringar. Detta återspeglas i hur 

situationen vid införandet för båda verksamheterna såg ut. Svårigheterna med den nya 

kommunikationen som ITIL förde med sig vid införandet är mycket härlett till faktumet att 

man behövde lära sig ett nytt språk som är en av de fundamentala faktorerna i arbetet med 

ITIL. Detta är rimligt om man tittar på vad Greiner (2007) skriver om det gemensamma 

vokabulär ITIL för med sig, och hur ovärderligt det är idag med alla sammanslagningar av 
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företag och uppköp av globala företag, men även kopplingen språket har till de olika 

processer verksamheter anammar.  

 

5.1.2 Utmaningar med dokumentation och effekten på acceptansen 
 

I början fanns det för verksamhet A en misstro hos de anställda till införandet av ITIL och 

det rådde ingen fullständig acceptans. De såg det som en kontrollfunktion som skulle 

komma att ställa krav på medarbetarna. Ny kompetens för de anställda var en självklarhet, 

vilket de såg som hotfullt till en början. Här kan en koppling dras till Pollard & Cater-Steel 

(2009) om motståndet till att ansluta sig till ny dokumentation och kommunikation, men 

även visar dessa båda fall på att det också gäller ramverket i stort med dess innefattande 

filosofier och processer. Precis som verksamhet A själva menade på kan detta härledas till 

att ITIL är ett processorienterat arbetssätt, det är naturligt att det skapas en kontroll som 

innebär att verksamheten ska följa de processer som anammas för IT-förvaltningen. Detta 

gäller även effekten verksamheten får av alla verktyg som tillkommer. För verksamhet B 

fanns det också en viss misstro, dock inte lika stor som den verksamhet A kände av, vilket 

de förklarade med: ”Det är generellt så att när verksamheter tar in ett nytt språk att det i sig 

blir en process och en utmaning”. Men som de förklarade var det inget de led av i någon 

större grad. I vad som framkommer ur (Wolvén, 2000) om hinder och motstånd för 

förändringar, kan det tydligt dras en parallell i det att ökad kontroll medför en förändring i 

hur de anställdas vanor, trygghet och strukturella hinder kommer att ta sin form (se kap. 

2.1). Vad båda verksamheter beskriver som ”misstro” hos de anställda, skulle kunna 

förklaras genom att återkoppla till de ovanstående aspekterna.  

 

Eftersom ITIL är så pass omfattande valde verksamhet B att hyra in konsulter för ett antal 

workshops som tog hand om problematiken och internutbildade personalen, succesivt 

förbättrade detta acceptansen. Hade inte detta skett hade de antagligen inte fått den 

förståelse för ITIL som behövs för förvaltningsarbetet, och denna hade då blivit lidande utan 

att riktigt begripa alla processer. Det kan uppfattas som att verksamhet B hade en gedigen 

plan vid införandet, det kan faktumet att de också implementerade en process i taget visa på. 

Konsulter hyrdes även in för verksamhet A vid införandet, men de arbetade mer för att lösa 

problematiken med all dokumentation. Även om de båda beskrev syftet med varför de 

inhyrde konsulter som olika (dokumentation kontra vokabulär/kommunikation), så tyder det 

på att det var för samma ändamål, att alltså öka förståelsen för ramverket för 

förvaltningsarbetet. Precis som Abdul Latif et al. (2010) diskuterar om att ITIL-ramverket 

utgörs av en komplex uppsättning av processer som IT-personal, kunder och ledning måste 

förstå, ser man i båda verksamheters fall hur detta instämmer väl med vad teorin säger. Det 

gäller även hur väl båda verksamheter har lyckats med att placera alla dessa variabler i linje 

med varandra så att ITIL ska kunna ta fart. Detta har båda verksamheter alltså försökt uppnå 

med olika metoder och hjälpmedel, däribland genom konsulter som hyrdes in.  

 

I hanteringen av all dokumentation som tillkom vid införandet blev det väldigt svårt att för 

verksamhet A hantera all information. Som vi tidigare nämnt använde de sig av konsulter 

och löste på så sätt denna problematik genom att minska den. Grunddokument togs fram för 

alla processer som var lite åt det mer övergripande hållet och svarade på: Vad är processerna 

till för? Vad ska de uppnå? Vad ska resultatet bli? Under denna tid då de arbetade med att 

färdigställa dokumentationen blev de lidande på grund av allt arbete och resurser som fick 

läggas ned på detta. Hur verksamhet B tog hand om denna utmaning var genom deras 

ärendehanteringssystem som i samband med införandet tog hand om all dokumentation, 

detta genom en effektiv konfigurering av kategorier i detta system. Greiner (2007) diskuterar 
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om hur det i samband med dokumentation som uppkommer kan vara nödvändigt med en 

Service Desk-funktion (eller helpdesk om man så vill) som tar hand om detta, för att 

arbetsflödena ska fungera. Vi ser tydligt en koppling mellan teorin och hur verksamhet B 

löste denna problematik. Verksamhet B menar på att det är en självklarhet att det inte alltid 

är möjligt att dokumentera allt i vissa lägen, och om det ens behövs göras är beroende på 

situationen. Faktumet att det ibland är svårt att avgöra vad som ska dokumenteras och på 

vilket sätt det ska göras på visar på utmaningen med det. Det framgår tydligt att båda 

verksamheter upplevde en problematik med all dokumentation, men genom deras arbetssätt 

och verktyg för att minska denna utmaning verkar de minskat på den byråkratiska effekt 

som ITIL kan medföra. Precis som (Greiner 2007; TSO Service Transition 2007) lyfter fram 

kan ITIL-införande i verksamheter leda till en mer byråkratisk miljö, som gör att 

verksamheten lutar åt ett dokumentations- och strukturhåll än att det praktiskt (handlingars) 

orienterade har överhanden (balans mellan byråkrati och pragmatism).  

