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Abstract 
The digital society we live today poses increasingly high demand on services and service 
innovations as a result of the shift from a traditional goods-dominant logic to a service dominant 
view on goods and products where the customer plays a significate role. The service dominated 
view also known as IT Service Management, has grown to be an important piece of puzzle for 
organizations in managing its IT strategies. In order to control organizations’ IT Service 
Management, different frameworks have been developed partly to promote flexibility. One of 
the most common framework is the Information Technology Infrastructure Library (ITIL). ITIL 
focuses on processes for delivering and managing IT services for an organization. The benefits 
that ITIL can promote affects, among other things, improved service quality by increasing 
service reliability and service availability. ITIL also promotes flexibility as well as providing 
clear delimitations and guidance.  For ITIL there are different certification levels and programs 
that can be performed. However, despite ITIL’s widespread popularity and the amount of 
publications that ITIL is built on, there are a number of difficulties in implementing ITIL. Some 
organizations experience an uncertainty as to where the work is to begin, which processes that 
should be implemented first in combination with a demand for practical guidance from 
practitioners. To answer this demand Axelos, ITIL’s owner, introduced a new level of 
certification namely ITIL Practitioner. The purpose of this study is therefore to provide an 
understanding of how ITIL Practitioner can provide practical guidance to a municipal 
organization. To answer the study’s research question, a qualitative case study was carried out, 
in which a semi-structured interview as well as document review was conducted on a municipal 
organization with informants who had good knowledge of ITIL and had undergone the new 
certification level that Axelos introduced. From the collected material through the interview 
and documentary review, the authors could identify a number of factors that answer how ITIL 
Practitioner can provide practical knowledge for a municipal organization. The most prominent 
factor is achieved by practicing internally with participants from their own organization, where 
ITIL Practitioner is designed according to the companies own needs. Additional factors that the 
authors could identify were that ITIL Practitioner can provide organizations with meaningful 
discussions on soft issues, and that ITIL Practitioner can give a common reason to stand on, so 
that different subprojects are conducted in a similar manner.   
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Sammanfattning 
Det digitala samhället vi idag lever i ställer allt högre krav på tjänster och tjänsteinnovationer 
till följd av den förflyttning som skett från ett traditionellt varudominant synsätt till ett 
tjänstedominant synsätt på varor och produkter där kunden har en betydande stor roll. Den 
tjänstedominanta synen även kallad IT service Management har växt fram till att bli en viktig 
pusselbit för organisationer i hanteringen av dess IT-strategier. För att styra organisationers IT 
Service Management har olika diverse ramverk växt fram delvis för att främja flexibilitet. Ett 
av de mest använda ramverken är Information Technology Infrastructure Library (ITIL). ITIL 
fokuserar på processer för att leverera och hantera IT-tjänster för en verksamhet. De fördelar 
som ITIL kan främja berör bland annat förbättrad tjänstekvalitet genom att öka 
tjänstepålitligheten samt tjänstetillgängligheten. ITIL främjar även flexibilitet där samtidigt 
tydliga avgränsningar och vägledning ges. För ITIL finns olika certifieringsnivåer och 
utbildningar som kan genomföras. Trots ITILs popularitet, utbreddhet samt den mängd 
publikationer som ITIL är uppbyggt av finns dock ett antal svårigheter vid implementering av 
ITIL. Bland annat upplever verksamheter en osäkerhet i vart arbetet skall börja och vilken 
process som bör implementeras först i kombination med en efterfrågan på mer praktisk 
vägledning från utövare. För att besvara denna efterfrågan har Axelos ITILs ägare, introducerat 
en ny certifieringsnivå och med detta introducerat en ny kurs, Practitioner. Syftet med denna 
studie är därför att skapa en förståelse för hur ITIL Practitioner kan tillföra praktisk vägledning 
för en kommunal verksamhet. För att besvara studiens forskningsfråga utfördes en kvalitativ 
fallstudie, där en semi-strukturerad intervju i kombination med granskning av dokument 
genomfördes på en kommunal verksamhet med informanter som har god kunskap av ITIL samt 
genomgått den nya certifieringsnivå som introducerats av Axelos. Från det insamlade materialet 
via intervjun och dokumentgranskningen kunde författarna identifiera ett antal faktorer som 
besvarar hur ITIL Practitioner kan tillföra praktisk vägledning för en kommunal verksamhet. 
Den mest framträdande faktorn uppnås genom att ITIL Practitioner genomförs internt med 
deltagare från den egna verksamheten, där ITIL Practitioner utformas efter verksamhetens egna 
behov. Ytterligare faktorer som författarna kunde identifiera var att ITIL Practitioner kan ge 
verksamheter givande diskussioner gällande mjuka frågor, samt att ITIL Practitioner kan ge en 
gemensam grund att stå på, så olika delprojekt bedrivs på liknande sätt.    
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1 Inledning 
Vi lever i ett digitalt samhälle där allt högre krav ställs på tjänster och tjänsteinnovationer när 
fokus allt mer flyttas till en tjänstedominant syn istället för det traditionella varudominanta 
synsättet. Oavsett om kunden kallar sig medborgare eller användare, kan det vara upplevelsen 
som gör skillnad. Av den anledningen kan det vara av betydande vikt för en verksamhet att 
kunna erbjuda lösningar(tjänster) som utifrån användarbehov är värdeskapande. Att 
organisationer förstår sitt tjänstebehov kan vara en avgörande faktor för att identifiera nya 
affärsmöjligheter och helhetslösningar men framför allt för att förhålla sig konkurrenskraftiga. 
På senare tid, framför allt i slutet av 1990-talet, har världssynen på operanda resurser skiftat 
och istället flyttas fokus till operanta resurser. Med operanda resurser menas exempelvis 
maskiner och/- eller verktyg (Vargo & Lusch 2004). Anledningen till att operanta resurser står 
i centrum är för att det är människors kunskap och färdigheter, alltså operanta resurser, som kan 
utgöra den verkliga skillnaden och/-eller konkurrensfaktorn i organisationer(ibid.). Detta 
stämmer väl överens med vad Kristensson (2009) beskriver, att i en värld där fasta tillgångar 
blir allt billigare att köpa in, blir det allt mer värdefullt att ha personer med en viss typ av 
spetskompetens. Det är således inte de fysiska tillgångarna i verksamheter som utgör den 
viktigaste skillnaden, utan snarare vad den anställde kan göra med de tillgångarna.  
 
Den traditionella varudominanta logiken är centrerad kring produktion av varor. Idag pratas det 
om produkter istället för varor där produkterna i sig innehåller dels materiella (varorna i sig) 
och dels immateriella(tjänster) delar (Vargo & Lusch 2008). Anledningen till att varucentrerad 
logik länge dominerat och utvecklats kan bero mycket på den enkla anledningen att det ansetts 
att det är operanda resurser utgör den primära skillnaden i en organisation. Motsatsen till 
varudominant logik är tjänstedominant logik. I denna logik skiljer sig definitionen på tjänst i 
den mån att en tjänst är användandet eller utnyttjandet av specialkompetens genom handlingar, 
processer och prestationer till nytta av en annan enhet eller enheten själv. Det handlar alltså om 
användandet av operanta resurser. Inom denna logik används ordet tjänst i singular och inte 
plural, vilket antyder att något görs i process till förmån för och i samband med en enhet istället 
för enheter av output (ibid.). 
 
I denna studie hamnar fokusområdet för tjänst inom området informationsteknologi (IT). Enkelt 
förklarat kan en IT-tjänst beskrivas som en tjänst som tillhandahålls av en IT-tjänsteleverantör 
där IT-tjänsten i sig består av en kombination av information, teknik, människor och processer 
(Axelos 2011).  Tjärnqvist (2017) skriver att organisationer ständigt söker efter sätt att förbättra 
sina IT-tjänsteleveranser och att IT Service Management(ITSM) blivit en allt viktigare pusselbit 
för att hantera organisationens IT-strategi. Det finns en uppsjö av definitioner på vad ITSM är 
och ofta delvis abstrakta förklaringar. itSMFs definition lyder enligt följande: ”ITSM handlar 
om styrning, metoder, arbetssätt och processer för att ta fram och leverera informations- och 
kommunikationsbaserade tjänster på ett för användaren/kunden optimalt och i förväg 
överenskommet sätt”. ITSM är ett brett område som omfattar IT-planering, leverans, support 
och säkerhet. ITSM fokuserar dels på att definiera och hantera IT-tjänster men också på att 
faktiskt leverera IT-tjänster för att stödja verksamhetens affärsmål såväl som kundmål. Om ett 
traditionellt IT förhållningssätt är teknologiorienterat, så är ITSM mer en disciplin för 
kunddefinierade och processorienterade IT-tjänster. ITSM beskrivs som en rörelse mot att 
hantera IT som en del av verksamheten och därmed anpassa IT relaterade aktiviteter med 
affärsprocesser (Winniford, Conger, Erickson-Harris 2009). För att styra ITSM har bästa-praxis 
ramverk uppstått för att stödja organisationer och främja flexibilitet. Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL) har utvecklats till att bli den mest använda uppsättningen av bästa-
praxis riktlinjer för IT organisationer som överväger beslutet eller aktivt arbetar med införandet 
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av service management. ITIL har fokus på komplexa uppsättningar av processer, roller och 
funktioner i tjänstelivscykeln, som består av de fem faserna: Service strategy, Service design, 
Service transition, Service operations och Continual service improvement (Pollard, Gupta & 
Satzinger 2010). 
  
ITIL är ett bästa-praxis ramverk som syftar till att underlätta leverans av IT-tjänster och är 
uppbyggt av vyn kring processmodeller och hantering av IT operationer. ITIL utvecklades av 
The Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) som var en del av den 
brittiska regeringen för att svara till det växande beroendet av IT (Galup, Quan, Dattero, & 
Conger 2007). I grund och botten består ITIL av ett bibliotek med böcker som ger en omfattande 
vägledning gällande leverans och support av IT system. Från början hade dessa böcker ett IT 
perspektiv gällande ITSM men i senare versioner tas ett affärsperspektiv för att fylla gapet 
mellan IT och affärsapplikationer (Kashanchi & Toland 2006). Pollard och Cater-Steel (2009) 
beskriver hur ITIL består av en omfattande uppsättning publikationer som ger en vägledande 
beskrivning gällande förvaltning av IT processer, funktioner, roller och ansvar i samband med 
leverans av tjänster och support gällande tjänster. ITIL finns i flera versioner och version 1 
utvecklades på 1980-talet och bestod av 40 volymer som beskriver bästa-praxis i de flesta 
områden inom IT management. Den senaste versionen av ramverket ITIL är version 3 som 
består av fem kärnvolymer eller fem faser, denna version släpptes 2007. 
 
McNaughton, Ray & Lewis (2010) menar att ITSM idag är en nyckelfråga hos verksamheter, 
den traditionella förvaltningen gällande IT har flyttats från att vara väldigt tekniskt orienterad 
till att nu även beröra ett affärsorienterat tjänstestöd, något som ITSM och ITIL bidrar med. 
Kumbakara (2008) beskriver olika anledningar varför verksamheter implementerar ITIL, de 
kan vara: öka förutsägbarheten och effektiviteten gällande IT, minska supportkostnader, 
förbättra kvalitén gällande kundservice samt uppfylla krav från olika myndigheter. Vidare finns 
det olika anledningar som gör att just ITIL är så populärt gällande förvaltning av IT tjänster, 
dessa är: pressen på att minska kostnader eller göra mer för mindre kostnad, pressen på ”end-
to-end” service management, introduktionen till service-level agreement(SLA) för att mäta 
användarupplevelsen samt krav på IT att följa lagstiftningen. Även Marrone och Kolbe (2011) 
beskriver fördelar med implementeringen av ITIL och presenterar en summering med fördelar. 
Data i summeringen kommer från akademisk litteratur som publicerats i peer-reviewed 
journaler. Fördelar som nämns är att ITIL kan bidra till en förbättring av: tjänstekvalitet, 
kundnöjdhet, reducering av nedtid och en standardisering av tjänster.  
  

 Forskningsöversikt 
Mourad och Johari (2014) menar att många organisationer idag är beroende av IT för att kunna 
uppnå sin vision och företagets affärsstrategi samt deras mål. Ett område inom IT är Information 
System(IS) och forskning kring tjänster som koncept inom IS som område har stadigt ökat. Just 
IT tjänster är en av de snabbast växande sektorerna inom tjänste-ekonomin där forskningen 
kring ITSM bidrar mycket till detta (Eikebrokk & Iden 2017). Forskning visar att ITIL är ett av 
de främsta ramverken för att hantera organisationers service management (Pollard, Gupta & 
Satzinger 2010). Listan med potentiella fördelar för implementering av ITIL kan göras lång. 
Marrone och Kolbe (2011) nämner att ITIL kan bidra till bland annat bättre tjänstekvalitet och 
högre kundnöjdhet. Kumbakara (2008) skriver att en implementering av ITILs ramverk kan öka 
effektiviteten för IT, minska supportkostnader och förbättra kvaliteten på kundservice. Trots 
ITILs popularitet och de flertal fördelar som ramverket kan bidra till visar forskning på att en 
del svårigheter finns vid implementation av ITIL.  
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Pollar och Cater-Steel (2009) menar på att en antagning av ITIL är mycket komplex då det 
kräver en omfattande omstrukturering av ITSM processer där många anställda och system är 
inblandade. Det kräver att allt är mycket väl planerat och budgeterat för. Skulle det inte vara 
det kommer det fallera på grund av brist på resurser, vilket leder att det är mycket svårt att 
återuppta arbetet med en implementation. Även om många företag världen över använder ITSM 
och gör detta framgångsrikt finns det företag som upplever svårigheter med hur själva 
implementeringen av ITIL skall gå till. I fältstudien som genomfördes av Pollar och Cater-Steel 
uppkom det fyra utmaningar under själva implementationen av ITIL, denna fältstudie gjordes 
på fyra organisationer. En utmaning var att anställda kunde komma att tackla två roller under 
implementationen. Den andra handlar om att ändra företagskulturen och få alla anställda 
ombord, där också storleken på organisationen spelar roll. Är organisationen stor blir 
utmaningen större. Det upptäcktes även utmaningar med att få stöd från den tekniska 
personalen. Den fjärde och sista utmaningen en organisation hade var att mäta ROI(Return on 
investment) från deras ITIL implementation. Den akademiska forskning som görs gällande 
antagandet av ramverket är knapp enligt Pollar och Cater-Steel (2009). Detta trots att det 
bevisligen finns problem kring implementationen av ramverket.  
 
Vidare beskriver Eikebrokk och Iden (2017) att ITIL, trots sin potential och många fördelar 
finns det rapporter som påpekar att det förekommer svårigheter med att implementera ITIL som 
ramverk och att det inte är en enkel uppgift. Författarna menar också att det kan skada eller 
reducera företagsstrategier om man inte lyckas, vilket många företag inte gör. Det beskrivs att 
många företag fortsätter med själva implementationen långt efter att deadline har nåtts. Det 
finns inte tillräckligt eller åtminstone undermåttlig forskning som ger empirisk vägledning för 
hur man genomför en implementation av ITIL framgångsrikt.  
  
Hoerbst, Hackl, Blomer & Ammenwerth (2011) presenterar en artikel om kunskapen och 
statusen om både ITSM och ITIL inom sjukvården i olika länder/regioner i Europa. När 
sjukhusen blev tillfrågade om problem kring introduktionen av ITIL fick de som svar att det 
var låg motivation hos de anställda, svårigheter att välja ut rätta och gynnsamma ITIL processer, 
bördan kring att byta ut nuvarande processer, språksvårigheter och fortsatt användning av 
informella processer som problem. Alla typer av verksamheter implementerar ITIL, inklusive 
kommunala. För denna studie har en kommunal verksamhet stått för det empiriska material som 
presenteras längre fram.  
 
Iden och Langeland (2010) menar att ansträngningen för att implementera ITIL i ett företag är 
komplext. En implementering kan innebära omorganisering av organisationsstrukturen, 
arbetsmetoder samt roller och det berör i många fall alla anställda. Det gäller även att skaffa sig 
ny kunskap, inte bara om ITIL utan om ITSM som område och generellt om processtänkande. 
Det krävs att all personal är engagerad vid en implementering av ITIL, både vanlig personal 
och managers då en full implementation kan ta flera år. Det krävs framförallt att operativa IT-
chefer har insikt i vilka faktorer som påverkar en lyckad ITIL implementation för att frustration 
inte skall växa då målen inte nås. Att företag implementerar vissa processer av ITIL är ingen 
nyhet, när denna artikel skrevs (2010) hade inget företag som implementerat ITIL till fullo 
identifierats. Författarna beskriver hur organisationer generellt tycker ITIL som koncept är 
utmanande och att många organisationer upplever problem vid en implementation.  
 
Marrone och Kolbe (2011) listar utmaningar som hämtats från tidigare litteratur gällande 
implementation av ITIL. Dessa är stöd från företagsledare, få verksamheten att förstå ITIL mål, 
brist på resurser såsom människor och pengar, brist på kunskap inom verksamheten gällande 
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ITIL, brister gällande finansiering, organisatoriskt/kulturellt motstånd till förändring samt 
misslyckande i att upprätthålla momentum och framsteg stagnerar.    
 
