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Förord 

Den här undersökningen har utförts på uppdrag av Skellefteå Kommuns IT-avdelning som 

utifrån ITIL:s ramverk arbetar processinriktat med kommunens IT-incidenter. Hur processerna 

för incidenthanteringen definieras och exempel på faktorer som påverkar det arbetet är några 

av de saker som undersökningen visar på.  

Jag vill tacka ansvariga IT-Chefer och Process Managers på Skellefteå Kommuns IT-avdelning 

som gav mig möjligheten att genomföra mitt examensarbete kring ITIL hos dem och för de 

intervjuer de ställde upp på. Jag vill också tacka Karl Andersson programansvarig på LTU 

Institutionen för System och Rymdteknik som har varit ett stöd i mitt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Undersökningen inleddes med en förstudie kring ITIL:s fem böcker som tillsammans utgör ett 

ramverk för hur man processinriktat arbetar med en organisations eller ett företags olika IT-

frågor. Anledningen till det var för att lära sig mer om ITIL:s olika processer, vad de omfattar 

och hur de tillämpas. Därefter fortsatte arbetet med att titta närmare på delprocesserna 

Incident, Problem och Change som är de ITIL-processer Skellefteå Kommuns IT-avdelning 

använder för att hantera kommunens olika IT-Incidenter. 

Hur en incident prioriteras beror på hur allvarlig och omfattande den är. Incidenter sköts i 

första hand av Helpdesk men när allvarligare incidenter inträffar skickas de till Incident 

Process Managern som beslutar om hur den incidenten ska hanteras. En incident av samma 

karaktär som återkommer flera gånger kallas inom ITIL för ett Problem som Problem Process 

Managern tar hand om utifrån incidentens bakomliggande faktorer.  

När man har hitta grundorsaken till Incidenten har man löst ”Problem:et” som då överlämnas 

till det avslutande steget, Change som styrs av Change Process Managern. Där man testar 

lösningen i en testmiljö för att försäkra sig om att den verkligen fungerar. Avslutningsvis sätts 

ett releasedatum för när den nya rutinen kan börja användas.  

Det finns också incidenter som av olika anledningar inte går att lösa, som då hanteras på bästa 

sätt efter fastlagda rutiner för den typen av incidenter. Det är en förenklad beskrivning för de 

steg som incidenthanteringen innehåller men som i ITIL beskrivs betydligt mer omfattande. 

Hur de övriga stegen definieras för de olika delprocesserna beskrivs under punkten 2 Teori.    

För att få en större förståelse kring hur Process Managers arbetar med de olika processerna 

genomfördes också intervjuer med dem kring deras roller och det arbete som de utför. Där 

svaren från intervjuerna, exempel på förutsättningar i samband med processarbetet samt en 

beskrivning kring incidenthanteringsprocessen presenteras i undersökningens resultatdel.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The survey began with a preliminary study of ITIL's five books, which together form a 

framework for how to process-oriented work with an organization's or a company's various IT 

issues. The reason for this was to learn more about ITIL's different processes, what they cover 

and how they are applied. Then, the work continued to look at the sub-processes Incident, 

Problem and Change, which are the ITIL processes the Skellefteå Municipality IT department 

uses to handle the municipality's various IT incidents.  

How an incident is prioritized depends on how serious and comprehensive it is. Incidents are 

primarily managed by Helpdesk, but when more serious incidents occur, they are sent to the 

Incident Process Manager to decide how the incident should be handled. An incident of the 

same character, which is repeated several times, is referred to as ITIL for a Problem that the 

Problem Process Manager takes care of based on the underlying factors of the incident.  

Once you find the root cause of the incident, you have solved the Problem: one then handed 

over to the final step, Change, controlled by the Change Process Manager. Where you test the 

solution in a test environment to make sure it really works. Finally, a release date is set when 

the new routine can begin to be used.  

There are also incidents that, for various reasons, not can be solved, which is then handled 

best in accordance with established procedures for that type of incidents. This is a simplified 

description of the steps included in the incident management, but as described in ITIL, it is 

considerably more extensive. How the other steps are defined for the different sub-processes 

are described in section 2 Theory.  

In order to gain a greater understanding of how Process Managers work with the various 

processes, interviews were also conducted with them about their roles and the work they 

perform. The responses from the interviews, examples of the conditions related to the 

process work and a description of the incident management process are presented in the 

result section. 
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1 INLEDNING 

I takt med att IT har fått en ökad betydelse i organisationer och företag har också behovet av 

fastlagda metoder, standarder och rutiner kring hur man hanterar till exempel IT-Incidenter 

blivit allt viktigare. Utifrån det behovet har det genom åren utvecklats olika system kring hur 

man processinriktat arbeta med de frågorna. Någonting som många organisationer, företag 

idag använder som utgångspunkt för sin IT-drift.  