 

5.2 Utmaningar i dagliga arbetet med ITIL 
 

5.2.1 Upplevda utmaningar med processer idag 
 

Verksamhet A och B har olika upplevelser till utmaningarna gällande de processer man valt 

att anamma från ITIL. Verksamhet B upplevde inga utmaningar medan verksamhet A hade 

större utmaningar inom tre av deras processer, problem managment, incident managment, 

men även Configuaration managment. Verksamhet B har optimerat alla deras processer samt 

även hittat verktyg som fungerar för respektive process. Verksamhet A har problematik som 

ligger i att man inte har tillräckligt bra verktyg för att stödja processerna i det dagliga 

arbetet. Eftersom både incident managment och problem management är processer som är 

besläktade och använder samma verktyg är det oftast så att utmaningar inom en process 

härleds till den andra. I teorikapitlet skriver vi om hur TSO Service Operation (2007) lyfter 

upp denna problematik och man kan tydligt se att verksamhet A påverkats av relationen 

mellan dessa två processer. Då eftersom att verksamhet A har en ineffektiv incident 

managment process samt även verktyg, uppstår dessa utmaningar. En annan aspekt man kan 

kolla på är kriterierna incidenthantering och problemhanteringsverktyg ska inneha 

gemensamt. Detta nämns i (Kap 2.6.1: 2.6.2) av (TSO Service Operation 2007), Verksamhet 

A kasnke även måste arbeta med att adaptera dessa kriterier för att optimera deras framtida 

verkyg. Verksamhet A har även problematik med att få SACM att fungera effektivt idag, 

alltså Configuaration Managment. Som det står i teorin (kap 2.6.2) skapar man i SACM en 

databas vid namn KEDB som ska lagra alla tidigare problem, denna databas ska sedan 

användas av både Problem och Incident för att effektivisera dessa processer. Här kan man se 

en tydlig koppling till alla dessa tre processer hur problemet i den ena härleds till den andra. 

För att motverka detta så kommer man kanske behöva effektivisera alla dessa processer 

samtidigt just för att de är så pass beroende av varandra, men även hitta bra verktyg som kan 

stödja processerna (TSO Service Operation 2007). Vidare skriver TSO Service Design 

(2007) ”behovet av att designen av verktygen placeras i linje med den nuvarande 

arkitekturen, strategier, och policys kan ibland innebära svårigheter för designen”. 

Verksamhet A nämner i (Kapitel 4 utamningar som rör det dagliga arbetet med ITIL) att de 

har svårigehter med att få verktygen att fungera eftersom de ska placeras i linje med 

processer och verksamheten. Svårigheter finns med att dessa aspekter ska placeras i linje 

och verksamhet A upplever detta och som resultat kan vi se att de idag har ”ooptimerade” 

verktyg.  
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5.2.2 Det processorienterade arbetssättet och dess utmaningar 
 

Det processorienterade arbetssättet som ITIL präglar det dagliga arbetet med IT-förvaltning 

påverkar både verksamheterna olika. Verksamhet B ser inte någon utmaning med det 

processorienterade arbetssättet idag, däremot underlättar det arbetet och stärker samspelet 

mellan processer, människor, och teknik. Som Greiner (2007) skriver möjliggör ITIL ett mer 

effektivt arbete genom det processorienterade arbetssättet vilket det har gjort för verksamhet 

B. Dock skriver även Greiner (2007) att ibland kan införandet av ITIL leda till en 

ineffektivitet. Denna utmaning upplever verksamhet A i det dagliga arbetet och menar på att 

processorienterat arbetet skapar svårigheter. Det handlar i deras fall om att anställa måste 

påtala om vilken process de befinner sig i för tillfället eller vart man ska befinna sig i 

processen. TSO Service Design (2007) skriver att Användning av olika tekniker och 

processer kan försvåra arbetet. Detta kan man se hos Verksamhet A, den komplexa 

uppstättning av processer ITIL består av kan betyda svårigheter i det dagliga arbetet. Som 

nämnt i detta stycke så har anställda inom Verksamhet A svårigheter med att hantera det 

processorienterade arbestsättet. Med att denna svårighet uppkommit har dem kontinuerliga 

intern utbildningar för nyanställa men även för befintliga anställda där de sätter sig med en 

samordnare för att öka förståelsen för processerna. Verksamhet B menar att de i sina 

jobbannonser ställer krav att man ska inneha erfarenhet av ITIL och processorienterat 

arbetssätt och på så sätt eliminerar man denna problematik. Som nämnt i Teori skriver dem i 

TSO Service Strategy (2007)  att det är en utmaning i att människor, processer och teknik 

ska samspela för att prestera. Verksamhet A har en högre problematik i att hantera dessa 

variabler och få dem att samspela, fast verksamheten använder utbildningar och andra 

interna metoder för att detta samspel ska fungera. Även andra forskare som Cronholm 

(2014) riktade kritik till ramverkets komplexitet och den höga inlärningströskeln som man 

måste överkomma. Denna problematik återspeglas hos verksamhet A väldigt tydligt i att de 

satsar mycket på internutbildning för att skapa förståelse hos anställda. Dock upplever inte 

alla detta och Verksamhet B är ett undantag i detta fall. 