Vidare menar Valentic (2016) att ITIL implementeringar vanligtvis är komplexa. Hundratals 
sidor finns på förklaringar om processer som är viktiga men belyser ett problem där ITIL 
certifikatet Foundational level, det första och mest grundläggande certifikatet, endast ger en 
grov uppfattning av hur implementeringarna skall ske. Nästkommande Certifikatnivå 
Intermediate level beskrivs som både tids- och resursförbrukande. Valentic (2016) menar att 
även Axelos, ITILs ägare, listat ut detta och infört en ny certifieringsnivå som tar plats mellan 
foundational level och intermediate level och tituleras ITIL Practitioner samt med detta 
publicerat ITIL Practitioner Guidance. Med denna certifieringsnivå är tanken att lära ut ett mer 
praktiskt tillvägagångsätt där metoder för hur införandet av en tjänsteorienterad kultur och 
anpassning till sin egen organisation kan utföras.  Detta bekräftas delvis av Progressive Digital 
Media (2016) där det stärks att ITIL Practitioner utvecklats som direkt respons till ITSM 
utövare som efterfrågat ett praktiskt komplement till tidigare existerande ITIL vägledning. ITIL 
Practitioner vänder sig till individer som redan har kunskap om ITSM och vilket värde det kan 
bidra till. ITIL Practitioner fokusera på "hur” anpassningen och tillämpningen bör ske och sätter 
ITIL Foundation i en mer praktisk kontext. ITIL Practitioner beskrivs som ”the how to” och 
ska bistå som ett praktiskt element till tidigare kunskap.  
 

 Problemdiskussion 
Som beskrivs i ovanstående avsnitt finns flera fördelar med en antagning av ITIL, samtidigt 
som det rapporteras om stora svårigheter med en antagning. Bland andra Hoerbst, Hackl, 
Blomer & Ammenwerth (2011),- Iden & Langeland (2010) och Pollar & Cater-Steel (2009) 
skriver om svårigheter med implementeringen av ramverket. Både Pollar & Cater-Steel (2009) 
och Iden & Langeland (2010) beskriver implementeringen av ITIL, av olika anledningar, som 
mycket komplex. Detta är självklart väldigt kritiskt eftersom ITIL är just ett av de främsta 
ramverken gällande ITSM. Eikebrokk och Iden (2017) beskriver också risker som kan inträffa 
om en implementering misslyckas och hur det saknas direkt vägledning för hur en 
implementering bör genomföras. Skulle en implementering misslyckas bidrar detta till i de 
flesta fall att organisationen tar stor skada rent finansiellt. Röster inom ITSM området till 
exempel Valentic (2016) beskriver att flera hundratals sidor finns skrivet men att dessa endast 
ger en grov uppfattning om hur implementeringen skall ske. Samtidigt bekräftar professionella 
ITSM utövare att det saknas en praktisk vägledning som komplement till tidigare existerande 
guidning. Som svar har Axelos nyligen utvecklat en ny certifieringsnivå och publicerat ITIL 
Practitioner guidance, en bok som är tänkt att förklara ”hur” det praktiska arbetet bör gå till 
(Progressive Digital Media 2016).  
  
Enligt Pereira och Mira da Silva (2011) implementerar de flesta organisationerna ITIL på de 
sätt som organisationerna själv anser är bäst och följer därför inte ITILs bästa-praxis. Detta kan 
antyda att de tidigare riktlinjerna för implementering är svåra att förstå eller helt enkelt för 
övergripande, vilket skulle bekräfta behovet av en mer praktisk vägledning för hur de faktiska 
arbetet bör gå till. Forskningsöversikten påvisar att det krävs deltagandeengagemang från 
samtliga personer i verksamheten vid implementering av ITIL då en implementation kan ta lång 
tid (Iden & Langeland, 2010). Även Hoerbst, Hackl, Blomer och Ammenwerth (2011) beskriver 
även att det kan finnas låg motivationsnivå hos anställda. Detta kan mycket väl bero på att ITIL 
kan kännas för abstrakt och att det finns svårigheter att helt förstå hur det praktiska arbetet ska 
gå till. Detta kan ytterligare antyda att behovet att införa en lite mer praktiskt inriktad 
vägledning är befogat.  
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 Syfte och frågeställning 
Studiens huvudsakliga syfte är att bidra med ökad förståelse kring hur en mer praktiskt lagd 
kurs inom ett IT Service Management(ITSM) ramverk kan ge en verksamhet vägledning, i detta 
fall ITIL Practitioner. Verksamheten i denna studie är av kommunal typ men resultatet riktar 
sig till verksamheter oberoende om de är kommunala eller inte, med syftet att bidra med ökad 
förståelse kring ett fenomen oberoende verksamhetstyp. Då ITILs ramverk är ett av det mest 
antagna bästa praxis-ramverk inom området ITSM samt att otillräcklig forskning finns att tillgå 
kring detta fenomen och att det som tidigare nämnts finns allvarliga komplikationer kring ITIL, 
är studien därför av hög relevans. Vidare visar forskning att en implementering av ITSM och 
framförallt ramverket ITIL kan ge organisationer betydande fördelar. Bland annat nämns 
fördelar där ITILs ramverk kan bidra till bättre tjänstekvalitet och högre kundnöjdhet. Samtidigt 
och som diskuterats tidigare framgår det att det finns blandade svårigheter med själva 
implementationen av ITILs ramverk. Ett exempel på detta är att utövare saknar och efterfrågar 
praktisk vägledning för implementering. Studiens syfte är därför att bidra med ökad förståelse 
och kunskap kring de effekter en kommunal verksamhet kan få ut av genomförandet av ITIL 
Practitioner.  
  
  
Ovan påvisas att en implementering av ITSM och framför allt ramverket ITIL kan ge 
verksamheter betydande fördelar men som påvisas finns de även svårigheter i hur det praktiska 
arbetet skall gå till vid en implementering, detta trotts att flera publikationer publicerats. 
Nyligen utvecklade Axelos en ny certifieringsnivå ITIL Practitioner och med detta publicerades 
tillhörande ITIL Practitioner Guidance som svar på den efterfrågan som fanns hos utövare. 
Frågeställningen som kommer besvaras lyder därför enligt följande: 
 
 

Hur kan ITIL Practitioner tillföra praktisk vägledning för en kommunal verksamhet vid 
de komplikationer som kan uppstå under implementering av ett ITSM ramverk? 

  
  

 Avgränsning 
Studien fokuserar på ITIL Practitioner och ITIL Practitioner Guidance och utelämnar därför 
tidigare publikationer från Axelos. Studien fokuserar på en verksamhet av kommunal typ och 
utelämnar därför privata aktörer. Studien kommer heller inte beröra andra ramverk inom 
området ITSM. Författarna anser att det finns forskning som belyser fördelar som ITIL vid 
implementering kan bidra till och kommer av den anledningen endast beröra de fördelar som 
författarna anser har betydelse för studien.   
  

 Målgrupp 
Studiens målgrupp är kommunala verksamheter där individer idag har grundläggande kunskap 
av ITIL och som delvis i dagligt arbete kommer i kontakt med ramverket. Vidare är studiens 
målgrupp kommunala verksamheter och individer som arbetar med att införa ITIL och som 
upplever vissa svårigheter i vägvalet med hur det faktiska arbetet skall utföras. Studiens resultat 
kan ge andra kommunala verksamheter än den studerade uppfattningar om den kunskap de kan 
förvänta sig ITIL Practitioner. Vidare vänder sig studien till forskare inom området ITSM men 
även studenter som själva är i processen att skriva en kandidatuppsats. 
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2 Metod 
Gällande det vetenskapliga perspektiv som togs av författarna argumenteras i inledande text. 
Denna studie syftar till att bidra med ökad förståelse och kunskap för hur ITIL Practitioner kan 
ge en kommunal verksamhet praktisk vägledning. Vidare kretsar studien kring ett specifikt 
fenomen som beskrivs av informanter där deras egna erfarenheter är det centrala i det empiriska 
materialet. Detta material analyseras samt tolkas sedan av författarna för att skapa en 
helhetsförståelse som i slutändan kan förmedlas, därför har författarna valt ett hermeneutiskt 
perspektiv. Detta kan styrkas då Fejes och Thornberg (2015) menar att hermeneutiken handlar 
om att tolka, förstå och förmedla och kan användas för att förmedla upplevelser av olika 
fenomen.  
 
Eftersom informanterna i studien kommer spela en viktig roll för empirin och få en central roll 
i studien anser författarna vidare att ett hermeneutiskt perspektiv är högst aktuellt. Detta styrks 
genom att ett hermeneutiskt perspektiv lämpar sig när studiens syfte bygger på att tillgå 
informantens egna upplevelser av fenomen och/-eller när informanten själv ges ett stort 
utrymme att själv välja vad de vill tala om eller skriva om (ibid.). 
 
Fejes och Thornberg (2015) menar vidare att det är olika slag av texter som utgör de empiriska 
materialet i allmänhet. Det kan handla om exempelvis uppsatser, dokument eller intervjuskrifter 
som senare analyseras och tolkas. Även Robson (2011) menar att det hermeneutiska 
perspektivet handlar om att göra tolkningar på olika data som samlats in för att kunna skapa 
förståelse. 
 

 Forskningsstrategi 
Gällande resonerande och slutledning inom forskningsprocessen som helhet eller i 
analysarbeten finns det ett antal grundläggande ansatser, bland annat induktion och deduktion. 
Det finns även en tredje ansats som kallas abduktion vilket kan ses som en blandning av de två 
förstnämnda (Fejes & Thornberg 2015). 
 
Denna studie bygger på att enskilda fall granskas, utifrån dessa granskningar drar författarna 
generella slutsatser på de erfarenheter som framkommit, därför har en induktiv ansats valts. 
Detta kan styrkas då Fejes och Thornberg (2015) menar att om forskaren genom en mängd 
enskilda fall drar generella slutsatser tar forskaren en induktiv ansats. Dessa slutsatser dras 
genom att observationer görs och erfarenheter skapas därför kan dessa slutsatser komma att 
vara annorlunda vid senare observationer i ett annat sammanhang. 
 
Motsats till induktion är deduktion vilket innebär att forskaren utgår från en allmän regel eller 
sanning genom till exempel en viss teori, sedan härleder forskaren en hypotes eller ett påstående 
för att sedan undersöka om denna hypotes eller detta påstående stämmer i ett eller flera enskilda 
fall. För att ta reda på om en viss teori håller använder forskaren således en deduktiv ansats där 
ett starkt empiriskt stöd byggs upp för att se om det som teorin säger stämmer. Abduktion är 
som tidigare nämnts en blandning av induktion och deduktion där forskaren pendlar mellan 
teori och empiri (Fejes & Thornberg 2015). 
 
Då denna studies syfte inte är att bevisa eller motbevisa en viss teori ansågs en deduktiv ansats 
inte lämplig, vidare har inga hypoteser jobbats fram under studiens gång. Författarna kunde 
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heller inte finna tidigare forskning kring ITIL Practitioner och därför var det praktiskt omöjligt 
att forma en hypotes för att sedan undersöka om teorin stämmer.  
Recker (2013) menar att i en induktiv ansats utgår forskningen från specifika fakta till en mer 
generell slutsats eller där forskningen utgår från specifika observationer för att göra 
generaliseringar. Det handlar alltså om att utifrån enskilda fall uttrycka en mer allmän teori.  
 

 Metodansats 
Recker (2013) beskriver att en kvalitativ metod är utformad för att hjälpa forskaren att förstå 
ett fenomen i sin kontext. Detta är högst aktuellt för studien då forskarna eller författarna i det 
här fallet via insamlad empiri skall analysera och tolka ett fenomen. Recker (2013) menar vidare 
att en kvalitativ metod fokuserar på texter, framför allt texter som fångar vad människor sagt, 
gjort, tror eller upplever om ett specifikt fenomen i ett verkligt sammanhang. Då empirin samlas 
in med hjälp av informanterna som talar relativt fritt kring ett fenomen som författarnare senare 
strukturerar är en kvalitativ metodansats är av högsta relevans. En kvalitativ metod är särskilt 
användbar när gränser mellan företeelser och sammanhang inte är uppenbara eller om ett 
fenomen skall studeras på djupet (ibid.). Widerberg (2002) menar att i en kvalitativ ansats söker 
forskaren efter fenomenets innebörd eller mening. Då hela studien bygger på att förstå, tolka 
och förmedla ett fenomens innebörd ansåg talar mycket för att en kvalitativ metodansats är 
lämplig. 
 
Recker (2013) menar att om en kvalitativ metod fokusera på att undersöka fenomen i verkligt 
sammanhang, fokuserar i huvudsak en kvantitativ metod ofta på mätetal och siffror. En 
kvantitativ metod tenderar att specialisera på kvantiteter i den mån att siffor används för att 
representera värden och nivåer av teoretiska konstruktörer och översättningen av siffror ses som 
starka vetenskapliga bevis av hur ett fenomen fungerar. Denna ansats tenderar dock på att 
isolera specifika aspekter av fenomen, vilket kan bidra till en bristande hänsyn till djupare 
förståelse av fenomenet inträffar. Enligt Widerberg (2002) syftar en kvantitativ ansats på att 
fastställa mängder där fenomenets förekomst eller frekvens primärt eftersöks. Då återigen 
denna studie bygger på att analysera och tolka ett uttalat fenomen på djupet ansågs en 
kvantitativ metodansats mer eller mindre felaktig att använda. Av dessa anledningar ansågs en 
kvalitativ metodansats vara nödvändig för att kunna besvara studiens forskningsfråga. Främst 
då forskningsfrågan bygger på individers egna erfarenheter och uppfattningar kring ett fenomen 
som de själva beskriver.  
 
Författarna har vidare valt att genomföra studien som en fallstudie. Detta då ett fenomen 
granskats på djupet i sin naturliga miljö. Fenomenet eller fallet i detta fall blir de komplikationer 
som uppstår vid en implementering av ett ITSM ramverk och vilka effekter ITIL Practitioner 
kan ge en kommunal verksamhet. Fenomenet kommer således granskas i sin naturliga miljö 
vilket är en kommunal verksamhet där en grupp människor ingår i fallstudien. Insamling av 
empiri kommer ske genom intervju samt granskning av dokument. Recker (2013) menar att en 
fallstudie handlar om att på djupet granska ett fenomen, ett fall, i sin naturliga miljö. Vidare 
beskriver han hur fallstudier är den mest populära formen av kvalitativa metoder och det mest 
väletablerade tillvägagångssättet för forskning som berör IS men även samhällsvetenskap och 
då framförallt företag och ledning. Ramverket ITIL och ITSM berör alla dessa delar. Han menar 
att insamling av beviskällor kan ske genom intervjuer, dokumentation och/-eller sekundärdata. 
Yin (1994) beskriver att en fallstudie är empirisk undersökning som undersöker ett fenomen 
inom sitt verkliga sammanhang, där gränserna mellan fenomen och sammanhang inte är tydliga. 
Robson (2011) menar att en fallstudie kan göras på enskilda individer men även på grupper. 
Det fanns ingen baktanke med att just välja en kommunal verksamhet, det var den enda 
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verksamheten, i författarnas fall, som var lämplig att genomföra fallstudien på. Efter research 
kring vilka individer och-/eller verksamheter som genomfört ITIL Practitioner hittades denna 
kommunala verksamhet, vilken också kontaktades genom mail. Vidare behövde verksamheten 
på något sätt jobba med ITIL, i vilket skede de befann sig var mindre relevant. Den verksamhet 
som kontaktades hade jobbat med ITIL sedan en tid tillbaka och höll vid tillfället på att införa 
nya processer. Studiens resultat kommer inte bli applicerbart på alla kommunala verksamheter 
eftersom detta är en fallstudie vilket innebär att fenomenet granskas i sin naturliga miljö, denna 
miljö skiljer sig från verksamhet till verksamhet. Dock kan andra kommunala men även icke 
kommunala verksamheter få en bild över hur ITIL Practitioner kan bidra med praktisk 
vägledning för verksamheter.  
  
Själva processen för fallstudien följde den modell som Recker (2013) beskriver, se figur 1. 
Recker (2013) menar att även om processen för varje fallstudie såklart skiljer sig åt så följs en 
generell linjär och iterativ process.  
  

 
Figur 1, Fallforskningsförfarande (Recker 2013). 
 
Planeringsfasen handlar om att identifiera en forskningsfråga och de skäl som kan tänkas 
existera för att göra en fallstudie (Recker 2013). Det författarna började med var att välja ett 
forskningsområde för att sedan samla in teori för i sin tur kunna avgränsa sig inom området 
men även för att kunna utforma en forskningsfråga kring den problematik som författarna kunde 
identifiera. Yin (1994) beskriver hur fallstudier och dess forskningsfrågor ofta är av arten ”hur” 
och ”varför” då dessa frågor är av mer förklarande natur. Frågan som tagits fram för denna 
studie är av typen ”hur” (se avsnitt 1.3). 
 
Designfasen handlar om att hitta en lämplig verksamhet att studera, i detta fall en verksamhet 
som arbetar med ITIL och har genomgått kursen ITIL Practitioner, samt fortsätta samla in teori 
som kan forma och styra den kommande studien. Designfasen handlar även om att utveckla 
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själva forskningsprocessen såsom val av metoder, ansatser och så vidare (ibid.). Under 
designfasen identifierades en verksamhet som hade de kriterier som var nödvändiga för att 
studien skulle kunna genomföras, se kap 2.7 Urval av informanter. Vidare i designfasen valde 
författarna att ta en kvalitativ metodansats, enligt Recker (2013) hamnar fallstudier under den 
kvalitativa metodansatsen och är även den populäraste form av kvalitativa metoder. Då bara en 
verksamhet valdes som fall blir denna studie en single case study (sv. enskild fallstudie) vilket 
är att föredra då författarna vill undersöka ett fenomen som bygger på en problematik som inte 
går att förneka samtidigt som ett nytt fenomen identifieras utifrån ett unikt fall (ibid.).  