Ett av de systemen är ITIL (Information Technology Infrastructur Library). ITIL består av fem 

böcker som tillsammans utgör ett ramverk för hur man processinriktat bedriver förvaltning, 

drift och support. Sytemet utvecklades i början på 1990-talet av den dåvarande brittiska 

Computer and Telecommunications Agency (CCTA) som idag är Office Of Government 

Commerce, OGC i Storbritannien. Anledningen till det var för att kunna hantera IT-frågor 

enhetligt och samtidigt göra kostnadsbesparingar och skapa samordningseffekter.  

Sedan några år tillbaka använder Skellefteå kommun ITIL till sin IT-drift för att på bästa sätt 

kunna möta förvaltningar och användare med en så bra IT-service som möjligt. Kommunen 

har ca 15000 användare, personal och elever med drygt 40000 IT-incidenter per år. Utifrån 

det inser man att arbetet med att lösa incidenterna är omfattande och komplext. Som 

beroende på incidentens omfattning är mer eller mindre resurskrävande i form av tid och 

personal. Det ställer stora krav på kommunens IT-avdelning för att skapa en säker och stabil 

IT-verksamhet.    

 
1.1 FRÅGESTÄLLNING 

Skellefteå Kommuns IT-avdelning använder idag ITIL:s delprocesserna Incindent, Problem, 

Change och Release för att på bästa sätt hantera de IT-Incidenter som dagligen förekommer 

inom kommunens olika förvaltningar. Där huvudsyftet är att skapa en hållbar IT-drift och en 

bra IT-Service till de kommunanställda användarna. Men vilka förutsättningar krävs för att 

arbetet med delprocesserna i Incident, Problem och Change ska lyckas och hur definieras de. 

 
1.2 SYFTE 

Syftet med undersökningen är att öka förståelsen kring delprocesserna Incident, Problem, 

Change vad de omfattar men också visa på några av de förutsättningar som kan behövas när 

man arbetar med de processerna.  
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2 TEORI 

2.1 INCIDENT MANAGEMENT 

Incident Management är den process som ska leda fram till förändrade och förbättrade 

rutiner kring incidenthanteringen samt hantera livscykeln för varje incident, ett oplanerat 

avbrott eller en försämring av kvaliteten på IT-tjänsten, tjänsterna. Där huvudsyftet med ITIL-

processen är att så snabbt som möjligt återställa IT-tjänsten till användarna. 

Incident management är en av processerna i huvudprocessen Service Operation som utgör en 

av fem huvudprocesser i ITIL och har till uppgift att leverera IT-tjänster snabbt och effektivt 

efter användarnas önskemål. Som till exempel att lösa problem som har uppstått kring en 

tjänst, fastställa vad det är som orsakar problemet och sedan fungera som underlag när man 

sedan utarbetar en rutin kring problemet. 

I ITIL v3 skiljer man mellan incidenter, avbrott och Service request (en standardförfrågan från 

en användare om till exempel en lösenordsåterställning). Service Request uppfylls inte av 

Incident Management utan faller under processen Request Fulfillment som också ligger under 

den fjärde bokens huvudprocess Service Operation.  

[1]. ITIL Process Wiki (2017) Incident Management. 

 

2.1.1 ROLES AND RESPONSIBILITIES  

INCIDENT MANAGER - PROCESS OWNER 
Incident Manager är ansvarig för att effektivt implementera Incident Management processen 

och utarbeta utgående rapportering. Incident Managern ansvarar för den första etappen vid 

upptrappning av incidenter, om de inte blir lösta på de överenskomna servicenivåerna.  

1ST LEVEL SUPPORT 
Ansvaret för 1st Level Support är att registrera och klassificera mottagna incidenter och att 

genomföra en omedelbar insats för att återställa en misslyckad IT-tjänst så fort som 

möjligt. Om man inte hittar en lösning på problemet kommer 1st Level Supporten att överföra 

händelsen till Level 2 Support, teknisk support. 1st Level Supporten håller även användarna 

informerade om statusen för sina Incidenter med överenskomna intervall. 
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2ND LEVEL SUPPORT 
Incidenter som inte kan lösas med hjälp av Level 1 Support övergår till 2nd Level support. Om 

det är nödvändigt kommer man på den här nivån att begära stöd utifrån, exempelvis från 

mjuk eller hårdvarutillverkare. Syftet är att återställa misslyckade IT-tjänster så fort som 

möjligt. Om det inte går att hitta någon lösning på 2nd Level översförs händelsen till Problem 

Management.   