 

5.2.3 Byråkratiseringseffekt för verksamheten 
 

Både Verksamhet A och B förklarar att de i det dagliga arbetet har känt av en 

byråkratisering som grundas mycket på den höga volym av dokumentation som man arbetar 

med. Som Greiner (2007) nämner det kan mer dokumentation och en betoning på struktur 

som ITIL medför leda till en mer byråkratisk verksamhet. Verksamhet A menar på att 

effektiviteten hämmats eftersom IT-tekniker kontinuerligt måste dokumentera allt som görs. 

Mycket av arbetet går åt till dokumentationen som måste fullföljas vid varje fas. Verksamhet 

B menar på att byråkratiseringen ITIL även för dem har fört med fått konsekvenser till att 

effektiviteten minskats i det dagliga arbetet. Mycket av vad verksamheterna sagt stämmer 

överens med vad som skrivits i Problemdiskussionen om att ITIL kan leda till en 

ineffektivitet av det dagliga arbetet. Även om Verksamhet B upplever en viss ineffektivitet i 

det dagliga arbetet menar dem inte på att det är de processorienterade arbetssättet utan 

byråkratiseringen ITIL fört med sig i form av dokumentation och struktur. För Verksamhet 

A är de en blandning av både dessa faktorer som påverkat det dagliga arbetets effektivitet.  
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5.3 De upplevda fördelarna med ramverket 
 

5.3.1 Finansiella fördelar 
 

Verksamhet A och B upplever båda finansiella fördelar efter att man implementerat ITIL. 

Verksamhet A har utvecklat ett verktyg i samband med införandet av ITIL som möjliggjort 

beräkning av kostnader för infrastrukturen. De hänvisar till att den ökade kontrollen ITIL 

införandet gett dem bidragit till effekten av finansiella fördelar. Verksamhet B nämner 

precis som A att den ökade kontrollen gjort att man har sparat pengar, dock menar 

verksamhet B att de inte mätt detta resultat men känt av det. Som skrivits i 

problemdiskussionen nämner ComputerSweden (2008) att potentiella finansiella vinster kan 

göras genom att modernisera IT-förvaltningen vilket man gör med att implementera ITIL. 

Även TSO Service Operation (2007) menar på att investeringar inom ITIL kan föra med sig 

besparingar i längden men även positiva avkastningar. Trots att effektiviteten hämmats lite 

hos båda i det dagliga arbetet har de finansiella fördelarna blivit större. Även Kilkelly (2008) 

menar på att ITIL ger upphov till en förbättrad kostnadskontroll och lönsamhet vilket vi ser 

både verksamheterna märkt av. 

 

 

5.3.2 Ökad kontroll på IT-förvaltning 
   

Båda verksamheterna menar på att den ökade kontrollen varit en av de absolut största 

fördelarna de märkt av. Verksamhet A menar på att man fått en tydligare klarhet i roller och 

ansvar som medförts av en effekt av ITIL. Om man går tillbaka 6-7 år så hade IT-chefen inte 

någon kontroll över vilka system, tjänster, applikationer som verksamheten hade vid 

tidpunkten. Idag har verksamheten full kontroll på alla dessa aspekter och samtidigt vilka 

IT-tekniker som har koll på vilka komponenter för IT-tjänsten. De refererar till Change 

Management-processen som hjälper dem styra ändringar i verksamheten. Även verksamhet 

B påpekar att man fått bättre kontroll över ärenden men även uppföljningsarbetet. 

Verksamheten B menar också att de innan införandet inte hade någon kontroll 

överhuvudtaget om man kollar till hur det idag ser ut för verksamheten. Som tidigare skrivet 

i problemdiskussionen möjliggör ITIL ett gemensamt vokabulär, processorienterade 

arbetssätt, processer, filosofier och funktioner (Greiner 2007). Dessa variabler möjliggör för 

verksamheterna att skapa en större kontroll, och som skrivet i Teori-kapitlet är kontroll en 

stor fundamental del i de flesta processerna. Som Change Management, Incident 

Management, Problem Management, och Release and Deployment Management betonar alla 

dessa processer kontroll på olika sätt antagligen kontroll över problem och incidenter, 

kontroll över förflyttningar av utgåvor i test och livemiljö, eller kontroll över processer och 

metoder. Detta återspeglas hos båda verksamheterna i hur de fått en större kontroll i 

verksamheten och framförallt för IT-förvaltningen (i stort?). Dock som nämnts tidigare i det 

dagliga arbetet så har denna kontroll uppkommit genom att man betonar mer struktur, detta 

har i sin tur lett till en viss byråkratisering för verksamheterna. 
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5.3.3 Ökad kundnöjdhet 
  

En ökad kundnöjdhet är en aspekt som verksamheterna tar hänsyn till och mäter. 

Verksamhet A menar till att statistiken på ärendehanteringen idag visar en klar förbättring 

och är en av anledningarna till att man uppnått en ökad kundnöjdhet. Indirekt har även den 

ökade kontrollen medfört en högre kundnöjdhet eftersom man fått en högre kvalitet på 

tjänsterna. Verksamhet B gör också kontinuerliga mätningar på kundnöjdhetssidan och de 

har märkt av en viss förbättring sedan man infört ITIL. Detta är också härlett till den ökade 

effektiviseringen gällande ärendehanteringen men också kontrollen som medförts vilket för 

dem också bidragit till en förbättrad tjänstkvalitet. ITIL-ramverket är till för att förbättrad 

ITSM genom att man ökar kvaliteten på tjänster. Som Cronholm (2014) beskriver det är 

ITIL, ”ett strukturerat arbetssätt och ett känt ramverk inom ITSM för att leverera tjänster”. 