 
Förberedelsefasen, i denna fas valde författarna att samla in empirin genom intervju samt 
genom att granska dokument. Då intervjun spelades in genomförde författarna en testintervju 
med varandra för att säkerställa att inspelningsfunktion samt teknik fungerade och var förberett. 
Den teoretiska referensram som författarna samlat in sedan tidigare skapade en grund med 
kunskap vilken intervjufrågorna utformades efter. Recker (2013) beskriver hur 
förberedelsefasen ofta innefattar pilot tester för att säkerställa att planerad procedur håller. 
Genom att författarna säkerställde intervjufrågorna med forskare inom forskningsområdet 
kunde intervjufrågornas relevans säkerställas. Författarna utgick även från en viss struktur 
gällande intervjuupplägg för att intervjutillfället skulle hålla så hög kvalité som möjligt, se 
kapitel 2.6 Insamlingsmetod. Under arbetets gång har även handledningar hållits för att 
säkerställa att studien överlag håller hög kvalité.  
 
Insamlingsfasen, i denna fas utfördes insamling av empirin genom den procedur som förberetts 
i designfasen. Dokumentation granskades, intervju hölls med berörda personer och spelades 
som tidigare nämnts in och transkriberades därefter av författarna. Allt material samlades i en 
databank som delades av båda författarna. I databanken organiserades och dokumenterades de 
data som samlats in. En sådan databank är av stor vikt under denna fas (ibid.).  
 
Analysfasen gick till så sådant sätt att det insamlade materialet kodades samt kategoriserades, 
se kapitel 2.8 Analysmetod, för att underlätta ett kommande analys- och tolkningsarbete. 
Recker (2013) menar att analysfasen består av bland annat kodning och kategorisering av 
insamlat empiriskt material för att kunna dra slutsatser. 
 
Delningsfasen handlar om att adressera relevanta publikgrupper genom att presentera resultatet 
för studien (ibid.). Detta gjordes genom att insamlad teori jämfördes och analyserades ihop med 
den insamlade empirin vilket bidrog till en slutsats. Vidare ger författarna förslag på fortsatt 
forskning, se kapitel 6.3 Förslag till fortsatt forskning.  
 

 Insamling teori 
När forskningsområde valts startade ett arbete där mängder teori samlades in och granskades, 
detta för att minska kunskapsgapet författarna hade till området men även för att identifiera 
möjliga infallsvinklar för studien och i slutändan för att kunna forma en forskningsfråga. All 
teori som författarna hade åtkomst till sparades ner i en teoribank (samlat dokument med titlar 
samt länkar till teorin). Vidare har teori hjälpt författarna att välja rätt vetenskapligt perspektiv, 
forskningsstrategi samt metodansats. Recker (2013) menar att innan forskning kan påbörjas 
krävs det att forskaren anskaffar sig tre olika typer av kunskap vilka är kunskap om domänen 
och ämnet som är av intresse, kunskap om relevanta teorier samt kunskap om relevanta 
forskningsmetoder.  
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Vidare skriver Recker (2013) hur litteratur informerar forskaren om omfattning, typen och arten 
av nuvarande organisatoriska problem, denna information används sedan vid en formulering av 
ett forskningsproblem. Litteraturen som finns tillgänglig informerar forskaren hur luckor i 
kunskapen omger ett visst problem vilket i sin tur hjälper till att identifiera en forskningsfråga 
vars svar bidrar till kunskap för framtida forskning. Baserat på den teori som samlades in kunde 
författarna identifiera vissa komplikationer vid arbetet med ITIL. Baserat på dessa 
komplikationer kunde författarna utforma en forskningsfråga.  
  
Även Robson (2011) beskriver vikten av insamling av teori i ett tidigt skede, vilket bidrar till 
kunskap, som hjälper forskaren att designa projektet och komma fram till en forskningsfråga 
som skall besvaras. Det första författarna gjorde i studien var att samla in teori i uppstarten av 
studien, detta för att så tidigt som möjligt kunna utforma studien och komma fram till en 
forskningsfråga som formade stora delar av vidare arbete. Den teori som samlats in men inte 
var av relevans sållades snabbt bort så att teoribanken hölls aktuell och mer hanterbar. Maxwell 
(2006) förklarar att det handlar inte bara om att samla material inom ämnet utan detta material 
måste även ha relevans för studien. Vidare skriver Robson (2011) hur insamlad teori eller 
litteratur bidrar till en exponering av luckor i kunskapen som redan finns gällande ämnet, 
identifiering av mönster inom området från tidigare forskning, hjälper forskaren med 
terminologin och definitioner samt hjälper forskaren att identifiera ändamålsenliga 
forskningsmetoder och instrument.  
 
Recker (2013) menar att för att kunna bidra med kunskap inom ett forskningsområde genomgås 
en resa där mycket tid läggs på att skaffa kunskap i strävan att bidra till kunskap. Detta eftersom 
det krävs kunskap om kunskapen som redan finns för att veta vilken kunskap som är relevant 
att bidra med. Författarna har under resans gång skaffat sig denna kunskap genom teori via 
sökningar i Summon som är ett sökverktyg för att söka böcker, artiklar, uppsatser, avhandlingar 
med mera som tillhandahålls av Högskolan i Borås bibliotek. Recker (2013) beskriver hur 
kunskap inom det vetenskapliga fältet främst finns i form av artiklar och böcker. Sökningar har 
även gjorts via Google samt Google Scholar för att hitta information på annat håll samt att 
litteratur har lånats av personer inom forskningsområdet men även av bibliotek. Insamlad teori 
har till stor del bestått av vetenskapliga artiklar men även av andra källor.  
 
Robson (2011) beskriver vikten av att ha tillgång till bibliotek och allt det elektroniska material 
som blir tillgängligt via bibliotek. Han beskriver även vikten av att använda elektroniska 
databaser då de oftast har en avancerad sökfunktion som hjälper forskaren att specificera sin 
sökning, vilket kan vara till stor hjälp då det finns väldigt mycket material att gå igenom. Vidare 
beskriver han att via referenser kan forskaren urskilja centrala referenser som används i flera 
studier, på så sätt kan forskaren hitta viktigt material och samla kunskap. Som ett komplement 
till sökningar i databaser beskriver han hur sökmotorer kan bidra till identifiering av material 
och kunskap.       
 
Författarna samlade kunskap om ITSM och ITIL i stort till en början för att få en stadig grund 
att stå på gällande området. Med hjälp av referenser kunde författarna hitta centralt material 
som har en viktig roll inom området. Utifrån denna grund identifierades vissa problem och 
mönster inom ITIL, framförallt vid själva implementeringen av ramverket, som tagits upp 
tidigare. Med hjälp av kunskapen författarna samlat kunde de se att ägarna av ramverket var 
medvetna om denna problematik och gjorde åtgärder. Utifrån denna kunskap kunde författarna 
utforma en forskningsfråga och genom att besvara denna fråga kan författarna förhoppningsvis 
bidra med kunskap till området. Litteraturen har även, som tidigare nämnts, hjälpt författarna 



 

- 11 - 
 

att välja lämpliga forskningsmetoder och där insikt givits i olika synsätt och vinklar gällande 
forskning.  
 

 Datainsamling 
Då denna studie söker efter berörda individers erfarenheter och uppfattningar har en semi-
strukturerad intervju valts som datainsamlingsmetod och skedde över 
kommunikationsprogrammet Skype. Detta ger en strukturerad intervju i den mån att en guide 
följs över tänkta frågor och områden att belysa men ger även ett visst spelrum för följdfrågor 
och spontana frågor som kan uppkomma under intervjuns gång.  En fullt strukturerad intervju 
hade eventuellt fått ett för statiskt närmande, vilket skulle kunna bidra till att viktiga aspekter 
missas. Vidare ansågs en ostrukturerad intervju vara ett för ostrukturerat alternativ där samtalet 
möjligen helt skulle frångå relevanta diskussionsämnen. Intervjun kommer att vara beskrivande 
då varje intervjuad person beskriver fenomenet utifrån sitt eget synsätt och en subjektiv 
förståelse hos författarna kommer kunna genereras. För studien har numeriska data eller 
statistik inte använts då författarna anser att sådan data inte skulle vara tillfredställande för att 
kunna besvara forskningsfrågan.  
 
Enligt Robson (2011) finns typiska egenskaper för kvalitativ forskning och används en 
kvalitativansats är det ingen eller lite användning av numeriska data eller statistik. Inom den 
kvalitativa forskningen läggs också fokus på innebörd och/- eller betydelsen snarare än 
beteenden som kvantitativ forskning fokuserar på. Robson (2011) menar vidare att situationer 
beskrivs ur perspektiv från de som är iblandade, vilket kan tala för insamling av data genom 
exempelvis intervjuer. Recker (2013) menar att det finns flera tekniker för att samla in data 
varav de tre vanligaste är intervjuer, observationer eller dokumentation. Inom kvalitativa 
metoder menar Recker (2013) att intervjuer är den mest framträdande formen för att samla in 
data. Detta kan ske på olika sätt till exempel genom att personer möts fysiskt, en person 
intervjuar flera åt gången eller att intervjun hålls över telefon/konferens. Som nämnts var 
intervju en av de insamlingsmetoder som valdes gällande empirin under studien, detta för att få 
en datasamling där informanterna beskrev ett fenomen utifrån sina egna erfarenheter.   
  
Enligt Robson (2011) finns tre typer av intervjuer där en särskiljning sker mellan hur 
strukturerade dessa är. Strukturerade intervjuer har förutbestämda frågor som följer en viss 
ordning med en fixerad formulering. I Semi-strukturerade intervjuer har intervjuaren vanligtvis 
en guide som följs, vilket fungerar lite som en checklista över ämnen som skall tas upp. Även i 
semi-strukturerade intervjuer finns en viss ordning men denna modifieras ofta beroende på 
flödet i intervjun, där det också ges spelrum till oplanerade frågor beroende på vad informanten 
säger. Recker (2013) menar att semi-strukturerade intervjuer är den vanligaste typen.  
Ostrukturerade intervjuer bygger på att intervjuaren har generella intresseområden och önskar 
att samtalet utvecklas mot detta område. Denna typ av intervju kan vara helt informell (Robson, 
2011).  
 
Författarna tog även del av interna dokument som var av relevans för studien, dessa dokument 
granskades och analyserades. Recker (2013) menar vidare att insamlingstekniken 
dokumentation bygger på att alla sorters intern och extern dokumentation som har relevans 
samlas in och används som datakälla. Dokumentationen kan utgöras av exempelvis rapporter, 
e-mail och/-eller policydokument.  
 
Intervjun som hölls var av beskrivande karaktär, detta då informanterna under intervjun beskrev 
ett fenomen baserat på egna erfarenheter. Utifrån informanternas beskrivningar kunde 
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författarna generera en subjektiv förståelse. Recker (2013) beskriver hur intervjuer kan vara 
beskrivande, utforskande eller förklarande. En beskrivande intervju kan bistå med en rik 
beskrivning gällande ett fenomen som uppfattas av individer. Tack vare en beskrivande intervju 
kan en subjektiv förståelse genereras.  
 
Intervjun som hölls började med att författarna, intervjuledarna i detta sammanhang, 
presenterade syftet med studien och sig själva sedan ställdes frågan om det var okej att spela in 
intervjun. Vidare säkerställdes sekretessen med informanterna. Vid genomförande av intervjuer 
beskriver Robson (2011) en vanligt använd sekvens av intervjun som består av fem faser under 
intervjun. I introduktionsfasen presenterar forskaren sig själv, beskriver syftet med intervjun, 
frågar om det är okej att spela in intervjun och säkerställer sekretess. 
 
I nästa fas ställde intervjuledarna frågor av enklare karaktär där informanterna bland annat fick 
svara på var de i dagsläget befinner sig gällande arbetet kring ITIL, varför de valt att genomgå 
kursen ITIL Practitioner med mera. Denna fas kallas uppvärmning och här ställer forskaren 
frågor av enklare, mindre hotfull karaktär för att värma upp både forskaren och informanten 
(ibid.). 
 
Vidare ställdes frågor som var mer centrala kring själva syftet med studien, men även frågor 
kring hur den intervjuade verksamheten såg på vissa centrala delar inom forskningsområdet 
ITSM för att få en uppfattning om mognadsgrad på verksamheten. Huvuddelen kallas denna 
fast och består av frågor som täcker de huvudsakliga syftet med intervjun och i den ordning 
som forskaren anser vara en logisk ordning (ibid.). 
 
För att varva ner intervjutillfället ställde intervjuledarna frågor av enklare karaktär där 
informanterna fick prata fritt om området. Denna fas kallas cool-off fasen och här ställer 
forskaren återigen frågor som är av enklare karaktär i syfte att minska eventuell spänning mellan 
parterna som uppkommit under intervjun (ibid.).  
 
Avslutningsvis tackade intervjuledarna för sig och avslutade intervjun genom att stämma av om 
det var okej att höra av sig för eventuella följdfrågor. Sista fasen, avslut, inkluderar att forskaren 
tackar för sig och avslutar intervjun (ibid.).  
 
Vid intervjun som fördes ställde författarna frågor utan att blanda in personliga uppfattningar 
om specifika fenomen. Informanterna läts prata till punkt utan att bli avbrutna, vid 
intervjutillfället höll forskaren sig till de förutbestämda frågorna och ställde även vissa 
följdfrågor men pratade inte mer än nödvändigt. Enligt Robson (2011) är det intervjuarens 
jobb att försöka få informanten att öppna sig och prata fritt, således har intervjuarens beteende 
stort inflytande på informantens villighet att göra detta. Samma författare ger fyra generella 
råd för intervjuer. Dessa är lyssna mer än du pratar vilket innebär att man som intervjuare 
undviker egna uppfattningar och erfarenheter. Många intervjuare pratar också för mycket. 
Nästkommande råd ställ dina frågor på ett enkelt och icke-hotfullt sätt innebär att intervjuaren 
ställer frågor som motverkar förvirring och försvarsställning. Detta följdes till i den mån att 
författarna ställde frågor på ett sätt som skulle motverka att informanten gick in i 
försvarsställning för att på så vis utvinna så mycket information som möjligt. Undvik att 
vinkla frågorna för att få informanten att svara på ett visst sätt är nästa råd och innebär att i 
många fall svarar informanten på ett särskilt sätt för att behaga intervjuaren. Detta råd följdes 
genom att ställa frågor på ett sätt som motverkar att frågan uppfattas vinklad för att få ett 
”korrekt” svar. Sista råden som Robson (2011) ger är njut av det. Det innebär att intervjuaren 
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undviker att se uttråkad eller rädd ut via ansiktsuttryck eller röst. Författarna följde detta råd 
per automatik genom att vara genuint intresserade av informanternas svar.  
 
Tillvägagångsättet för att samla in informanter gick till på så sätt att mail skickades ut till 
organisationer som kunde tänkas jobba med ITIL. Av de sju informanter som svarade hade en 
gått ITIL Practitioner kursen vilket var kritiskt för att intervjun skulle kunna genomföras. 
Denna verksamhet var tillmötesgående och hade inget emot att en intervju hölls med berörda. 
Intervjun gick tillväga som så att ett frågeformulär sattes upp som stöd till intervjuledaren 
enligt de fem faser som beskrivs tidigare. Intervjun hölls via programmet Skype och spelades 
in med hjälp av Open Broadcaster Software och transkriberades sedan av de båda författarna. 
Vid intervjutillfället hölls en gruppintervju med fyra medlemmar från organisationen som på 
något sätt jobbade med ITIL och hade gått kursen ITIL Practitioner. Wibeck (2010) menar att 
gruppintervjuer kan ge en mer utbredd skala av idéer från deltagare än vid en individuell 
intervju. Av den anledningen ansåg författarna att detta var en lämplig intervjuform. 
 
Eftersom intervju valdes som datainsamlingsmetod var det praktiskt omöjligt för 
informanterna att vara helt anonyma gentemot författarna. Då en hundraprocentig anonymitet 
inte kunde säkerställas låg det stor vikt på författarna att data som samlades behöll sin 
sekretess. Denna sekretess kunde bibehållas genom att författarna anonymiserade 
informanterna i texten på ett sådant sätt att ett avslöjande om vilka informanterna är blir 
väldigt svårt om inte omöjligt. Detta är även något som Recker (2013) skriver om, han menar 
att om anonymiteten inte kan hållas så måste sekretessen på data hållas.  
  

 Urval av informanter 
Då studiens fokus är ITIL Practitioner är det kriterium att informanter med kunskap och 
erfarenhet av ITIL och ITIL Practitioner väljs. Av den anledningen valdes informanter på ett 
inte planlöst sätt då samtliga informanter genomgått ITIL Foundation och ITIL Practitioner och 
således har kunskap och erfarenhet av ITIL. Detta för att studiens empiri skall vara så trovärdig 
som möjligt. Recker (2013) beskriver hur intervjuer har olika fördelar, en av dem är att 
intervjuer är riktade vilket innebär att fokus kan läggas direkt på det valda ämnet. Informanterna 
hittades via sökmotorer där sökningarna gjordes på certifieringsnivån ITIL Practitioner. Vidare 
är det ett kriterium att verksamheter som arbetar efter ramverket ITIL väljs och med detta 
uppnår en viss mognadsgrad inom ITSM för att ytterligare öka trovärdigheten i studien. Den 
verksamhet som valts har arbetat efter ITILs ramverk i cirka 1,5 år, där en mycket mogen syn 
på ITSM finns samt där verksamheten är väl införstådda i kompositionen av tjänster och 
tjänsteperspektivet. Verksamheten är även väl införstådd med att värdet alltid skall utgå från 
tjänstemottagaren vilket kan ses som en grundpelare inom ITSM och ITIL.  
  