Det ligger en stor betoning på kundperspektivet inom ITIL som innebär att man ska leverera 

god tjänstekvalitet till kunderna, detta återspeglas i ramverkets processer. Greiner (2007) 

beskriver ITIL med dessa ord: ”A means of delivering value to customers by facilitating 

outcomes customers want to achieve”. Detta citat konkretiserades i inledningen och innebär 

att IT-infrastruktur som förses och förvaltas för företagsanvändare/kunder ska få en känsla 

av nöjdhet.  
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6. Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras med egna reflektioner studiens resultat, det grundar sig på 

problemdiskussionen (se kapitel 1), det teoretiska ramverket (se kapitel 2), den insamlade 

empirin (se kapitel 4) och analyskapitlet (se kapitel 5). Studiens delfrågor besvaras separat 

och den diskussion som förs inom varje kommer sedan ligga till grund för vad våra 

slutsatser resulterar i. 

 

6.1 Vilka utmaningar stöter verksamheter på med införandet av 
ITIL? 
 

Utmaningarna både verksamhet A och B stött på med ITIL vid införandet ligger mest i 

acceptansen, dels i hur väl accepterat vokabuläret som tillkommer var men även gäller detta 

den medförande dokumentationen. För båda verksamheter har vi märkt att personalen haft 

problematik till en början med att acceptera de olika effekterna ramverket medförde. 

 

Vi har under denna studie sett tydliga kopplingar mellan det som framkommit i praktiken 

och det vi i teorin lyft fram. De återkommande begrepp som lyfts fram i teorin om 

införandet genomsyrar även praktiken, alltså vokabulär, dokumentation, processer, 

processförståelse och acceptans. Mycket tyder på att både verksamhet A och B beaktar de 

utmaningar som kan tillkomma vid införandet, vilket verkar visar på en grad av medvetenhet 

som innebär att personal har fått den kunskap om ramverket som behövs för 

förvaltningsarbetet. 

 

Nedan kommer vi diskutera de olika ovanstående nämnda aspekterna: 

 

Utifrån ITIL och dess medförande nya vokabulär och dokumentation för verksamheterna vi 

studerat har vi kommit fram till att det är något av en utmaning till en början innan arbetet 

med ramverket kan ta fart, vilket även stämmer överens med vad teorin påvisar. För både 

verksamhet A och B har vi märkt av att båda använder sig av metoder för att på bästa sätt ta 

hand om det nya språk och dokumentation ramverket för med sig, genom olika verktyg. 

Verksamhet A valde att ta hand om problematiken genom att hyra in konsulter som 

utbildade personalen. Verksamhet B gjorde även detta, men valde också att låta deras 

ärendehanteringssystem ta hand om denna utmaning. Vad detta kanske visar på, från båda 

verksamheters håll, är hur viktigt det är med ett språk som kanske inte alla, men i alla fall 

många, förstår för att förvaltningsarbetet ska fungera. Att låta det genomsyra hela 

verksamheten så att alla ligger på en nivå av förståelse kring alla begrepp som förs med vid 

införandet tror vi är viktigt. Vi vill mena på att det inte bara är själva processerna (Incident 

eller problem management t.ex.) i sig som kräver en förståelse. Som tidigare nämnts handlar 

det också om att öka förståelsen för språket som ramverket medför, vilket kan anses som en 

process i sig och ett arbete. 

 

Som vi tidigare nämnt fanns det för verksamhet A en misstro hos de anställda och de kände 

av att det inte rådde någon fullständig acceptans, detta på grund av deras syn på ramverket 

som sågs som en kontrollfunktion. Detta kanske visar på att ramverket förutom dess 

medförande språk, vokabulär och ökad dokumentation också för många anställda skapar 

ytterligare problematik. Problematik som då innebär att en känsla av obehag skapas i att det 

kontrollerar de anställda, genom nya arbetsrutiner som de ska vänja sig vid. Som en del av 

acceptansen (vad gäller alla aspekter av vad som påverkar det) kanske detta dock visar på 
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att det är något som efter ett tag, efter införandet, avtar. Skillnaden i graden av misstro, som 

för verksamhet B var mindre, kan antagligen förklaras av det faktum att verksamheten är 

mindre. Den är mindre genom att de dels har färre anställda, processer och uppdrag i 

omfattning. Vid införandet av ITIL kanske det är så att en faktor som påverkar graden av 

misstro är beroende på hur stor verksamheten är. Den blir enklare för mindre verksamheter 

att hantera eftersom förändringen inte är så pass omständig, till skillnad från större 

verksamheter. 

 

6.2 Vilka utmaningar stöter verksamheter på i det dagliga arbetet 
med ITIL?  
 

Utmaningar verksamheter stöter på gällande det dagliga arbetet med ITIL och framförallt 

det processorienterade arbetssättet som ITIL medför är en problematik för vissa 

verksamheter. Det är mycket likt det Greiner (2007) nämner om att ITIL både kan 

effektivisera men samtidigt även skapa en ineffektivitet i arbetet. Detta kan vi återfinna hos 

verksamheterna vi undersökt. Verksamhet B menar på att de fått ett mer effektivt arbete, 

dock så ser det annorlunda ut för verksamhet A. Som nämns i TSO Service Strategy (2007) 

kan det för verksamheter finnas en utmaning mellan processer, människor, teknik och 

samspelet mellan alla tre variabler. Det är just detta vi hittat som är en utmaning för 

verksamhet A. Det skulle kunna vara så att komplexiteten att få dessa variabler att samverka 

inte alltid är så lätt. Anställda kanske måste få en förståelse för processerna för att kunna 

samspela med dem, detta samspel stöds senare av tekniken. Alltså verktygen som möjliggör 

att anställda effektivt kan arbeta med processerna verksamheter valt att implementera. Ifall 

detta samspel fungerar så borde det effektivisera verksamhetens IT-förvaltningsarbete.  

Vi upptäckte att verksamhet A idag har en utmaning i att få vissa av deras processer att 

fungera, vilka är: Problem-, Incident- och Configuaration Managment. Vad dessa processer 

hade gemensamt var utmaningen i att hitta verktyg för att effektivt kunna arbete med dessa 

processer. Att det inte finns optimerade verktyg tillgängliga för processerna kan betyda att 

det är anledning till den minskade effektiviteten. Samspelet mellan anställda och processer 

stödjs inte av tillräcklig bra teknik. Verksamhet B har inte märkt av en ineffektivitet på 

samma sätt som verksamhet A gjort. Mycket kan kanske härledas till att de inte har samma 

problematik med verktygen, då samspelet mellan anställda, processer, och teknik fungerar 

bättre för dem. Det är inte bara verktygen för processerna som krånglar för verksamhet A, 

det är även processernas komplexitet och processförståelsen. De har konstruerat modeller 

men de har även interna utbildningar för de anställda gällande processer som de idag 

använder. Verksamhet B menar på att de på jobbannonser efterfrågar ITIL-kunskap och på 

så sätt eliminerar de denna problematik. Det skulle kunna vara så att verksamheter behöver 

en kombination av dessa tillvägagångsätt för att lyckas, att anställa personal som tidigare 

arbetat utifrån ITIL men även satsa på interna utbildningar för de anställda i syfte till att öka 

förståelse för arbetssättet.  

 

I vår undersökning upptäckte vi att den stora volym dokumentation och betoning på struktur 

som ITIL medför skapar en byråkratisering som verksamheter måste ta hänsyn till. 

Verksamhet A och B var eniga om att ITIL medfört en byråkratisering som i olika grad 

hämmat deras effektivitet med det dagliga arbetet för IT-förvaltningen. Mycket pekar på att 

det just är dokumentationen och strukturen som är faktorerna för denna byråkratisering, det 

är även detta Greiner (2007) lyfter fram. Vad detta möjligen innebär är att det blir en 

avvägningsfråga verksamheter måste ställa sig själva i det dagliga arbetet, huruvida mycket 

anställda bör dokumentera i deras arbete. Verksamheter skulle kunna täcka mycket 

dokumentation genom ett ärendehanteringssystem där verksamheter skapar inbyggda rutiner 
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och dokumentationsmallar som går att återanvända. Detta skulle kanske kunna spara tid och 

pengar. Verksamhet B har gått tillväga genom att utveckla deras ärendehanteringssystem 

och få det att minska på dokumentationen. De har lyckats med detta, vilket skulle kunna 

stärka det vi diskuterar om utmaningarna med ITIL. 

 

6.3 Vilka märkbara fördelar leder ITIL till för verksamheter? 
 

Vad vi har upptäckt under vår undersökning är att de finansiella fördelar som ITIL medför 

för verksamhet A och B verkar vara mycket härledda till den ökade kontroll som ramverket 

medför. Det kan möjligen vara så att strukturen som nämns av Greiner (2007) i 

problemdiskussionen (se kapitel 1) ger upphov till kontroll, och genom att ha kontroll över 

de anställda får verksamheter som arbetar med ITIL även bättre kontroll på resurser. Genom 

att kostnadskontrollen ökar sparar verksamheter pengar. Vi har märkt att verksamheterna vi 

intervjuat inte pratar i termer av pengar, utan mer i ökad kontroll, vilket bör leda till 

besparingar. Detta verkar peka på att ramverket som ligger till grund för en ökad kontroll 

och effektivisering av förvaltningsarbetet alltså är svårt att mäta i finansiella termer. Om 

finansiella termer inte mäts eller kan mätas, kanske man bör titta på vad som hade hänt om 

verksamheter inte hade infört ramverket. På så sätt kan möjligen detta ses som ett finansiellt 

argument till varför det är lönsamt för verksamheter att faktiskt införa det. 

 

Ytterligare fördelar som vi i denna studie märkt av är den ökade kundnöjdheten. Vi har sett 

att både verksamhet A och B är medvetna om den ökade kundnöjdheten och därmed kan det 

kanske generaliseras att ITIL har en positiv effekt på kundnöjdheten för verksamheter som 

väljer att implementera ramverket. Verksamheterna A och B menar till att deras förbättrade 

kundnöjdhet är en effekt av att deras ärendehantering blivit bättre. Detta skulle självklart 

vara en faktor att ta hänsyn till när de gäller att få en ökad kundnöjdhet. Vi vill dock betona 

något som verksamheterna som undersökts inte nämner så mycket. Verksamheterna vi 

undersökt nämner inte SLM-processen (se kapitel 2). Denna process är till för att förbättra 

kundnöjdheten genom att företagens krav hamnar i linje med affärskraven. Det är upp till 

tjänsleverantören att möjliggöra detta för kunden. För att detta ska fungera behöver 

verksamheter kanske förstå deras kunder bättre. Även om verksamheterna inte tagit upp 

detta, så har vi märkt att de beaktar kundnöjdhet, men inte utifrån själva processen. 
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7. Slutsats 
 

De underliggande frågeställningarna för studien har tagits fram och besvarats. Utifrån det 

presenteras i detta kapitel slutsatserna. Genom den analys och diskussion som förts kan vi 

utifrån detta besvara studiens huvudfråga genom att besvara studiens tre delfrågor. 