 Analysmetod 
Då denna studie utgår från ett hermeneutiskt perspektiv blir delar endast begripliga om helheten 
förstås. Alvesson och Sköldberg (2007) menar att huvudtemat för hermeneutiken endast blir 
begripligt om den sätts i relation till en helhet. Vice versa förstås också helheten bäst igenom 
mindre delar. Enligt Alvesson och Sköldberg (2007) bildas då en cirkel den hermeneutiska 
cirkeln där ”delen endast förstås ur helheten och helheten förstås genom delarna”. Även Fejes 
och Thornberg (2015) menar att hermeneutik handlar om att tolka, förstå och förmedla vilket 
kan användas när forskare vill förmedla upplevelser när det handlar om olika fenomen. I denna 
studie går de att finna den hermeneutiska cirkeln då fokus är att öka förståelse där delar relateras 
till helhet samt helheten relateras till delarna.  
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För att organisera den insamlade data använde sig författarna av kodning av den transkriberade 
intervjun, detta för att strukturera och relatera meningsfullt innehåll. Detta gav författarna 
möjligheten att samla data runt centrala begrepp och olika teman men även kategorisera data 
som fångats upp genom att etikettera stycken med meningsfullt innehåll. Enligt Recker (2013) 
finns flera tekniker vid analysering av data i en kvalitativ studie och nämner tekniker som: 
kodning, kritiska incidenter, innehållsanalys och diskursanalys. Samtliga tekniker har ett 
särskilt fokus med både för-och nackdelar. Kodning, som förmodligen är den vanligaste 
tekniken, vilken är en användbar teknik för att reducera mängden information genom att tilldela 
taggar eller etiketter meningsenheter, exempelvis ord, fraser eller stycken. På detta sätt kan 
forskaren kategorisera och organisera data och på så sätt organisera data efter innebörd. Själva 
kodningen gick tillväga som så att författarna kategoriserade den transkriberade texten genom 
att leta efter effekter som kan bidra till en praktisk vägledning, men även problem kring arbetet 
med implementeringen av ramverket. Genom att data samlades under olika kategorier kunde 
författarna få en klarare bild över vilka positiva och negativa effekter som informanterna 
upplevt samt att det bidrog till resultatet av analysen. Det bidrog också till att författarna kunde 
samla liknande svar från olika informanter för att på så sätt få en bild över vilka effekter som 
upplevts som starkast hos informanterna.  
 
 
Genom att litteratur samlats och analyserats har författarna fått en förförståelse för området som 
format tolkningsarbetet. Vidare menar Fejes och Thornberg (2015) att ett viktigt stöd i 
tolkningsprocessen är tidigare forskningsresultat och vetenskaplig teori, denna dialektik mellan 
tidigare forskning och den empiri som författarna samlat in och tolkat kallas den hermeneutiska 
spiralen. Även delar ur konversationsanalys som metod har använts under transkriberingen och 
vid analysarbetet. Fejes och Thornberg (2015) beskriver hur man vid transkribering skall ta med 
detaljer som kan kännas onödiga, till exempel när folk instämmer, skrattar eller pratar i mun på 
varandra. Det gäller således att fånga hur saker sägs och inte bara vad som sägs. Detta gjordes 
av författarna vid transkriberingen genom att skriva ut ord och meningar som ”haha”, ”flera 
instämmer med informanten” och så vidare. Detta för att sedan vid analysen underlätta hur saker 
och ting förklarades och hur informanterna förhöll sig till situationen.  
   
För att kunna förstå de texter som författarna läst användes en textanalysmetod. Fejes och 
Thornberg (2015) menar att en textanalys handlar om att läsa och förstå texter för att kunna 
skapa mening ur dessa utifrån antingen för att fokusera på textförfattarens intention eller 
läsarens tolkning av samma text. Det handlar alltså att förstå texters innebörd. Enligt Fejes och 
Thornberg (2015) kan tolkningen av texter i en textanalys göras utifrån tre dimensioner. Den 
första dimensionen berör tolkningar och analys av upphovsmannen och vilka innebörder en 
författare själv haft till texten. Den andra dimensionen fokuserar på själva textens form och 
innehåll. Analysen i den andra dimensionen utgår då från ifrån textens innehåll med fokus på 
språk och litteratur samt dess innehållsmässiga innebörd. Den tredje dimensionen handlar om 
tolkning av textens innebörd i relation till yttre omständigheter där analysen fokuserar på vilken 
betydelse texten har i en bredare kontext.  
 
I denna studie har textanalysen utgått från samtliga analysdimensioner. Den första 
analysdimensionen användes vid insamling och analys av teori för att skaffa sig kunskap utifrån 
tidigare forskningar. Denna kunskap mynnade senare ut i teoridelen av studien. Den andra 
analysdimensionen användes vid analys av transkriberingen av den intervju som genomförts. 
Detta ligger till grund för de identifierade uppfattningar verksamheten har angående ITIL 
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Practitioner. Den tredje och sista dimensionen har använts vid analysen och tolkningen av de 
identifierade uppfattningar verksamheten har, vilka ligger till grund för studiens slutsats.  
  

 Utvärderingsmetod 
Recker (2013) menar att många av de mekanismer och analyser som används för att stärka till 
exempel validitet och pålitlighet inom kvantitativa forskningsmetoder inte kan appliceras på 
icke-numeriska data. Kvalitativa forskningsmetoder är icke-numeriska data och därför skiljer 
sig också dessa principer gentemot de principer som används inom kvantitativ forskning.  
 

 Pålitlighet 
Denna princip handlar om pålitlighet (tillförlitlighet inom kvantitativ forskning), vilket innebär 
i vilken mån andra personer förutom författarna skulle, med samma observationer och data 
komma fram till samma slutsatser eller liknande (Recker 2013). 
 

 Trovärdighet 
Denna princip handlar om trovärdighet (intern validitet inom kvantitativ forskning), vilket 
innebär om i vilken mån forskaren tillhandahåller tillräckligt med bevis för de tolkningar som 
presenteras i studien. Triangulering är ett sätt att uppnå trovärdighet på genom att upprätthålla 
en kedja av bevis samt anteckningar gällande beslut som fattas under hela forskningsprocessen 
(Recker 2013).  
 

 Bekräftelsebarhet 
Denna princip handlar om bekräftelsebarhet (mätgiltighet inom kvantitativ forskning), vilket 
innebär att kvalitativa forskningsresultat kan verifieras självständigt av utomstående som är i 
en position att bekräfta resultaten. Det kan göras genom att personen i fråga granskar till 
exempel intervju, slutsatser eller andra slutledningar (Recker 2013).  
 

 Överförbarhet 
Denna princip handlar om överförbarhet (extern validitet inom kvantitativ forskning), vilket 
innebär hur studiens resultat kan generaliseras till andra domäner eller fall och hur mycket. 
Detta kan främjas genom att detaljerade och rika beskrivningar av forskningssammanhanget 
tillhandahålls, på detta sätt kan andra göra en bedömning på hur kontexten för en 
forskningsstudie överensstämmer med andra forskningsområden (Recker 2013).  
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3 Teoretisk referensram 
En IT-tjänst är en uppsättning av support och underhållsfunktioner som tillhandahålls av 
tekniskt kvalificerad personal till en organisation som använder datorer, mjukvaror, hårdvaror 
eller kommunikationshjälpmedel. En IT-tjänst kan sträcka sig från att ge tillgång till enklare 
applikationer som till exempel ordbehandlare till stora och komplexa nätverk bestående av flera 
hundratals datorer, operativsystem, servrar eller databaser som används av hundratals 
slutanvändare inom en organisation (Thejendra, 2014). AXELOS definition på tjänst lyder 
enligt följande: En tjänst är ett sätt att leverera värde till kunder genom att underlätta de resultat 
som kunder vill uppnå utan att äga specifika kostnader eller risker. (AXELOS 2016, s.3). 
 

 IT-tjänsteleverantör 
En IT-tjänsteleverantör är en verksamhet som tillhandahåller andra verksamheter med 
informationsteknik(IT). Tjänsteleverantör är en verksamhet som tillhandahåller andra 
verksamheter med konsultation, mjukvara, hårdvara eller andra typer av tjänster (Upadrista 
2014).  AXELOS definierar en IT-tjänsteleverantör enligt följande: En tjänsteleverantör är en 
organisation eller verksamhet som tillhandahåller tjänster till en eller flera interna eller externa 
kunder. (AXELOS 2016, s.3). 
 

 Värde 
Enligt Göbel (2014) är det inte tjänsten i sig som levererar värde för kunder eller 
tjänstemottagare, utan tjänsten skapar förutsättningar för att tjänstemottagare i sin tur skall 
kunna skapa värde. Göbel (2014) menar vidare att en IT-tjänst handlar om processen att skapa, 
med hjälp av IT, förutsättningar för kunden att skapa värde i sin egen verksamhet. 
 
AXELOS beskriver att värde eller fördelar bör sättas i proportion till de resurser som använts 
för att uppnå dem. Värdet av en tjänst kommer från vad som görs möjligt för någon att göra. En 
tjänst eller tjänster bidrar endast till värde för en organisation när dessa uppfattasvara högre än 
kostnaden för att erhålla själva tjänsten (AXELOS 2016, s.4) 
 
Grönroos (2008) definition på värde är att kunden genom någon form av process har fått 
bättre tillvaro än tidigare. Grönroos (2013) menar att om man ser värde som värde i 
användning istället, är värdeskapandet en pågående process som lägger tonvikt på kunders 
eller tjänstemottagares upplevelser, logik och förmåga att utvinna värde av produkter eller 
andra resurser som använts.   
 

 ITSM – Information Technology Service Management 
Enligt ISO/IEC 20000 så handlar service management om styrning av en tjänsteleverantörs 
aktiviteter och resurser för design, övergång, leverans och förbättring av tjänster för att uppfylla 
tjänstekraven, dessa styrs och kontrolleras genom en uppsättning funktioner och processer.   
  
Knapp (2010) menar att det inte räcker för IT organisationer idag att göra saker rätt utan man 
måste göra rätt saker. Genom att implementera ITSM processer kan organisationer öka sin 
effektivitet och förhoppningsvis göra rätt saker. Vidare menar författaren att fokus hos ITSM 
ligger på att hantera hela livscykeln hos IT tjänster. Applikation- och mjukvaruutveckling samt 
projekt och program förvaltning omfattas vanligtvis inte av ITSM, dock skall ITSM processer 
utformas och implementeras på ett sådant sätt att de linjeras och integreras med nämnda 
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förvaltning och utvecklingsprocesser. Författaren menar att genom väldesignade och 
implementerade ITSM processer inom en IT organisation möjliggörs:  

 Linjera sina satsningar med affärsmål 
 Se till att gällande regelverkskontroller följs 
 Uppnå tillfredställelse hos kunder och anställda 

 
 
Enligt Pentildéa, Vicente & Ocantildéa (2013) är ITSM en process- och kundfokuserad 
disciplin där varje process skall ha en avsikt och där det huvudsakliga målet med ITSM 
processer är att bidra till ökad kvalitet på tjänster.  Thejendra (2014) menar att termen IT Service 
Management handlar om att en IT avdelning följer en ordnad och professionell metod för att 
kunna förse verksamheter med pålitliga och effektiva informationssystem och support som 
möter verksamhetskrav. Idag kan ingen modern organisation överleva utan att använda en eller 
flera datorer, mjukvara eller internet. Det krävs anställda med specialkompetens för att förstå 
hur system fungerar och underhållandet av dessa. 
 

 Bästa praxis & god praxis  
Enligt Sansbury, Brewster, Lawes & Griffiths (2016) refererar termen bästa praxis till det bästa 
sättet att göra något på. Konceptet har en lång historia som först nämndes 1919 men 
populariserades mer på 1980-talet. Idén bakom bästa praxis är att man skapar en specifikation 
för vad som är accepterad av en bred gemenskap som det bästa sättet att göra något i en given 
situation. På så sätt kan man jämföra den faktiska arbetsprestandan mot bästa praxis och då 
bestämma huruvida arbetsprestandan saknar kvalitet på något sätt.  
 
Sansbury et al. (2016) menar dock vidare att organisationer inte bör försöka implementera ett 
specifikt bästa praxis, utan att alltid utgå från sina egna förutsättningar och anpassa bästa praxis 
utefter detta. Genom att göra det kan de också dra nytta av andra god praxis-källor. God praxis 
kan till exempel vara offentliga standarder, ramverk eller kunskap hos individer eller andra 
företag. ITIL är ett sådant ramverk där ITIL anses vara en källa med god praxis inom service 
management. Skillnaden mellan en standard och ett ramverk är att en standard talar om vad ett 
företag måste uppnå för att bli certifierade medan ett ramverk ger en vägledning på hur olika 
aspekter av lösningen kan utvecklas för att uppnå dessa saker Organisationer som använder 
lösningar som bygger på både bra- och bästa praxis bör teoretiskt ha en optimal och unik 
lösning. Lösningen kan innefatta idéer som gradvis antas av andra företag och, efter att ha blivit 
allmänt accepterade så småningom kan bli instanser till bra eller bästa praxis.   
 

 ITIL – Information Technology Infrastructure Library 
När de pratas om den nytta som ITIL kan bidra med nämns ofta en ökad tjänstekvalitet men 
också andra nyttofaktorer lyfts upp.  Enligt Kaskanchi och Toland (2006) är ett av 
verksamheters främsta krav är att möjliggöra tjänstetillgänglighet och tjänstpålitlighet för dess 
kunder och menar vidare att ITIL kan fungera som ett stöd för att möta dessa krav. Vidare 
beskrivs ITIL som det bästa sättet och metoden för att förbättra tjänster inom organisationen 
genom att tillhandahålla en standardisering. ITIL kan också förbättra kommunikation inom 
organisationen genom att använda konsekvent namngivning samt öka kommunikationen genom 
att gå från endast verbal kommunikation till att också dokumentera kommunikation. Kaskanchi 
och Toland (2006) beskriver vidare att ramverket ITIL kan ge användare flexibilitet samtidigt 
som tydliga avgränsningar och vägledningar ges. ITIL kan även spara pengar genom att 
effektivisera processer vilket i sin tur kan ge upphov till en mer linjerad verksamhet.  
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Gil-Gómez, Oltra-Badenes och Adarme-Jaimes (2014) menar att ITIL tillhandahåller ett antal 
strategier för kontinuerlig processövervakning vilket kan ge en organisationskultur som 
genererar större fördelar för tjänstekvalitet. Detta kan i sin tur appliceras på vilket organisation 
som helst, oavsett storlek, sektor eller tjänst. Gil-Gómez, Oltra-Badenes och Adarme-Jaimes 
(2014) menar vidare att en av nyckelfunktionerna för ITIL är Service Desk, vilken beskrivs som 
den huvudsakliga kontaktpunkten för användare som möter avbrott i tjänsten, när det finns 
förfrågningar om ändringar i tjänster eller när vissa ändringar är nödvändiga. Service Desk 
tillhandahåller då en kommunikationspunkt för användare och en samordningsplats för bland 
annat processer. De konkreta fördelar som Service Desk kan ge upphov till är enligt Gil-Gómez, 
Oltra-Badenes och Adarme-Jaimes (2014) bland annat en reducering av negativ inverkan på 
affärer, bättre teamwork och kommunikation, förbättrade kundtjänst genom att tillhandahålla 
kund med rätt uppfattning och därmed säkerställa att tillfredställelsen möts. Även Shang & Lin 
(2010) menar att ITIL kan hjälpa organisationer att möta kundtillfredställande genom att 
maximera tjänsteprocesser och därmed öka tjänstekvalitet. ITIL kan vidare ge organisationer 
och IT-avdelningar förbättringar gällande delresultat för projekt samt optimera tid, 
resursanvändning, behov av omarbete och på så sätt förse tjänster som möter delvis affärs-, och 
kundbehov med också användarbehov.  
 
Trots ITILs popularitet och utbreddhet menar Shang och Lin (2010) att ITIL projekt inte alltid 
går helt felfritt. Även Mourad och Johari (2014) bekräftar detta och menar att svårigheterna 
börjar redan innan en eventuell implementering sker. Först och främst finns en osäkerhet om 
vilken process som skall implementeras först. Många organisationer är helt enkelt osäkra på 
vilken tjänst som skall genomföras först och kan därför försöka genomföra flera tjänster på 
samma gång vilket kan orsaka oklarhet, personalförvirring och dålig samordning mellan tjänster 
och deras processmotsvarighet. En annan försvårande faktor som nämns är att det ofta finns en 
brist på support från ledningsgrupper. En tydlig support från ledningsgruppen är ett av de största 
kraven för att lyckas genomföra en implementation av ITIL. Många individer med 
chefspositioner vill ha snabba resultat men behöver förstå att en implementering och 
erkännande av ITILs fördelar tar tid.  Det kan också finnas ett personalmotstånd vilket kan 
försvåra implementeringen full ut. Personal kan uppleva att vissa arbetsuppgifter kan utföras 
snabbare på andra sätt och att ITIL hindrar dem från att utföra sina arbetsuppgifter effektivt. 
Bidragande till detta kan vara att personal helt enkelt inte har den kunskap om ITIL krävs. Det 
är således rekommenderat att all personal som minst har kunskap ekvivalent med ITIL 
Foundational nivån för att överkomma den begränsning som kan uppstå om kompetensnivån 
hos personal är bristande. Försvårande faktorer kan även utgöras av bristande resurser som 
dediceras för att implementera ITIL. En implementation kan vara kostsam och det är således ett 
krav att rätt antal resurser införskaffas. Slutligen kan det också finnas en rädsla för ITIL. 
Tidigare versioner av ITIL har mer än 30 publikationer. Trots att ITIL V3 har reducerat antal 
publikationer till fem, har många IT-chefer fortfarande en rädsla när det gäller implementation 
av ITIL. Detta kan härledas främst från avsaknaden av en process modell som beskriver hur 
själva implementeringen skall ske steg-för-steg. Av den anledningen efterfrågas en mer praktisk 
vägledning som berör bland annat var-, hur- och närfrågor (Mourad & Johari, 2014). Som svar 
på detta har Axelos (ITILs ägare) introducerat en ny utbildningsnivå. Denna behandlas i avsnitt 
3.5.2. 
 