 

 

Vilka utmaningar stöter verksamheter på med införandet av ITIL? 

 

Tidigare forskning visar på att utmaningarna med införandet av ITIL ofta handlar om 

acceptanssvårigheter, som en effekt av nytt vokabulär, mer dokumentation, processer, 

processförståelse och arbetsrutiner. I vår forskning har vi märkt att dessa utmaningar 

stämmer överens med hur det sett ut i praktiken, för båda verksamheter vi har studerat, till 

olika grad. Dessa påverkar hur införandet kommer att se ut mer eller mindre. Genom 

korsanalysen vi har utfört kan vi se att det finns en sanning i detta och även om det för båda 

fall skiljer sig åt, kommer verksamheter generellt sett i någon grad att känna av dessa 

effekter. Det vi kan konkludera är att det finns en grad av medvetenhet hos de två 

verksamheterna i faktumet att införandet kan leda till mer dokumentation och utmaningar 

med vokabulär som tillkommer. 

 

Vilka utmaningar stöter verksamheter på i det dagliga arbetet med ITIL? 

 

Eftersom ITIL-ramverket är komplext och att det medför ett processorienterat arbetssätt blir 

det en form av utmaning verksamheter ställer sig inför, vilket forskning som gjorts påvisar. 

Det lyfts upp om att det processorienterade arbetssättet kan leda till dels en effektivitet men 

också en ineffektivitet av IT-förvaltningsarbetet. I vår forskning har vi lagt märke till att den 

ena verksamheten hade större problematik i att hantera det processorienterade arbetssättet, 

vilket i sin tur ledde till en högre grad av minskad effektivitet i det dagliga arbetet. Den 

andra verksamheten hade lättare att anpassa det processorienterade arbetssättet till 

verksamheten, de fick som en effekt då ett effektivare arbetssätt. Vissa verksamheter har det 

svårare med det dagliga arbetet än andra, vilket vår forskning visar på, och som de 

definierade utmaningarna och problemen i teorin även säger. Precis som nämns i (Kap 

2.3.1), ”utan en kontinuerlig inlärning kommer svårigheter med det processorienterade 

arbetssättet att öka”. Det vi vill konkludera är att det kanske är så att verksamheter som 

upplever denna problematik i det dagliga arbetet efter införandet av ITIL, måste arbeta med 

att utbilda personal och den interna verksamheten för att uppnå den önskade effektivitet de 

är ute efter för IT-förvaltningen och IT-tjänsternas kvalitet slutligen. Detta gäller också för 

att förhindra den ineffektivitet som kan uppkomma.   

 

Ramverket men även tidigare forskning visar också på hur viktigt det är att samspelet mellan 

människor, processer och teknik ska fungera tillsammans. Det vi även i forskningen kommit 

fram till är att om det inte finns verktyg som är tillräckligt optimerade för vissa processer 

uppkommer det problem för hela detta samspel, och som en effekt ett mindre effektivt 

förvaltningsarbete. Om detta samspel fungerar förespråkar det däremot ett mer effektivt 

förvaltningsarbete. 

 

Byråkratisering som påverkar det dagliga arbetet tas upp i tidigare forskning, som en effekt 

av den struktur, kontroll och högre grad av dokumentation som ITIL medför. 

Verksamheterna vi har studerat känner av denna byråkratisering i olika grad, detta genom att 

de anställda måste dokumentera en del av vad de gör och ledningens kontroll som även 
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tillkommer. Detta pekar på att det finns en viss byråkratisk effekt vid införandet, som inte 

alltid är önskvärt för verksamheter. Mycket pekar dock i denna studie på att verksamheter 

beaktar detta väl. ITIL-ramverket är omständigt och komplext med många processer. Det 

räcker kanske med att läsa (Kap 2) där vi skriver lite om varje fas inom ITIL och 

kärnprocesserna inom respektive fas för att skapa en förståelse för hur omfattande ramverket 

är. Med det har denna uppsats snuddat på ytan gällande alla processerna inom ITIL. Att 

ITIL-ramverket är omständigt, komplext, och omfattande kanske bridrar till denna 

byråkratisering verksamheterna talar om. 

 

Vilka märkbara fördelar leder ITIL till för verksamheter? 

 

Studien visar på att de märkbara fördelarna som uppkommer efter införandet av ITIL för 

verksamheterna vi studerat är ökad kontroll över anställda och resurser, ökad 

kostnadskontroll och ökad kundnöjdhet. Precis som ramverket och tidigare forskning visar 

på är dessa några av de mest märkbara fördelarna och denna forskning har kanske stärkt 

detta ytterligare. Inom (Kap 1, Problemdiskussion) lyfts problematiken upp kring att 

verksamheter inte alltid ser de potentiella finansiella vinsterna som kan uppstå om de väljer 

att modernisera sin IT-förvaltning. (TSO Service Operation 2007) skriver även: ”Pengar 

som spenderas inom IT-förvaltningen är ofta betraktade som ”infrastrukturkostnader”, som 

inte ger något nytt i form av investeringar”. Dock har vi i denna forskning upptäckt att detta 

inte alltid kanske behöver stämma, i verkligheten är det dock så att många investeringar för 

IT-förvaltning, efter ITIL-införande, kan föra med sig en besparing och visa en positiv 

avkastning på investering – till det även en förbättring av kvaliteten på tjänsterna. 

Verksamheterna som vi studerat menade på att kostnadskontrollen som medförts i och med 

ITIL-införandet bidragit med en positv finansiell avkastning samt även ökad kvalitet på 

tjänster som man märkt av som en effekt på ökad kundnöjdhet. 

 

7.1 Metodutvärdering 
 

Fördelen med denna fallstudie är att det har getts en möjlighet att gå in på djupet och få en 

flexibilitet i att kombinera ett flertal kvalitativa metoder. Sätter man detta i relation till vår 

studie har denna metod fungerat väldigt bra eftersom komplexiteten är ganska hög sett till 

våra frågeställningar. Detta gör också att vi fått en tillförlitligare bild av studien genom 

denna valda metod. Den har dessutom gett oss den subjektivitet vi varit ute efter i form av 

semi-strukturerade intervjuer. Det finns en fördel med att metoden är tidseffektiv eftersom 

vi haft en viss form av begränsning av hur mycket tid vi har kunnat lägga ned.  

 

Det kan finnas en nackdel i att det kan bli något för subjektivt i utförandet av en kvalitativ 

forskning. Som Bryman och Bell (2011) lyfter fram menas med detta att forskarens ofta 

osystematiska syner på vad som är av vikt och uppbyggnad av en sorts personlig relation till 

de som studeras. Dessutom är det en nackdel med metoderna att de är svåra att replikera. 

Den som undersöker är huvudinstrumentet för datainsamling, så vad man observerar eller 

hör och vad forskaren väljer att koncentrera sig på är en produkt av dennes egna preferenser. 

Som Merriam (1994) beskriver det, ”Fallstudien för också med sig att den kan förleda 

läsaren att tro att den är en redogörelse för helheten av en situation eller företeelse, den 

tenderar att vara maskerad till en helhet när den i själva verket blott utgör en del – en enda 

aspekt av livet”. 
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7.2 Egna reflektioner  
 

Genom denna studie vill vi mena på att vi för dig som läsare givit dig en en större inblick i 

hur utmaningar och fördelar med ramverket ITIL för IT-förvaltning ser ut. Det vi lagt märke 

till hos våra intervjuobjekt är att ITIL inte är något statiskt som förs in, det är tvärtom så att 

det är en dynamisk process i att arbeta med ITIL. Allt eftersom nya IT-förvaltningsinitiativ 

tas, återspeglar ramverket verksamheten på ett nytt sätt. T.ex. genom ett införande av en ny 

process som kan verka behövligt för support eller drift. Vad gäller kopplingen denna 

forskning har till informatikområdet i stort vill vi mena på att denna studie inte bara syftar 

till att ge en förståelse och inblick hur IT-förvaltningen kan förbättras för IT-tjänster, det går 

även att plocka ut och studera samband som människor, processer och teknik vi rört vid. 

Detta påstår vi kan kopplas till informatiken i stort. Informatik handlar ju trots allt inte 

enbart om information och hantering av denna, eller lagring för den delen, utan också om 

kognitiva och sociala aspekter som så många vet om. Detta är något viktigt verksamheter, 

och som vår studie visar på, måste beakta. Alltså det tjänsteorienterade synsättet, i att 

leverera den bästa IT-tjänsten som möjligt till kunden. Inte enbart i att se det som tekniskt 

orienterat. 

 

7.3 Framtida forskningsbidrag 
 

I framtiden skulle vi vilja se flera akademiska studier som noga undersöker ITIL-ramverket. 

Det finns behov av detta då ramverket är väldigt komplext och innehåller många processer 

och som kan vara svårt att anpassa till en given verksamhet. Att hitta de rätta 

”kärnprocesserna” inom ITIL för verksamheter kanske skulle minimera komplexiteten och 

effektivisera IT-förvaltningsarbetet. Vi anser att ITIL är ett område som definitivt måste 

studeras vidare. 

 

Nedanstående forskningsbidrag har vi inte kollat på och undersökt utifrån våra 

frågeställningar, men det har ändå besvarats. Det kan vara intressant för framtida forskning 

att använda (se kapitel 4, ”Övriga resultat”). 

 

Under vår studie upptäckte vi att Verksamhet A utvecklat en ”tjänstförvaltningsmodell”. 

Denna modell består av en blandning av ramverken PM3 och ITIL. De kallar den för en 

förlängning av ITIL-ramverket. Syftet med att de utvecklade denna modell var härledd till 

att verksamheten hade en utmaning mellan tjänsteleverantören och kundförhållandet. Deras 

kunder hade oftast svårt att veta vad de vill beställa. Detta kanske kan bero på att det finns 

en språkbarriär mellan kund och leverantör som verksamheter måste ta hänsyn till.  