Vidare är ITIL uppbyggt av ett bibliotek som i sin tur består av följande huvudsakliga 
komponenter:  
 ITIL Core, här finns publikationer som beskriver generellt bästa-praxis för organisationer 

som tillgodoser tjänster till ett företag.  
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 ITIL Complementary Guidance, vilket är publikationer inriktade för olika industrisektorer, 
organisations typer, operativa modeller och teknik arkitekturer.  

 Web Support Services, vilket är interaktiva webbaserade hjälpmedel som innefattar en 
självutvärderingsprocess mognads modell (Sansbury, Brewster, Lawes & Griffiths 2016). 
 

Så länge en organisation tillgodoser ett företag med IT tjänster, oberoende företagets storlek, 
vad de har för syfte, komplexitet, om de är ett kommersiellt företag eller inte så är målet med 
ITIL att ge vägledning applicerbar på vilken organisation som helst. Att ramverket är så 
generellt är både en fördel och en nackdel, fördelen är att det går att applicera på vilken 
organisation som helst medan nackdelen är att organisationer måste anpassa och anta ramverket 
utifrån sina egna behov vilket kräver en hel del ansträngningar och engagemang (ibid.).  
 
ITIL Core, själva kärnan inom ITIL, beskriver ett tillvägagångssätt för IT service management 
för hantering av tjänstelivscykeln. Tjänstelivscykeln är den cykel som olika IT tjänster 
genomgår, de olika cyklerna är service strategy, service design, service transition, service 
operation och continual service improvement. Denna tjänstelivscykel illustreras genom att 
service strategy ligger som ett nav i mitten medan service design, service transition och service 
operation snurrar runt detta nav och continual service improvement omsluter allt. Detta innebär 
att design, transition och operation som cykler är mer iterativa är strategy. Att continual service 
improvement omsluter allt innebär att när som helst under livscykeln kan förbättringar uppstå 
och uppnås (ibid.). En mer innehållsrik beskrivning av tjänstelivscykeln ges under avsnitt 3.5.1.    
 
Det som sätter igång processen med att införa en ny tjänst, att ta det strategiska beslutet, skall 
styras helt och hållet utifrån affärsbehovet och vilket värde som det ger organisationen. När 
detta beslut tagits skickas detta ”paket” vidare till designfasen. I denna fas produceras lösningen 
på tjänsten vilket innebär att allt definieras som behöver definieras för att detta paket skall kunna 
genomgå resterande cykler. Efter designfasen så når paketet transition fasen, här byggs tjänsten, 
den utvärderas, testas, valideras och införs live i miljön. Transition fasen ansvarar även för att 
fasa ut gamla tjänster som valts att ta ur bruk (ibid.) 

 Tjänstelivscykeln 
ITIL v2 introducerades i mitten av 90-talet och fokuserade endast på service delivery och 
service support. IT leverantörer märkte dock att det fanns brister med att bara fokusera på dessa 
områden och saknade strategi och design vid utveckling av tjänster. Som ett resultat av detta 
släppte Office of Government Commerce (OGC) 2007 ITIL V.3 som tar hänsyn till hela 
tjänstelivscykeln. ITIL v3 består av fem publikationer som beskriver de fem faserna av en 
tjänst: Service strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation och Continual 
Service Improvement. Dessa fem publikationer utgör också ”ITIL core” som tidigare nämnts 
(Nabiollahi, Alias & Sahibuddin 2011). 
 

3.5.1.1 Service strategy 
Service strategy är själva kärnan av tjänstelivscykeln och som namnet hintar om syftar service 
strategy till att definiera det strategiska tillvägagångsättet för tjänstehantering genom hela 
livscykeln. Detta kan till exempel inkludera affärsperspektiv, framtida planer eller position som 
tjänsteleverantören behöver för att kunna leverera tjänster som möter affärsbehoven.  
 
Det värde som service strategy kan erbjuda verksamheten är bland annat förmågan att snabbt 
och effektivt svara på affärsförändringar och på så sätt förbättra konkurrensförmågan  
(Gallacher & Morris 2012). 
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3.5.1.2 Service design 
Service design är fasen som hanterar både planering av nya tjänster men också ändringar på 
redan existerande tjänster. Service design säkerställer också att nya eller förändrade tjänster 
faktiskt uppfyller service strategy genom att leverera affärsmål. Service design berör alla delar 
av IT eftersom varje del har en roll i att leverera och stödja den eventuella tjänsten.  
 
En bra service design levererar högpresterande tjänster som matchar affärsbehov och som 
levereras till en prisvärd kostnad. Det värde som service design kan skapa är alltså att tjänsten 
ger en pålitlig och effektiv tjänst som möter kundens behov (Gallacher & Morris 2012). 
 

3.5.1.3 Service transition 
Syftet med service transition är att säkerställa att tjänster som är överenskomna om och 
designade via de två tidigare faserna, nu sätts i operation. Övergången av varje ny, ändrad eller 
avsatt tjänst bör hanteras enligt planer och dokument som har tagits fram för att möta 
verksamhetens förväntningar. Denna fas är viktigt eftersom den säkerställer att verksamheter 
tar emot tjänster enligt överenskommelse och att de kan användas som avsett. Det värde som 
service transition kan leverera är genom att tillhandahålla vägledning för hur standarder antas 
och genomföras för att vara konsistent i leveransen av ändringar till tjänster (Gallacher & 
Morris 2012). 
 

3.5.1.4 Service operation 
Syftet med denna fas i livscykeln är att leverera tjänster enligt vad som är överenskommet. 
Detta inkluderar dels aktiviteter som behövs för att leverera en tjänst men också dels 
hanteringen av teknologin som används för att leverera tjänsten. Hanteringen av teknologin kan 
innebära till exempel hantering av uppdateringar, back-up av data eller liknande (Gallacher & 
Morris 2012). Service operation ger vägledning för att uppnå effektiv leverans och support av 
tjänster för att säkerställa värde för kunder och tjänsteleverantörer (Nabiollahi, Alias & 
Sahibuddin 2011). 
 

3.5.1.5 Continual service improvement 
Continual service improvement (CSI) är att sista fasen i livscykeln och där en återkoppling sker 
på vad som gjorts i tidigare faser. Det kan handla om att utvärdera, analysera, prioritera och 
rekommendera förbättringsmöjligheter i varje livscykel fas eller att identifiera eller analysera 
specifika aktiviteter för att förbättra IT tjänstekvalitén. Mätningar är kritiska för CSI av den 
anledningen att utan definierade mätetal är det svårt att hantera förbättringar. Värdet som CSI 
levererar är alltså en standard och konsistent tillvägagångsätt förbättra IT tjänstekvalitén, detta 
kommer resultera i en kontrollerad och underhållsbar förbättring (Gallacher & Morris 2012).  
 

 ITIL Practitioner 
ITIL Practitioner är den senaste certifieringsnivån inom ITILs bästa-praxis ramverk och tar 
plats direkt efter ITIL Foundation. Om ITIL Foundations syfte och fokus är på ”vad” och 
”varför”, fokuserar ITIL Practitioner på att ge individer som redan har kunskap om ITSM en 
praktisk vägledning på ”hur” antagandet och anpassningen skall ske. ITIL Practitioner sätter 
alltså kunskapen om ITIL Foundation i ett mer praktiskt sammanhang för att ge individen mer 
självförtroende i deras förmåga att delta och bidra till ITSM (Progressive Digital Media 2016).  
Själva kursen bedrivs inte av Axelos (ITILS ägare) utan av globala träningsorganisationer 
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ackrediterade av Axelos (Axelos 2015). En av dessa kursbedrivande verksamheter beskriver att 
målsättningen med kursen är att ge deltagare direkt tillämpningsbara kunskaper och färdigheter 
i förbättringsarbete samt förstå hur de mallar och verktyg som ITIL Practitioner tar upp skall 
användas i praktiken (Olingo). Anledningen till att ITIL Practitioner utvecklats är som ett direkt 
svar från ITSM utövare som tidigare saknat just ett praktiskt komplement till den existerande 
ITIL vägledningen (Progressive Digital Media 2016). 
 
ITIL Practitioner följer Continual Service Improvement (CSI) tillvägagångssättet för att 
strukturera nya och- förbättringsinitiativ men omfattar även tre nyckelområden som beskrivs 
som avgörande för framgång i alla initiativ: organizational change management, 
communication samt measurement och metrics (Axelos 2017). I samband med ITIL Practitioner 
publicerades även en ny publikation, ITIL Practitioner Guidance, vilken följer nio Guiding 
principles (sv. ledningsprinciper).  
 

3.5.2.1 Guiding principles 
Guiding principles eller ledningsprinciper beskrivs kortfattat enligt följande: Fokusera på värde 
vilken innebär att allt som görs av tjänsteleverantören behöver direkt eller indirekt stödja värde 
för kund och/- eller organisation. Fokusera på värde är en av de mest grundläggande principerna 
för ITIL och ITSM. Det är således kunden som bestämmer vad värde är för dem och inte 
tjänsteleverantören (AXELOS 2016).  
 
Design för upplevelse innebär att det är kritiskt att upprätthålla upplevelsen som kunder och/- 
eller användare har när interaktion sker mellan tjänst eller tjänsteleverantör. Detta kan på ett 
annat sätt förklaras som användarupplevelse (ibid.). 
  
Börja där du är handlar om att se över sin nuvarande tjänsteportfölj. Baserat på visionen, 
framtiden och hur detta kan leverera värde för kunder, är de troligt att det redan finns objekt 
som kan användas. Motstå frestelsen att starta om från början utan att överväga vad som finns 
tillgängligt idag (ibid.). 
 
Arbeta helhetsmässigt innebär att resultat som levereras till organisationer eller kunder kommer 
påverkas negativt om inte tjänsteleverantören fungerar på ett helhetsmässigt sätt. Ingen tjänst 
eller komponent står ensam och det är av den anledningen viktigt att ha en holistisk syn (ibid.). 
 
Utveckla iterativt innebär genom att organisera arbete i mindre och mer lätthanterliga sektioner 
istället för att göra allt på samma gång. Det blir då enklare att hantera tidsuppskattning samtidigt 
förbättringar blir skarpare och lättare att upprätthålla (ibid.). 
 
Genom att Observera direkt skaffas kunskap om vad som faktiskt händer. Beslut bör fattas på 
information som är så exakt som möjligt.  Genom att gå till informationskällan direkt motverkas 
antaganden eller uppskattningar, vilket kan motverka att feluppskattningar sker gällande 
exempelvis tid, budget eller kvalitet på resultat (ibid.). 
 
Var transparent handlar om att göra saker så transparent som möjligt då en förståelse för var 
som händer och varför det händer ökar medveten hos människor och därför leder till en minskad 
chans att människor försvårar eller hindrar och istället hjälper till (ibid.).  
 
Samarbete handlar om att sätta rätt folk i rätt sammanhang ger troligen långsiktlit framgång 
(ibid.). 
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Sista ledningsprinciper är håll det enkelt vilket kan verka självklar, men förbises ofta. Om en 
tjänst, process eller handling inte producerar användbart resultat – ta bort den. Använd alltid 
minsta möjliga steg som behövs för att uppnå målet. Finns en osäkerhet gällande något så skall 
alltid den enklaste och tydligaste vägen sökas för att uppnå önskat resultat. (ibid.). 
 
Dessa ledningsprinciper bör användas för att vägleda beslut och åtgärder vid antagning av ITIL 
eller ITSM. Ledningsprinciperna beskrivs som de ”hur” som kan guida organisationer i deras 
arbeta mot ett tjänsteorienterat arbetssätt samt anpassningen den vägledning som ITIL 
presenterar i tidigare publikationer till organisationens eget behov och omständigheter. Dessa 
principer är dock inte specifika till ITIL eller ITSM. Principerna är heller inte unikt utvecklade 
för ITIL Practitioner, men att ignorera dessa principer leder de ofta till misslyckande. Att följa 
principerna fungerar, vilket har bevisats i flera organisationer (ibid.). 
 

3.5.2.2 Roller 
En roll är en uppsättning ansvar, aktiviteter och styrandet tilldelat en person eller ett team och 
definieras i en process eller funktion. Roll är också ett sätt att beskriva syftet för något och vad 
detta något används för. Att ha tydliga roller och ansvar är viktigt. För intressenter och 
sponsorer är det nödvändigt att rollerna är tydliga och att rollens ansvar är definierat för varje 
person eller roll (AXELOS 2016). 
 

 Komplikationer vid en implementering av ITSM ramverk 
Som berörts i studiens inledande delar och som nämns av McNaughton, Ray & Lewis (2010) 
är ITSM idag en nyckelfråga för verksamheter som kan frambringa många fördelar. Det finns 
dock stora utmaningar vid antagning och implementering av ITIL. Pollar och Cater-Steel (2009) 
bland andra, benämner antagningen som mycket komplex då många anställda och olika system 
är iblandade. Nedan tas några av de många utmaningar upp som författarna anser är viktiga och 
betydelsefulla. 
 

 Implementering berör många 
Beroende på vilka ambitioner en verksamhet har med en implementering av ITIL, kommer näst 
intill samtlig personal beröras av en implementering. En antagning av ITIL kan mycket väl leda 
till att en omorganisation behöver göras i verksamhetsstrukturen vilket i sin tur kan betyda att 
anställda behöver ändra på sina arbetsrutiner eller få nya arbetsuppgifter. Parallellt med detta 
kan också de anställda behöva utveckla sina kompetenser, framför allt gällande ITIL, ITSM 
och processtänkande. För att lyckas med ITIL behövs ett starkt fokus på IT-tjänster och en 
förståelse för vad kunder faktiskt är i behov av, detta kan vara särskilt utmanade för 
organisationer som mer tekniskt inriktade. Vidare kan en full implementering av ITIL ta upp 
till flera år, vilket kräver delaktighet, hängivenhet och engagemang för personal i ledande 
befattning såväl som medarbetare (Iden & Langeland 2010).  
 

 Osäkerhet i förberedelser 
Enligt Mourad och Johari (2014) har verksamheter svårigheter i att avgöra vilken ITIL process 
som bör implementeras först eller så implementeras för många processer samtidigt, vilket bland 
annat kan leda till förvirring hos personal eller dåligt samarbete mellan tjänster. Det är därför 
viktigt att förstå att en implementering av ITIL är ett stort förändringsprogram där personal i 
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ledande befattning måste bestämma till vilken utsträckning verksamheten vill implementera 
ITIL.  
 
Mourad och Johari (2014) beskriver också att brister i resurser avsatta för implementering av 
ITIL kan vara ett problem. Det är därför betydande att redan innan en implementering påbörjas, 
säkra olika typer av resurser. Detta gäller till exempel personal, teknik och budget. Är 
förutsättningarna till förbättring konkreta, kan det leda till mer acceptans hos intressenterna, 
inklusive de personer som ansvarar för att tilldela resurser.  
 
Vidare tar Mourad och Johari (2014) upp de tankesätt som traditionellt finns hos IT personal 
där fokus ofta är teknikcentrerat snarare än kundcentrerat. Detta är något som hör ihop med 
kunskapen om ITIL, där IT personal minst bör vara utbildande i ITIL Foundation level vid 
implementering. 
 

 Motstånd till förändring 
Esteves och Alves (2013) menar att det inte går att undgå motstånd vid förändring, varje 
organisation som genomför någon slags förändring kommer att stöta på motstånd, om än i olika 
grad. Ledare inom organisationerna som möter motstånd vid förändring måste vara förberedda 
på detta så att organisationen kan förflytta sig från motstånd till ett stadie där acceptans uppnås.  
 
Det är viktigt att poängtera att en förändring inom en organisation bidrar till psykiska 
konsekvenser för enskilda anställda och påverkar inte bara ett skifte gällande rutiner, struktur 
och system (Choi 2011). 
 
Hela 52 % av alla ITSM förbättringsprojekt misslyckas på grund av motstånd, vilket är en 
anmärkningsvärd siffra. Gällande implementering av ITIL processer så är just motstånd till 
förändring ett av de största uttalade problemen (Esteves & Alves 2013). Vidare listar Esteves 
och Alves (2013) olika typer av motstånd till förändring inom organisationer. En orsak är att 
ledningen inte visar något engagemang för förbättringsprojektet. Vidare finns flera andra 
orsaker så som att personer säger ja men i själva verket menar nej, följer inte nya procedurer 
utan kör på i gamla fotspår, gå in med inställningen att det aldrig kommer fungera, blint kasta 
in ramverk i organisationen och hoppas på att personal kommer anamma ramverket samt ingen 
förståelse för vilken påverkan en förbättring av leverans av IT-tjänster vid en lyckad 
implementation skulle ha på organisationen.  
 

 Faktorer för lyckad implementering av ITIL 
Trots att ITIL har funnits en längre tid och gradvist ökat i popularitet av IT-utövare, finns lite 
akademisk forskning relaterad till antagning och implementering av ITIL. Den forskning som 
finns kring implementation av ITIL, fokuserar på att förklara nyckelfaktorer och bästa 
genomförandepraxis. Att implementera ITIL har dock visat sig vara utmanade delvis då en 
implementation är beroende av olika kritiska faktorer som var och en kan äventyra projektets 
övergripande genomförande (Ahmad, Tarek, Qutifan & Alhilali (2013).  
 
Ahmad et al. (2013) presenterar ett antal nyckelfaktorer för en lyckad implementering av ITIL. 
Den första som nämns är ett stöd från ledning där det är tydligt att ett stöd från ledning- eller 
beslutsfattare kan underlätta en gynnsam implementering genom säkerställandet av finansiering 
för konsulttjänster, verktyg och -/ eller utbildning. Ledningen kan också godkänna policys och 
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säkerställer efterlevnad av nya standarder. Även Pollard & Carter-steel (2009) menar stöd från 
ledning är det viktigaste kravet för en lyckad implementering av ITIL.  
 
Ytterligare en faktor som nämns av Ahmad et al. (2013) är medvetenhet och träning i ITIL. 
Detta kan leda till ökad kunskap i ITIL-dokumentation, vilket kan leda medarbetares motstånd 
till förändring samtidigt som det kan öka samarbetet och antagandet av nya processer. Kunskap 
om ITIL kan också stärka effektiv kommunikation mellan olika intressenter. Även denna faktor 
får medhåll från Pollard & Carter-steel (2009). Ahmed et al (2013) menar också IT-personalens 
förmåga att anpassa sig till förändringar tillsammans med IT-personalens kunskap och kvalitet 
som tilldelats att arbeta med ITIL. Att involvera medarbetare i genomförandeprocessen för ITIL 
redan från fösta början anges vara avgörande för att säkerställa och hjälpa medarbetare att 
anpassa sig till den förändring som sker. Vidare anges kvaliteten på de medarbetare som arbetar 
med ITIL är god, påverkar de samarbetet för ITIL processer positivt där kompetent kunskap 
kan vara kritisk för få en mer friktionsfri implementering. Ahmad & Shamsudin (2013) nämner 
även övervakning och utvärdering av ITIL-implementationen som faktor och denna anges vara 
avgörande att föra kontinuerliga förbättringar som i slutändan kan påverka en övergripande 
inställning i användandet. Ahmad & Shamsudin (2013) nämnar även att det kan vara gynnsamt 
att sätta upp mål i ett Process Maturity-ramverk (till exempel COBIT). Detta kan hjälpa 
verksamheter att veta när och var en implementering av ITIL bör ske samtidigt som det kan 
hjälpa att etablera en förståelse för verksamhetens behov. 
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4 Resultat 
I kommande avsnitt presenteras den verksamhet som utgör studiens empiriska underlag. Vidare 
förs en redogörelse för den gruppintervju som förts samt de dokument som granskats. I avsnittet 
för författarna också en analys över de teoretiska- och empiriska data som samlats in. 
Avslutningsvis presenteras resultat av analysen.   
 
Den verksamhet som intervjuats kan beskrivas som ett IT-kontor som ansvarar för att 
förverkliga kommunens IT-strategier. Verksamheten är således kommunal men tillskilland från 
övriga kommunala verksamheter i kommunen är den undersökta verksamheten en resultatenhet, 
vilket innebär att betalning tas för IT-leveranser. Den undersökta verksamhetens kunder kan 
beskrivas som dels interna användare och dels kommunala bolag, vilket innebär att kunder inte 
direkt utgörs utav medborgare utan det sker indirekt via de kommunala bolag vars IT levereras 
av den undersökta verksamheten. Verksamheten har arbetat med ITIL i cirka 1,5 år och skall i 
dagarna när denna rapports skrivs införa incident- och requestprocesser samtidigt som de 
parallellt inletts ett arbete med change-processer samt SLA processerna. Samtliga medarbetare 
i verksamheten har genomfört utbildningen ITIL Foundation, då de jobbat mycket med 
medskapande och där alla skall känna sig delaktiga. Arbetet med införandet av processer sker 
projektinriktat där projektet är uppdelat i delprojekt för respektive process. I samband med 
introduceringen av ITIL genomförde den undersökta verksamheten en omorganisation internt 
för att på ett mer optimerat sätt möta ITIL. Arbetet med ITIL sker intern vilket innebär att 
externa personella resurser inte tillsatts.  
 
 
Informanterna har olika funktioner och befattningsnivå i verksamheten. Informant A arbetar 
som driftchef och projektägare för de ITSM projekt som drivs. Informant B är 
huvudprojektledare för projektet. Informant C är delprojektledare och informant D arbetar som 
kommunikatör och med administration av projektet. Samtliga informanter har genomfört 
utbildningen ITIL Practitioner varav informant B genomförde utbildningen enskilt medan 
övriga genomförde utbildningen tillsammans där en kursledare genomförde utbildningen på 
plats hos verksamheten.  Syftet med att genomföra utbildningen beskrivs som ett sätt att ”jobba 
ihop sig” och för att få en gemensam syn på de frågeställningar som fanns. Ett annat syfte med 
att genomföra utbildningen som anges är för att etablera en gemensam grund att stå på för att 
ge möjligheten att delprojekt bedrivs på samma sätt.   
 
Informanter A-, B-, C-, och D kommer hädanefter endast refereras till med benämningen 
informanten eller informanterna. 
 

 Verksamhetens syn på tjänst och kund 
Enligt en av informanterna från organisationen så skall tjänsten alltid utgå ifrån värdet för kund. 
Informanterna nämner också att de gått från att prata om skruvar och muttrar till prata om 
tjänster. De beskriver hur de har slagit ihop dessa skruvar och muttrar och behandlar dem som 
en tjänst. Informanten tar upp ett exempel vilket är dator som tjänst där de beskriver hur de inte 
behöver förklara för sina kunder på skruv och mutter nivå om allt som ingår i ”dator” utan de 
behandlar allt det som en tjänst och sätter en etikett på det, i det här fallet ”dator” och då vet 
kunden att de får med allt vad dator innebär.  
 
En annan informant beskriver hur synsättet på begreppet tjänst har förändrats sedan de började 
arbeta med ITIL, framförallt att det blivit tydligare gällande roller tack vare rollbeskrivningar. 
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Informanten i fråga tycker att fler saker inom verksamheten kunde behandlas som tjänster då 
det bidrar till en tydlighet och främjar en tydligare dialog när de anställda pratar om tjänsterna. 
Som exempel tog informanten upp att det blivit tydligare vem man skall vända sig till om man 
behöver tillföra något eller ha reda på någonting.  
 
När de blev tillfrågade om vilka som är deras kunder svarade en informant att det är interna 
användare i kommunen och i deras kommunala bolag. Verksamhetens kunder är alltså inte 
medborgare utan verksamheten levererar IT internt till användare, förvaltningar och 
kommunala bolag som i sin tur har kontakt med och levererar tjänster till medborgarna. När de 
blev tillfrågade hur de ser på kunder i sin verksamhet, hur kunden sätts i fokus beskrev de att 
det är något de försöker jobba med hela tiden, att sätta kunden i fokus. Verksamheten är en 
resultatenhet till skillnad från alla övriga verksamheter i kommunen vilket bidrar till att de är 
hela tiden granskade. Så ett politiskt beslut skulle kunna vara att IT avdelningen blir outsourcad 
vilket enligt informanten leder till att de hela tiden försöker vara på tårna och sätta kunden i 
fokus samt sträva efter att vara bäst på det de gör.  
 
En annan informant flikar in med att i och med att de är en kommunal verksamhet så har de 
väldigt många olika typer av användare. Vissa beskrivs som ”super users” som använder tunga 
IT stöd, så informanten beskriver hur det gäller att nischa sig emot varje typ av användare. 
Ytterligare en tar upp exempel på kunder som kan vara ålderdomshem, parkförvaltning, vatten 
och avlopp, systemen som hanterar vatten och avlopp i hela kommunen, kartsystem, skola med 
mera. Kundernas mognadsgrad gällande datoranvändning är även väldigt spridd enligt 
informanten och verksamheten behöver därför anpassa sig väldigt mycket ut emot kund.  
 
När de blev tillfrågade om ITIL Practitioner guidance på något sätt hade förändrat deras synsätt 
på kunder svarar en av informanterna fort att kursen inte hade gjort det, vilket de övriga 
informanterna instämde med. Informanten påpekade att själva kursen handlade mer om deras 
interna arbete med projektet och egentligen ingenting ut mot kund. En annan flikar in att kursen 
mer gav kvitto på att de tänkte rätt sedan innan.  
 

 Utmaningar vid implementation av ITIL 
När informanterna blir tillfrågade om de mött motstånd från medarbetare gällande 
implementationen av ITIL svarar en av dem att de inte har det utan tvärtom. Personen påpekar 
att en förändring alltid är en förändring och att medarbetarna fick anmäla sig för att vara med 
på resan gällande implementationen eller inte och i vilken projektgrupp. En annan inflikar med 
att det har varit väldigt bra diskussioner inom verksamheten så alla vet vad det handlar om och 
att de valt en väg som främjat medskapande och delaktighet hos medarbetarna samt att 
ledningsgruppen hela tiden varit på, bistått med pengar och tagit snabba beslut.  
 
En utmaning de upplevde var när ledningsgruppen insåg att en omorganisation behövdes då 
den dåvarande organisationsformen inte var optimal samtidigt som de presenterade 
incidentprocessen, vilket medförde att det blev ganska turbulent, som informanterna beskriver 
det. Ytterligare en utmaning som en av informanterna beskrev var prioriteringar, även om 
personerna i fråga går på projektmöten och jobbar i projektgrupper så behöver det dagliga 
jobbet lättare drift vilken innebar en kollision vid vissa tillfällen som var påfrestande och skapat 
en viss frustration. En flikar in med att tidplanen blir förskjuten. Det skall tilläggas att 
verksamheten inte tillsatt extra personella resurser utan allt sköts av de anställda internt. 
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 ITIL Practitioner 
När informanterna fick frågan om varför de valt att gå just denna kurs och vilka förväntningar 
de hade på den svarade en av dem att först gick deras projektledare på kursen som bedrevs på 
annan ort. När denne kom tillbaka så fördes en diskussion i projektledargruppen huruvida alla 
delprojektledare samt projektägaren borde gå utbildningen vilket de gjorde. Vid detta tillfälle 
hölls utbildningen på samma ort som verksamheten bedrivs på, kursledarna besökte alltså 
verksamheten. När de blev tillfrågade om det fanns konkreta anledningar som avgjorde att 
resterande skulle gå svarade informanten som genomfört kursen själv och först av alla. 
Informanten beskrev att det var första kursen som hölls som denne var på så det fanns vissa 
”barnsjukdomar” både i material men även i själva genomförandet av kursen, dock påpekade 
informanten att denne var nöjd. Informanten påpekade ytterligare att även om det inte var 
”rocket science” utan att informanten i fråga kände igen mycket från tidigare erfarenheter eller 
andra kurser. Det informanten tyckte var bra med kursen var att de fick samlade verktyg och 
fick dessa insatta i olika sammanhang vilket bidrog till att alla som jobbade med detta fick 
samma grund att stå på vilket var viktigt för ledarna i projektet. När informanten vars roll 
innefattar ägande av projektet blev tillfrågad om varför denne valde att just välja och genomföra 
denna kurs fick vi svaret:  
 

Anledningen var hur kursen då beskrevs. Har varit in och tittat hur de presenterar 
kursen i dag, och det är lite annorlunda. När jag blev intresserad av kursen beskrevs 
den ungefär som: denna kurs lär inte ut VAD ITIL är utan HUR ni kan inför det. 
Det var just detta som gjorde att jag vart intresserad i och med att vi var precis i 
starten av vårt projekt. 

 
Ytterligare en informant instämmer och beskriver hur de kände ett behov av att få jobba ihop 
sig samt att det var ett tillfälle för dem att samla sig kring de olika frågeställningarna de hade 
och de olika verktygen som skulle användas. Helt enkelt en gemensam grund att stå på så att 
alla är samspelta och jobbar på samma sätt från de olika delprojekten. Informanten belyser 
vikten av att ha med ägaren för projektet, för att få länken till styrningen, med på kursen vilket 
bidrog till förståelse hos styrgruppen samt hos ledningen. Finns det förståelse hos styrgrupp och 
ledning är det mycket lättare att jobba och leda personalen genom projektarbetet enligt 
personen. Vidare diskuterar informanterna att vinsten kanske inte var själva kursen utan att 
vinsten var att de gjorde den tillsammans utan att andra företag och verksamheter var med vid 
andra kurstillfället. En informant flikar in med att eftersom denne var iväg på kursen själv med 
andra personer från andra företag och verksamheter så var det svårt att omvandla det teoretiska 
och sätta in det i deras verksamhet medan när kursen hölls på plats hos verksamheten med bara 
personer från verksamheten kunde de forma kursen och sätta in den i deras projekt i deras 
vardag och verklighet.  
 
En av informanterna beskriver hur denne håller med vad som sagts tidigare och att personen i 
fråga tyckte det var givande att diskutera de mjuka sidorna inom förändringsarbete som togs 
upp i ITIL Practitioner-kursen. Informanten beskriver det som kommunikation mot olika 
målgrupper, skurna på en annan ledd, än vad de tänkt tidigare. 
 

 Guiding principles  
När informanterna blev tillfrågade hur de förhöll sig till de nio riktlinjer som står med i ITIL 
Practitioner guidance, guiding principles så svarade en av dem att fungerar lite som stöd för 
verksamheten att de gav vägledning gällande en bekräftelse att de tänker rätt. En annan 
informant lägger till att dessa riktlinjer är även typiska för andra projektledningskurser och att 
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de har erfarenhet av dessa riktlinjer sedan tidigare och därför anser informanterna att dessa inte 
är specifika för just ITIL eller ITIL Practitioner guidance. En av dessa riktlinjer som de var 
extra familjära med var ”håll det enkelt”. Överlag tyckte informanterna att de förhöll sig till 
många av dessa riktlinjer sedan tidigare. Vidare beskrev en av informanterna att eftersom de 
alla gått ITIL Foundation så var det svårt att styrka om just dessa riktlinjer kom från ITIL 
Practitioner guidance, ITIL Foundation eller andra erfarenheter.  
 
En av informanterna beskrev hur tankarna kring dessa riktlinjer under kursen. Personen beskrev 
att hade de varit ett IT kontor som inte ser kund på samma sätt som de gör i dagsläget, om de 
varit helt insnöade i sina system och i sina skruvar och muttrar och sedan hade ledningen sagt 
åt dem att implementera ITIL då hade dessa riktlinjer säkert varit jätteviktiga.  
 

 ITIL Practitioner verktyg 
På frågan om verksamheten använder sig av eller har fått inspiration av ITIL Practitioners olika 
verktyg svara informanterna både ja och nej. En av informanterna anger att det figurerat en del 
diskussioner om dessa verktyg, i synnerhet eftersom fem personer från verksamheten deltog i 
kursen vid samma tillfälle och av den anledningen hade jobbat med dem utefter deras projekt. 
Informanten menar främst att vissa av dessa mallar, som verksamheten kallar verktygen, mer 
fungerat som stöd och ett sätt att säkra att inget missas. På så sätt menar informanten att det de 
finns en viss trygghet i säkerställandet att man är på rätt väg. Informanten menar att det främst 
var mallarna som var verktygen från kursen. Samtidigt menar samma informant att man inte 
aktivt jobbar med verktygen eller mallarna som de kallas av verksamheten och att man inte har 
tagit fram verksamhetsspecifika mallar som följs slaviskt utan dessa fungerar som sagt mest 
som ett stöd.  
 
En annan informant svarar att dessa verktyg kan vara ett bra grundmaterial och kan fungera 
som ett avstamp i tanken, där man kan hitta något som inte tänkts på och är bra. Samma 
informant önskar att mer tid hade funnits att ordentligt sätta sig in i och faktiskt använda 
materialet då informanten menar att det finns en hel del som är bra och som kunde nyttjats mer 
om tiden funnits. En tredje informant fyller i att informanten i arbetet kan gå tillbaka till 
materialet från kursen och titta på hur mallen såg ut och tänka ”just det, det här gick vi igenom” 
för att sedan anpassa vissa grejer efter verksamheten. Detta kan både handla om att ta bort och/- 
eller att addera vissa egna objekt till mallen.  
 
På följdfrågan om ITIL Practitioner förmedlar betydelsen av en ”adopt and adapt”-mentalitet 
vid användning av dessa verktyg svarar samtliga informanter medhållande och menar att det 
var väldigt tydligt. En informant fyller i att det var extra tydligt att detta är en bästa-praxis och 
är rekommendationer då alla verksamheter är olika.  
 
Vidare anger informanterna att ganska mycket tid av kursen lades ned på arbetet med mallarna 
och hur dessa kunde användas i verksamhetens vardag då de hade möjlighet att forma delar av 
kursen själva eftersom det endast var deltagare från den aktuella verksamheten vid kurstillfället.  
 

 Generella tankar 
På frågan om något saknades i ITIL Practitioner svarade en av informanterna att det är väl 
generellt så att man saknar något när man går en kurs då de skall rikta sig till olika verksamheter 
som är i olika utvecklingsfaser och på olika nivåer. Informanten som gick kursen enskilt hade 
därför svårt att överföra kunskaperna från kursen till praktik i den egna verksamheten. Detta 
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eftersom de användningsfall som diskuterades under kursen var ganska generella för att vara 
anpassade till flera olika verksamheter. Av den anledningen hade informanten velat gå kursen 
tillsammans med en grupp från sin egen verksamhet istället för att sitta i en grupp med personer 
från blandade verksamheter och diskutera. Informanter beskriver vidare kursen som praktiskt 
men att det fanns svårigheter att omsätta exemplen till sin egen verksamhet. De teoretiska 
kunskaper som informanten fick med sig från kursen fick funderas över hur denna kunde 
anpassas för att passa sin egen verksamhet. När informanterna blev tillfrågade om vi missat 
något eller om något fått för lite fokus svarade en informant: "Var det värt pengarna? Nja säger 
jag som chef. Kanske inte." Informanten påpekar att det har kostat mycket och inte levererat 
för den summan. Värdet som de fick ut, att sätta sig ner ihop, hade de kunnat få ut i en annan 
kurs också. 
 