Verksamhet B är också medveten om att denna aspekt är viktig men har ännu inte utvecklat 

någon tjänsförvaltningsmodell. Detta är intressant för fortsatt ITIL forskning, då ITIL redan 

betonar vikten mellan kund och leverantör och hur man som leverantör måste arbeta 

tillsammans med kunden för att få företagskraven att möta kundens affärskrav (se kapitel 3 

”SML”). Det borde kanske finnas ännu mer kring denna aspekt inom ITIL. Detta är en 

aspekt att forska vidare på, för att hitta modeller verksamheter kan använda för att underlätta 

arbetet mellan kund och leverantör. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Följande frågeformulär/interjuguide kommer att ställas upp i en semi-strukturerad intervju: 

 

Introcerande frågor: 
 

 Hur länge har du varit anställd på verksamheten? 

 Hur länge har du haft din nuvarande befattning inom verksamheten? 

Övergripande frågor: 
 

 Vad arbetar hela verksamheten med, hur omfattande är arbetet, lite kortfattat? 

 Kan du beskriva hur dina arbetsrutiner/uppgifter ser ut och vad ansvarar du för i 

rollen som IT-chef? 

 Idag, vilken version av ITIL-ramverket arbetar ni utifrån, beskriv lite kring er kanske 

verksamhetsanpassade version?  

 Vad var anledningen till att ni införde ramverket, beskriv kortfattat. Ekonomiska 

skäl? 

Intervjufrågor som har för avsikt att besvara vår frågeställning: 
 

Vi har följt ett upplägg på våra intervjufrågor som följt 3 kategorier av frågor som rör ITIL-

ramverket. Den första kategorin av frågor har att göra med vilka utmaningar 

verksamheterna har vid införandet av ramverket, vad var här anledningen till att de införde 

det? Den andra kategorin har för avsikt att besvara hur det dagliga arbetet ser ut utifrån 

ITIL och vad det där finns för problem och utmaningar. Den tredje syftar till att besvara vad 

fördelarna med införandet av det var och vilka fördelar som verksamheter upplever i IT-

förvaltningsarbetet med ITIL. 

 

Införandet av ramverket ITIL: 

 

 Forskning visar på att införandet av ramverket kan påverka acceptansen, hur väl 

accepterat var det av personalen vid införandet? 

o Följdfråga: Kan du ge exempel på vilka problem det fanns i det? 

 

o Följdfråga: Tänkte ni på att se till att ett nytt vokabulär skulle genomsyra 

verksamheten, eller gav ni ingen större tanke till det? 

 

o Följdfråga: Det kan ofta tillkomma en hel del dokumentation som en effekt, 

var detta något problem som ni märkte av? 
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o Följdfråga: Vid införandet/efter hade ni några problem för personalen att 

förstå nyttan med att implementera en ny process? Hur upplevde ni denna 

svårighet? 

 

 ITIL för med sig ett nytt vokabulär för IT-förvaltningen och nya filosofier, hur 

upplevde ni att detta vokabulär påverkade det dagliga arbetet?  

o Följdfråga: Vilka problem uppstod som en effekt av detta? 

 

 Vid införandet av ITIL-ramverket, vad hade ni för finansiell motivering till varför 

ITIL-ramverket skulle enligt er effektivisera er IT-förvaltning? Var det för att spara 

pengar? Vad var problemen/utmaningarna här? 

o Följdfråga: Inför/under implementationen, var det några svårigheter med att 

se i någon form av ekonomisk kalkyl Return on investment (ROI) som ITIL 

skulle komma att medföra. Fanns det svårigheter med att mäta detta? 

 

Det dagliga arbetet med ITIL: 

 

 Hur och vilka delar för IT-förvaltningen använder ni er idag av utifrån ITIL-

ramverket och hur arbetar ni? 

o Följdfråga: Vilka problem ser ni då idag med det dagliga arbetet med 

processerna/funktionerna som ni anammat från ITIL-ramverket? 

 

 Frågor som rör utmaningar: 

o Verksamhetsgruppen är ett system ju som består av människor, processer och 

teknik. För att detta ska fungera måste man kanske ha ett underliggande 

system och människan ska ju förstå tekniken och processer. Låt oss säga då 

att någon på en supportenhet jobbar enligt en viss process med ett system, 

fungerar allt i ett flöde och kedja som det ska, har ni detta synsätt och i 

sådana fall vilka utmaningar har ni med detta?  

o Följdfråga: Är processen för svår att förstå?  

o Följdfråga: Är det systemen som är uråldriga? 

o Följdfråga: Annan anledning? 

 

o Forskning visar på att dokumentation kan öka som en effekt av att man 

arbetar utifrån ITIL-ramverkets processer, vilket då kan leda till en mer 

byråkratisk verksamhet som en effekt. Är detta någon utmaning ni står inför 

och vad ligger problemen i detta? Effektiviserar ITIL-processerna eller blir 

det bara mer dokumentation som följd i det dagliga arbetet?  

 

o Följdfråga: Är detta något ni kan mäta? 
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Märkbara fördelar med ITIL-införandet i verksamheten: 

 

 Nämn fördelar med ITIL-ramverket som ni upplever idag? 

o Följdfråga: Vilka fördelar i finansiell mening har ni märkt av efter 

införandet av ramverket? 

o Följdfråga: Har ni märkt av en fördel av att verksamheten fått en större 

klarhet i roller och ansvar? 

o Följdfråga: Har ni märkt av någon förbättrad kundtillfredsställelse på grund 

av förbättrad tjänstekvalité med ITIL? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig 
om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att 
förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig 
åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något 
för dem som vill designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera 
behov av och krav på organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, 
bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa 
verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i 
företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 
företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på 
inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket 
bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade 
grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. 
Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är 
institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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