 Dokumentgranskning 
Dokumentationen innefattar en workshop under kurstillfället där vissa av de verktyg som ITIL 
Practitioner tillhandahåller arbetas med i ett specifikt ”case”. Genom workshopen har 
informanterna fått möjligheten att sätta detta ”case” i praktisk miljö som följer continual service 
improvement-fasen. Här har informanterna fått tillfälle att upprätta ett register över 
förbättringsåtgärder där faktorer som prioritering, storlek och tidsaspekt kartlagts men också 
varför specifika förbättringsåtgärder föreslagits.  
Vidare har informanterna getts möjligheten att utföra intressentanalys där intressenter kartlagts 
och där intressenter kopplats ihop med hur förbättringsinitiativets påverkan på respektive 
intressent tillsammans med vilken grad av påverkan och förväntningar initiativen har. 
Tillsammans med intressentanalysen har informanterna fått utföra intressentprioritering för att 
skapa en tydligare bild över hur intressenters påverkan och medverkan hör samman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Intressentprioritering 
 
En kartläggning av intressentkommunikation har även utförts över hur olika roller 
(befattningar) inom förbättringsinitiativet bör delges information och hur denna information 
förmedlas samt när information bör förmedlas.  
Informanterna fått möjlighet att utföra bedömningsplanering för workshopens case där det 
bland annat klargörs vilka förväntade resultat, vilka sponsorer, vilken del av organisationen 
som berörs samt vilka kunder som berörs tydliggörs på ett strukturerat tillvägagångsätt. 
Informanterna har även fått möjligheten att utföra och identifiera Critical Success Factors (CSF) 
samt Key Performance Indicators (KPI) för de aktuella workshopens ”case”, där en fullskalig 
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kartläggning av KPI har gjorts, innefattande bland annat kopplingen mellan CSF och KPI, 
tidsaspekter, negativt påverkande aspekter samt vem som kan tänkas vara intresserad av de 
värde för respektive KPI. Informanterna har genom kursen även fått möjlighet att kartlägga 
olika roller inom workshopens case. Till exempel genom RACI-modellen där diverse kritiska 
aktiviteter kopplas till de olika roller som är aktuella inom förbättringsinitiativet och hur dessa 
påverkas.  
 
Vidare har informanterna fått arbeta med de nio vägledningsprinciper som ITIL Practitioner 
utgår ifrån. Dessa ledningsprinciper har använts för att besvara ett antal frågor som följer CSI-
tillvägagångsättet. Exempel på dessa frågor är; Vilken är visionen? Var är vi nu? Var vill vi 
befinna oss? Hur kommer vi dit? Har vi nått dit? Hur upprätthåller vi momentum? Genom att 
besvara dessa frågor med en eller flera ledningsprinciper skapas ett kortfattat underlag som kan 
fungera vägledande för de olika förbättringsinitiativen.  
 

 Analys 
Verksamheten delar liknande syn på en tjänst som insamlad teori gör. I teorin beskrivs en tjänst 
som en uppsättning av olika funktioner, det kan vara allt från enklare applikationer till 
komplexa nätverk bestående av datorer, applikationer, servrar etc., se kap 3.1. Verksamheten 
beskriver en tjänst som ett samlingsbegrepp där dator tas upp som exempel, de har gått från att 
prata om skruvar och muttrar till att behandla dessa skruvar och muttrar som en tjänst. Dessa 
skruvar och muttrar i det här sammanhanget innebär att till exempel datorer, applikationer, 
support behandlas var för sig. Att verksamheten delar samma syn som teorin på en tjänst stärks 
här. Vidare beskriver verksamheten hur en tjänst självklart skall utgå från värde för kunden. 
Detta tar även teorin upp som nämner att en tjänst är ett sätt att leverera värde på, se kap 3.1. 
Vidare beskriver verksamheten hur ITIL förändrat deras synsätt på begreppet tjänst framförallt 
när det handlar om roller och ansvar. I teorin tas det upp att målet med ITIL är att ge vägledning 
för organisationer som tillgodoser andra med IT-tjänster samt vikten av att ha tydliga 
beskrivande roller, se kap 3,5. Informanten som tar upp detta beskriver att det blivit tydligare 
vem man skall vända sig till om man behöver tillföra något eller ha reda på någonting tack vare 
införandet av rollbeskrivningar. Tack vare dessa positiva effekter av ett förändrat synsätt på 
tjänst tycker informanten att fler saker inom verksamheten kan behandlas som tjänst.  
 
Jämför man med hur teorin definierar en IT-tjänsteleverantör och verksamhetens beskrivning 
av deras kunder kan man se ett sammanhang, se kap 3,2. Här nämner teorin att en IT-
tjänsteleverantör är en verksamhet som tillhandahåller andra verksamheter med IT inom 
konsultation, mjukvara, hårdvara eller andra typer av tjänster. Detta kan både ske till interna 
eller externa kunder. Verksamheten beskriver hur de tillhandahåller tjänster inom IT till interna 
användare inom kommunen samt till kommunala bolag som i sin tur har kontakt med och 
levererar tjänster till medborgarna.  
 
I teorin beskrivs det hur tjänster skapar förutsättningar för kunden som i sin tur skapar värde, 
detta innebär att ett tjänsteorienterat synsätt och tjänsteorienterade ramverk har väldigt stort 
fokus på kunden, se kap 3.3. När en informant från verksamheten svarade på frågan hur kunder 
sätts i fokus svarade denne:  
 

Vi försöker jobba med detta hela tiden. Tillskillnad från många andra, eller alla 
övriga verksamheter i kommunen så är vi en resultatenhet, så vi tar betalt för de vi 
levererar och det betyder att vi hela tiden är granskande. Ett politiskt beslut skulle 
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kunna vara att vi outsourcar hela IT, så att vi är nog väldigt på tå, med kunden i 
fokus och hur vi skall jobba för att vara de bästa som man faktiskt väljer.  

 
Vidare beskriver en informant hur verksamheten har flera olika typer av kunder så det gäller att 
nischa sig emot varje grupp samt att kundernas mognadsgrad gällande datoranvändning är 
väldigt spridd vilket verksamheten måste ha i åtanke. Informanterna beskriver att ITIL 
Practitioner inte har förändrat deras synsätt på varken tjänst eller kund utan att kursen handlade 
mer om deras interna arbete med projektet samt att kursen gav kvitto på att de tänkte rätt om 
detta sedan tidigare.  
 

 Utmaningar vid implementation 
Studiens inledande delar visar på att det finns en hel del utmaningar vid implementering av 
ITILs ramverk. En av de utmaningar som nämns är att motivationsnivån hos medarbetare kan 
vara låg samtidigt som en delaktighet hos medarbetare kan vara nödvändig då 
implementationen kan pågå under en längre tid. En delaktighet från ledningsgrupper eller andra 
styrande organ inom organisationen är också av betydelse. Inom den undersökta verksamheten 
fick medarbetare anmäla sig för att vara med under resans gång, och där önskemål fick läggas 
inom vilket delprojekt medarbetaren var intresserad av. Informanterna menar att 
motivationsnivån således inte har varit låg utan snarare tvärtom då verksamheten fokuserat 
mycket på medskapande och delaktighet. Diskussioner har förts internt för att öka 
medvetenheten för deltagare där även ledningsgruppen bistått med snabba beslut och 
resurstillsättning.  
  
En ytterligare utmaning vid implementering som berörs i studiens inledningsavsnitt är att 
organisationers struktur kan påverkas av implementering av ITIL, vilket ofta innebär nya roller 
för medarbetare, nya arbetsmetoder. Så var även fallet hos den undersökta verksamheten där 
ledningsgruppen hade insett att tidigare organisationsform inte var helt optimal för 
implementering. Av denna anledning genomfördes en omorganisation internt samtidigt som 
introduceringen av incidentprocessen var i fullgång, vilket uppfattades som utmanande.   
 

 ITIL Practitioner 
I teorin beskrivs det hur ITIL Practitioner är tänkt att ge vägledning kring ”hur” individer skall 
jobba med ITIL, alltså en mer praktisk kunskap är tänkt att läras ut än tidigare kurser så som 
Foundation. Foundation fokuserade mer på ”vad” och ”varför” medan som sagt ITIL 
Practitioner fokuserar på ”hur”. Då verksamheten var i starten av ett projekt gällande införandet 
av ITIL tyckte projektledaren det var lämpligt att gå en kurs som förklarar ”hur” införandet 
skall gå till och inte ”vad” ITIL är, då denna kunskap redan fanns. Verksamheten genomförde 
inte kursen för alla informanter vid ett tillfälle utan först gick en informant kursen på annan ort. 
Även om första personen tyckte att det fanns en del barnsjukdomar både i genomförande och 
material var personen nöjd med kursen och såg en vinning i att resterande berörda personer i 
verksamheten gick denna kurs tillsammans.  
 
Vidare beskrev informanten som gick kursen först att det inte var ”rocket science” utan mycket 
kände personen igen från andra kurser. Saker som personen tyckte var bra med kursen var att 
de fick samlade verktyg och fick de insatta i sammanhang, användningsfall. Detta bidrog till att 
alla som genomförde kursen fick samma grund att stå på. Dock påpekar informanten att dessa 
sammanhang eller användningsfall var för generella under kurstillfället och personen hade svårt 
att omvandla det teoretiska och sätta in det i sin egen verksamhet. Informanten tyckte att kursen 
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var praktisk men det var svårt att omsätta vissa exempel till sin egen verksamhet. Dock såg 
personen en större vinning i att göra detta tillsammans med personer endast från en och samma 
verksamhet. Informanterna beskriver att vinsten var kanske inte själva kursen utan att de gjorde 
den tillsammans. En annan berättar vidare hur de kunde forma kursen till deras verksamhet när 
bara personer från just deras verksamhet gick den. Detta gav dem möjlighet att forma 
sammanhang, användningsfall, utefter sin egen vardag och verklighet.  
 
Teorin beskriver att ITIL Practitioner utgår från CSI fasen eller tillvägagångssättet, genom de 
dokument författarna har granskat kan detta styrkas då det framgår att workshopen och det 
användningsfall informanterna fick jobba med följde CSI. Som teorin beskrivit finns det 
problematik gällande att upprätthålla ett momentum, detta är något som ITIL Practitioner bland 
annat tar upp genom de nio vägledningsprinciper som beskrivits i empirin. Vidare tar inledande 
delar av studien upp att det krävs att operativa IT managers har insikt i vilka faktorer som 
påverkar en lyckad ITIL implementation, i workshopen fick informanterna jobba med CSF samt 
KPIer vilket förhoppningsvis leder till större insikt i kritiska framgångsfaktorer. Som beskrivet 
tidigare finns det en problematik kring mätningar gällande ITIL, detta svarar ITIL Practitioner 
på genom att lägga vikt vid CSF och sedan KPIer.  
  
Vidare instämmer en annan informant från verksamheten om att de kände ett behov av att jobba 
ihop sig, ett tillfälle att alla samlas kring de frågeställningarna de hade och kring de olika 
verktygen. Vidare kom kommunikation på tal under intervjun där verksamhetens 
kommunikatör som också gått kursen beskriver att det var givande att diskutera de mjuka 
sidorna inom förändringsarbete som togs upp under kursen. Som det framkommer under 
empirin beskriver personen detta som kommunikation mot olika målgrupper, skurna på en 
annan ledd än vad de tänkt tidigare. En annan informant beskriver vikten av att ha med 
projektägaren på kursen för att få länken till styrgruppen och ledningen, att kommunikation 
fungerar och det skapas förståelse. I teorin tas kommunikation upp som ett av de tre 
nyckelområdena inom CSI som är det tillvägagångssätt ITIL Practitioner följer. 
 

 Guiding principles 
I studiens teoriavsnitt presenteras ett antal ledningsprinciper och som kan användas för att 
vägleda beslut vid antagning av ITIL. Vidare beskrivs dessa ledningsprinciper tillhandahålla en 
guide för organisationer i deras arbete mot ett tjänsteorienterat arbetssätt.  Informanterna från 
verksamheten menar att dessa främst är ett stöd och en bekräftelse på att man tänker rätt. 
Informanterna menar dock att dessa ledningsprinciper är generella och kunskapen om dessa kan 
härledas från andra kurser och således inte är specifika för ITIL. Detta stämmer också överens 
med hur Axelos beskriver dessa principer i studiens teoriavsnitt. Även fast verksamheten i stort 
var bekant med dessa principer svarade en av informanterna att denne fick en ”aha” upplevelse 
där nya tankar väcktes men att det i övrigt var bekant sedan tidigare.  
 
En av informanterna menar att ”håll det enkelt” var en av ledningsprinciperna som följdes extra 
noggrant där tyngd lades på att just göra det enkelt för sig genom att inte göra för mycket på 
samma gång, implementera små saker så fort som möjligt för att delaktiga skall känna att 
projekten går framåt. Vidare beskrivs det hur stora saker bryts ned i mindre delar för att hålla 
det enkelt där dessa delar sedan byggs på med tiden vilket stämmer överens med den teori som 
finns beskrivet angående ledningsprincipen ”håll det enkelt” där det föreslås att alltid söka efter 
den enklaste och rakaste vägen mot mål.  En informant menar dock återigen att detta inte är 
något nytt utan ett förhållningssätt som funnits sedan tidigare men har svårt att sätta fingret på 
om kunskapen kommer från ITIL Foundation, annan utbildning eller erfarenhet.  
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Informanterna menar dock att om man är en icke-kundorienterad organisation där fokus helt 
läggs på utveckling av system och sina ”skruvar och muttrar” fyller säkert dessa 
ledningsprinciper en väldigt viktig funktion. Delvis som för att veta hur man skall tänka rent 
generellt men också gällande kundfokus. Detta stödjs även av den insamlade teori som gjorts, 
då själva syftet med dessa ledningsprinciper är att etablera ett tankesätt mot ett tjänsteorienterat 
arbetssätt. Informanten menar att tack vare att utbildningen skedde på verksamhetens 
hemmaplan kunde verksamheten forma kursen efter sina egna behov där mycket gällande dessa 
principer slopades då verksamheten ansåg att detta tankesätt redan fanns. Av samma anledning 
kunde fokus läggas på andra, för verksamheten, mer väsentliga delar av kursen.  
 

 Resultat av analys 
I detta avsnitt presenteras de underlättande faktorer som ITIL Practitioner kan bidra till baserat 
på ovanstående analys. Genom analysen har författarna identifierat faktorer som kan underlätta 
det praktiska arbetet kring ITIL, dessa presenteras nedan i tabell 1.  Dessa faktorer genomsyras 
av att flera individer från en verksamhet genomför kursen tillsammans, gärna utan personer från 
andra verksamheter.  
 
Tabell 1: Faktorer. 
ID Faktorer 
F 1 Verktygen som ITIL Practitioner tillgodoser kan ha en positiv inverkan på 

verksamheter gällande det praktiska arbetet om dessa verktyg sätts in i verkliga 
sammanhang. Med verkliga sammanhang menar författarna sammanhang eller 
användningsfall som verksamheten känner igen.  

F 2 Att genomföra kursen internt är något som visat sig skall spela stor roll. För att kursen 
skall ge så mycket praktisk kunskap som möjligt är det av högsta vikt att kursen hålls 
internt.   

F 3 Frågeställningar verksamheten kan ha kring det praktiska arbetet med ITIL kan redas 
ut under kursen gång. 

F 4 Då införandet av ITILs processer berör flera personer inom en verksamhet så blir 
införandet ofta uppdelat i delprojekt. Att genomgå denna kurs kan innebära att alla har 
en gemensam grund att stå på så att arbetet i de olika delprojekten fortlöper på samma 
sätt.  

F 5 Kursen kan ge givande diskussioner om mjuka frågor samt att hinder för 
förändringsarbete var skurna på en annan ledd utifrån IT. 

F 6 Kan främja kommunikation mellan intressenter. 
F 7 Förmedlar vikten och mentaliteten kring anpassning och tillämpning utifrån egna 

förutsättningar. 
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5 Diskussion 
Då verksamheten menar att de gick kursen till en början för att få mer kunskap om ”hur” man 
kan jobba med ITIL antyder på att de tyckte att mer praktisk kunskap behövdes inom området. 
Detta var extra aktuellt för verksamheten då de var i ett skede där man höll på att införa vissa 
processer. Då beslutet kom att implementera ITIL gjordes även en omorganisation av 
verksamheten. Pollar och Cater-Steel (2009) menar att en adoption av ITIL är mycket komplex 
då det ofta krävs en omstrukturering. Marrone och Kolbe (2011) menar att en av utmaningarna 
vid en implementering av ITIL kan vara bristande stöd från ledningsgruppen. Som precis nämnt 
gjordes en omorganisering vilket kan antyda på att verksamhetens ledning tog detta på stort 
allvar och förstod vad som krävdes av dem för att klara av att genomföra adoptionen av ITIL. 
Även Iden och Langeland (2010) menar att en implementation av ITIL är komplex och kan 
innebära omorganisering av organisationsstruktur, metoder samt att det berör många personer 
inom verksamheten. Ytterligare en utmaning som nämnts av Hoerbst et al. (2011) är att 
motivationen hos de anställda kan vara låg vid en implementering. Då en implementering kan 
ta lång tid krävs det att samtliga berörda personer i verksamheten är delaktiga (Iden och 
Langeland 2010). Verksamheten har arbetat mycket med medskapande och delaktighet med de 
anställda till exempel genom att de anställda själva fick önska om de ville vara med samt vilka 
delprojekt de ville tillhöra.  
 
Verksamheten delar samma syn på tjänst som den insamlade teorin gör. Thejendra (2014) 
beskriver hur en IT-tjänst är en uppsättning av support och underhållsfunktioner, en IT-tjänst 
kan sträcka sig från att ge tillgång till en applikation till komplexa nätverk innehållandes flera 
datorer, applikationer, databaser och servar. Verksamheten beskriver tjänsten dator som 
exempel, innehållandes flera funktioner. Verksamheten beskriver hur de gått från att prata om 
skruvar och muttrar på detaljnivå till att paketera olika saker och beskriva det som en tjänst. 
Vidare beskriver verksamheten alltid skall utgå ifrån värde för kunden, vilket kan antyda att det 
är kunden som skapar och definierar vad värde är för denne. Denna syn delas av Grönroos 
(2008) som menar att värde är när en kund genom någon form av process fått bättre tillvaro än 
tidigare, om denna tillvaro är bättre kan bara kunden bestämma då värde är subjektivt. Även 
Göbel (2014) delar detta synsätt då han menar att värde skapas av kunden i sin egen verksamhet.  
 
Av ovanstående text att döma så anser författarna att verksamheten som de varit i kontakt med 
har en mogen syn på ITSM som område och ITIL som ramverk. Detta styrks genom att 
informanterna delar synen på tjänst, värde och kund med teorin. Men även då ledningsgruppen 
genomförde en omorganisation och har, enligt informanterna, alltid varit lyhörda och bistått 
med finansiella medel vilket antyder på att de tar detta på stort allvar.  
 
Att författarna anser att den undersökta verksamheten har en mogen syn på ITSM styrks då 
verksamheten själva bestämt fokus för kursen där anpassning skett utefter verksamhetens 
behov. Av den anledningen sattes mer fokus på arbetet med verktyg eller mallar som 
informanterna själva benämner dessa som och inte särskilt mycket fokus lades på de 
ledningsprinciper som tas upp i ITIL Practitioner. Vidare ansåg informanterna att dessa 
ledningsprinciper överlag är för generella och att de synsätt som de är tänkta att etablera redan 
etablerats inom verksamheten. Delvis från tidigare erfarenheter men också från andra kurser. 
Informanterna menar att dessa ledningsprinciper belyser ett viktigt tankesätt men att de kanske 
är mer riktat mot verksamheter med en mindre mogen syn gällande ITSM området. Samtidigt 
menar informanterna att dessa har fungerat som ett stöd i vägledningen och säkerställandet att 
man har rätt tänk men att detta mer har varit en bekräftelse eller kvitto på att man tänker rätt. 
Författarna anser därför att den beskrivning som görs utav Axelos (2016) där dessa beskrivs 
som det ”hur” som kan guida organisationer delvis överensstämmer med insamlad empiri men 
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att dessa kan uppfattas som för generella för att vara applicerbara. Den dokumentation som 
granskats antyder att ITIL Practitioner är praktiskt lagd.  
 
Gällande de verktyg eller mallar som diskuteras i ITIL Practitioner anger informanterna att de 
fått en viss inspiration av. I synnerhet de informanter som genomförde kursen internt, där 
arbetet med verktygen skedde utifrån ett eget case. För att verksamheter och organisationer 
skall få användning och förståelse för dessa mallar menar författarna att det krävs att dessa sätts 
i sammanhang som berörda personer är familjära med. För att detta skall fungera menar 
författarna att det är bäst för en verksamhet eller organisation att bedriva kursen internt. 
Författarna upplevde att kursdeltagarna som genomfört kursen intern var mer nöjda med kursen 
i stort. Detta då kursen kan utformas efter specifik verksamhet och deltagarna har större 
inflytande. Detta stärks genom ovanstående empiridel samt analys. Något som ITIL Practitioner 
trycker på är ”adopt” och ”adapt” vilket även Sansbury et al (2016) tar upp. Detta innebär att 
organisationer inte bara kan implementera ITIL utan det gäller att anpassa ramverket till sin 
egen verksamhet och anamma det tänket som ITIL och ITSM förespråkar. Detta är något som 
informanterna tycker kursen förmedlade väl och la stor vikt vid.  
 
Den största vinsten för verksamheten i detta fall var inte att de fick mer praktisk erfarenhet 
genom att gå denna kurs utan deras största vinning var att de gjorde den tillsammans. 
Informanterna menar att denna vinning eventuellt hade kunnat uppnås även om de genomförde 
en annan kurs. Vidare beskrev informanterna att kursen var praktisk men att de var tveksamma 
kring om den hjälpt dem med det dagliga arbetet av ITIL. Detta anser författarna har att göra 
med att verksamhetens mognadsnivå gällande ITIL och ITSM.  
 
Vidare tror författarna att en verksamhet som har lägre mognadsnivå än informanternas 
verksamhet skulle få ut mer av kursen rent praktiskt kring arbetet med ITIL. För verksamheter 
skall få ut så mycket som möjligt av kursen uppmanar författarna baserat på resultatet att 
genomföra kursen internt för att få så stort inflytande och påverkan på kursen som möjligt. 
 

 Slutsats 
Studien har resulterat i ett antal underlättande faktorer som ITIL Practitioner kan bidra med och 
fungera som praktisk vägledning i arbetet med ITIL. Dessa faktorer presenterades i tabell 1 i 
avsnitt 5.6. Den mest framträdande faktorn uppnås genom att organisationen genomför kursen 
internt, med deltagare från den egna verksamheten där ITIL Practitioner utformas efter 
verksamhetens egna behov. Denna faktor genomsyrade hela det empiriska material författarna 
samlat och gjort en analys på, hade denna faktor inte funnits hade resultatet sannolikt sett helt 
annorlunda ut. De underlättande faktorer som listats tidigare i Tabell 1, blir svaret på 
forskningsfrågan ”Hur kan ITIL Practitioner tillföra praktisk vägledning för en kommunal 
verksamhet vid de komplikationer som kan uppstå under implementering av ett ITSM ramverk?" 
 
Faktor 1 
Verktygen som ITIL Practitioner tillgodoser kan ha en positiv inverkan på verksamheter 
gällande det praktiska arbetet om dessa verktyg sätts in i verkliga sammanhang. Men verkliga 
sammanhang menar författarna sammanhang eller användningsfall som verksamheten känner 
igen. 
 
Faktor 2 
Att genomföra kursen internt är något som visat sig skall spela stor roll. För att kursen skall ge 
så mycket praktisk kunskap som möjligt är det av högsta vikt att kursen hålls internt. 
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Faktor 3 
Frågeställningar verksamheten kan ha kring det praktiska arbetet med ITIL kan redas ut under 
kursen gång. 
 
Faktor 4 
Då införandet av ITILs processer berör flera personer inom en verksamhet så blir införandet 
ofta uppdelat i delprojekt. Att genomgå denna kurs kan innebära att alla har en gemensam grund 
att stå på så att arbetet i de olika delprojekten fortlöper på samma sätt. 
 
Faktor 5 
Kursen kan ge givande diskussioner om mjuka frågor samt hinder för förändringsarbete var 
skurna på en annan ledd utifrån IT. 
 
Faktor 6 
Kan främja kommunikation mellan intressenter. 
 
Faktor 7 
Förmedlar vikten och mentaliteten kring anpassning och tillämpning utifrån egna 
förutsättningar. 
 
ITIL Practitioner är helt klart ett steg i rätt riktning men det ligger ett stort ansvar hos de 
verksamheter som bedriver kursen att forma den efter de verksamheter som genomför kursen 
för att de ska få ut så mycket praktisk kunskap som möjligt av den.  
 

 Studiens bidrag 
Utvecklingen och tidigare forskning pekar på att fler och fler verksamheter och organisationer 
kommer tjänstefiera sina processer och således implementera ramverk av bästa-praxis, då ITIL 
är det ledande ramverket är chansen stor att många kommer välja just ITIL. ITIL som ramverk 
är en av de mest implementerade inom området ITSM, att detta ramverk har blivit så populärt 
har även gjort att vissa komplikationer vid implementering belysts. Tidigare forskning har 
presenterats där dessa komplikationer tas upp, en av dessa komplikationer är att det saknats 
praktisk vägledning för ITIL. Som svar på detta skapade AXELOS, ITILS ägare, en ny 
certifieringsnivå ITIL Practitioner samt litteraturen ITIL Practitioner Guidance. Då ITIL 
Practitioner till dags datum fortfarande är relativt ny har författarna inte funnit forskning 
angående om just ITIL Practitioner har bidragit med den praktiska kunskap som så många har 
efterfrågat.  
 
Vidare är studiens bidrag är de faktorer som belysts i avsnitt 4.9 samt 5.1. Författarna anser att 
studiens bidrag kan ge en ökad förståelse för hur till vida ITIL Practitioner har tillhandahållit 
den praktiska kunskap som efterfrågats. Men även en vägledning för verksamheter med samma 
mognadsgrad som den i studien så att en förståelse förhoppningsvis skapas kring hur ITIL 
Practitioner kan bidra med praktisk kunskap.  
 

 Metodreflektion  
Studiens analysmetod har utgått från en textanalys för att ta reda på vilka effekter ITIL 
Practitioner kan få för en kommunal verksamhet. Textanalysen gav författarna möjligheten att 
dra paralleller mellan teoretiskt insamlad information samt empiriskt insamlat information och 
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på detta sätt skapa en helhetsförståelse utifrån delförståelse. Denna helhetsförståelse hjälpte 
författarna att besvara studiens forskningsfråga. 
 
Den teoretiska informationen härleds främst från vetenskapliga artiklar, men också från mindre 
vetenskaplig internetbaserad information från individer som är aktiva inom området ITSM då 
ITIL Practitioner delvis är ett resultat av efterfrågad praktisk vägledning från individer som 
arbetar med ITSM och ITIL. 
 
Vidare är studien baserad på en kvalitativ ansats där en semi-strukturerade intervju förts för att 
finna effekter som ITIL Practitioner kan ha på en kommunal verksamhet. Då intervjun var av 
semi-strukturerad typ gav de författarna möjligheten att ställa följdfrågor i som uppkom under 
intervjutillfället för att komplettera den intervjumall som författarna använts sig av. Denna typ 
av intervju gav även informanterna möjligheten att öppna sig och tala fritt om vad som ansågs 
vara relevant och viktigt för ämnet vilket ytterligare bidrog till en helhetsförståelse Vidare 
innehöll intervjun frågor som utformats efter studiens teoretiska referensram delvis vinklat efter 
studiens forskningsfråga. Den inspelade intervjun transkriberades direkt efter genomförandet 
enskilt av båda författarna för att säkerställa att inget missuppfattats eller missats. Då studiens 
forskningsfråga mer eller mindre kräver tolkning av den empiriska informationen ansågs en 
kvalitativ ansats vara mest lämplig för att kunna generera förståelse för de effekter som 
eftersöks i studiens forskningsfråga. Vidare tänker författarna att en enkätundersökning med 
öppna frågor hade kunnat generera mer empiri och således höja trovärdigheten på studien. Detta 
tillvägagångssätt valdes dock bort då författarna ville fokusera på intervjun och i samband med 
tidsspannet som studien sträckte sig över kände författarna att det inte var görbart.  
 
Då även forskningsmetoden fallstudie har använts för att samla in empiri och där empirin kan 
härledas från endast en verksamhet kan studiens pålitlighet ifrågasättas. Författarna är därför 
av uppfattningen att studiens resultat kan avvika från studier av liknande typ. Det kan till och 
med vara sannolikt att resultat varierar beroende på vilken verksamhet som studeras framför 
allt med hänsyn till verksamheters olika mognadsgrad inom ITSM området. Resultatet av denna 
studie är baserat på verkliga uppfattning, dock skulle fler fallstudier med verksamheter av olika 
karaktär och mognadsgrad behöva jämföras för att öka studiens trovärdighet ytterligare. 
Författarna är av uppfattningen att studiens resultat därför inte kan antas vara generellt när det 
gäller effekter av ITIL Practitioner för kommunala verksamheter då endast en (1) verksamhet 
har studerats. Författarna anser sig dock ha presenterat sitt tillvägagångssätt samt de bevis som 
ligger till grund för tagna slutsatser att studien kan beaktas som trovärdig och bekräftelsebar. 
Vidare anser sig författarna har presenterat bakgrundsinformation till studien inklusive skapat 
en tydlig problembild, samt vilken verksamhet, avgränsning och informat(er) som studien 
nyttjat för att kunna beakta studiens överförbarhet som god.  
 

 Metodutvärdering 
Genom att författarna tydligt presenterat tillvägagångssättet för studien kan pålitlighet uppnås. 
Det hölls även en diskussion med forskare inom området gällande intervjufrågorna, detta för 
att säkerställa att frågorna var av relevans. Förutom att båda författarna var närvarande vid 
intervjutillfället spelades också intervjun in och avlyssnades flera gånger av författarna i 
efterhand. Lättare diskussioner hölls även författarna emellan för att säkerställa att båda 
uppfattade det insamlade materialet på samma sätt. Vidare transkriberades materialet enskilt av 
de båda författarna för att sedan jämföras och säkerställa att transkriberingarna var likadana. 
Dokumentation har granskats vid sidan om intervjun för att författarna skulle få en så klar bild 
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över verksamheten som möjligt. Informanterna valdes ut efter de kriterier som presenterats i 
kapitel 2.5 för att ytterligare öka pålitligheten. 
 

 Pålitlighet 
Författarna har använt sig av flera olika källor vid insamling av teori för att uppnå en så hög 
pålitlighet som möjligt. Källorna har bestått av litteratur om tidigare forskning inom detta 
område men även andra områden som ofta refererats till. De gånger artiklar användes såg 
författarna till att merparten av dessa var referentgranskade. Vid minsta tvivel under 
intervjutillfället ställdes följdfrågor för att eliminera eventuella missuppfattningar.  
 

 Trovärdighet 
Genom att författarna binder samman teori med empiri och argumenterar för de tolkningar som 
görs hoppas författarna att hög trovärdighet kan uppnås. 
 

 Bekräftelsebarhet 
Då författarna bifogat intervjufrågorna i en bilaga, tydligt presenterat slutsatser och andra 
slutledningar anser författarna att utomstående självständigt kan verifiera det presenterade 
forskningsresultatet. Vidare har utomstående forskare inom området bidragit med input till 
forskningsfrågan, intervjufrågor samt allmänt varit till hjälp för studien i stort. Även 
utomstående personer har granskat uppsatsen under studiens. Författarna har även tydligt 
presenterat den metod och den ansats författarna valt att ta.  
 

 Överförbarhet 
I kapitel 1.2-, 1.3 samt 3,5 belyser författarna de utmaningar och problem inom området med 
hjälp av flera källor, detta skapar en tydlig bild på den problematik som existerar inom området. 
Även informanterna samt verksamheten presenteras tydligt för att läsaren skall få en tydlig bild 
över informanterna och verksamheten. Detta medför att studien lättare kan generaliseras till 
andra domäner och fall.  
 

 Förslag till fortsatt forskning 
Då författarna i denna studie bara vänt sig emot en verksamhet har det väckt vissa frågetecken 
om andra mer eller mindre mogna verksamheter gällande ITIL har samma synsätt på ITIL 
Practitioner. Därför anser författarna att ett steg i rätt riktning för framtida forskning, ITSM 
som forskningsområde samt ITIL som ramverk skulle vara att undersöka vilka effekter ITIL 
Practitioner har fått på verksamheter med olika mognadsgrad och andra ickekommunala 
verksamheter. En tanke som väckts är att eftersom ITIL är så generellt så får de verksamheter 
som bedriver kursen svårt att anpassa kursen om kurstillfället består av flera personer från flera 
verksamheter. Borde ITILs ägare AXELOS ha tydligare direktiv här hur kursen ska bedrivas? 
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Bilaga - intervjumall 
Introduktion 
 

- Kan ni presentera Er? 
- Kan ni presentera Er verksamhet? 

 
Uppvärmning 

 
- Varför har ni valt att genomgå ITIL practitioner? 
- Vart befinner ni Er gällande ITIL idag? 
 

Huvuddel 
 

- Har ni upplevt några utmaningar gällande implementering av ITIL? 
- Vad har ni upplevt för skillnad i ert arbete efter ni genomfört ITIL practitioner? 
- Har det blivit lättare rent praktiskt att jobba med ITIL efter ITIL practitioner? 

 
- Kan ni beskriva vad är en tjänst är för Er? 

o Har Practitioner förändrat ert synsätt på tjänster? 
- Vilka är era kunder? 

o Har practitioner förändrat ert synsätt på kunder? 
 

- Practitioner tar upp ett antal ”guiding principles” för vägledning. Hur förhåller ni er 
till dessa? 

o Har ”Guiding principles” påverkat er på något sätt? 
 

- I practitioner ges förslag på ett antal verktyg (Toolkit). Har ni fått inspiration eller 
användning av dessa i ert arbete? 

o Förmedlar Practitioner vikten av en ”adopt and adapt” mentalitet gällande 
dessa verktyg? 

 
Cool-off fas 
 

- Är det något ni saknar i Practitioner? 
- Är det något ni vill tillägga som ni anser missats eller inte fått tillräckligt mycket 

fokus? 
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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 sektionen för informationsteknologi 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 sektionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag 
och utbildning. 
 
Våra utbildningar med huvudområdet informatik är centrerade kring grundläggande begrepp som 
systemutveckling och verksamhetsutveckling. Inom vårt breda spektrum av inriktningar finns allt ifrån att 
programmera avancerade system, analysera behov och krav på verksamheter, till att bedriva integrerad IT- 
och affärsutveckling, dock med gemensamt syfte att verka för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Vid sektionen bedrivs IT-relaterad forskning inom högskolans forskningsområde Handel & IT. 
Forskningsverksamheten är huvudsakligen ämnesmässigt inom datavetenskap respektive 
systemvetenskap. Speciella fokusområden är data science respektive information systems science.   
Forskningen är både vetenskapligt och professions-orienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att 
forskningen i många fall bedrivs med grund i domänspecifika verksamhetsbehov, med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens professionsinriktning 
manifesteras också ofta genom vår delaktighet i Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), som 
är en centrumbildning vid Högskolan med syfte att bidra till handelsföretag och det omgivande samhället 
med utveckling av innovativ och hållbar handel. 
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