3RD LEVEL SUPPORT 
3rd Level Support gäller vanligtvis för hård och mjukvarutillverkare, tredjepartsleverantörer.  

Tjänsterna efterfrågas av 2nd Level Supporten om så krävs för att lösa en incident. Där syftet 

är att återställa en misslyckad IT-Service så snabbt som möjligt. 

MAJOR INCIDENT TEAM 
Är en grupp bestående av IT-chefer och tekniska experter, som har till uppgift att lösa större 

incidenter ofta under ledning av Incident Manager.  

[1]. ITIL Process Wiki (2017) Incident Management. 

 

2.1.2 SUB - PROCESSES  

INCIDENT MANAGEMENT SUPPORT 
Målet med Incident Management Support processen är att skapa och underhålla verktyg, 

processer, färdigheter och regler för en effektiv och ändamålsenlig hantering av incidenter. 

INCIDENT LOGGING AND CATEGORIZATION 
Processmålet är att dokumentera och prioritera händelser med en lämplig mängd arbete, för 

att underlätta en snabb och effektiv åtgärd. 

IMMEDIATE INCIDENT RESOLUTION BY 1ST LEVEL SUPPORT 
Målet med den här processen är att lösa en incident, ett serviceavbrott inom avtalad 

tidsplan. Där det främsta målet är en snabba återhämtningen av IT-tjänster, vid behov med 

hjälp av en tillfällig lösning. Så snart det står klart att Level 1 Support inte kan lösa Incidenten 

själv eller när ett tidsatt mål för en Level 1 åtgärd överskrids överförs incident till en lämplig 

grupp inom nivå 2 supporten. 

INCIDENT RESOLUTION BY 2ND LEVEL SUPPORT 
Den här processens främsta syfte är att lösa en incident, serviceavbrott inom avtalad 

tidsplan. Målet är en snabb återhämtning av tjänsten, vid behov med hjälp av en tillfällig 

lösning där specialiststöd eller tredjepartsleverantörer, 3rd Level Support involveras. Om det 

inte är möjligt att korrigera orsaken till incidenten skapas en Problem Record och 

felkorrigeringen överförs till Problem Management . 
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HANDLING OF MAJOR INCIDENTS 
Syftet med processen är att lösa en Major Incident. Större incidenter orsakar allvarligare 

avbrott i verksamheten och har därför en högre prioritet att åtgärdas med större brådska.  

Målet är en snabb återhämtning av tjänsten, vid behov med hjälp av en tillfällig lösning. Om 

de finns behov används specialiststöd eller tredjepartsleverantörer, 3rd Level Support. Är det 

inte möjligt att korrigera orsaken incidenten skapas även här ett Problem Record där 

felkorrigeringen överförs till Problem Management.   

INCIDENT MONITORING AND ESCALATION 
Målet med processen är att kontinuerligt övervaka och bearbeta statusen för utmärkande 

incidenter, så att motåtgärder kan införas så snart som servicenivåer sannolikt kommer att 

brytas. 

INCIDENT CLOSURE EVALUATION 
Processen syftar till att skicka Incident Record till en slutlig kvalitetskontroll innan den 

stängs. För att se till att händelsen faktiskt är löst och att informationen som krävs för att 

beskriva Incidentlivscykeln levereras tillräckligt detaljerat. Resultaten från lösningen av en 

incident ska också registreras för framtida bruk. 

PRO-ACTIVE USER INFORMATION 
Målet med processen är att informera användarna om misslyckade serviceåtgärder så fort de 

är kända för Service Desk. Anledningen är att användarna ska vara beredda på att anpassa sig 

till ett avbrott. Pro-Active User Information syftar också till att minska antalet förfrågningar 

från användare och skicka till exempel säkerhetsvarningar. 

INCIDENT MANAGEMENT REPORTING 
Processen Incident Management Reporting syftar till att leverera incident relaterad 

information till de övriga Service Management processerna och att se till att förbättringen 

kommer från tidigare händelser.  

[1]. ITIL Process Wiki (2017) Incident Management. 

 

2.1.3 DEFINITIONS 

INCIDENT 
En Incident definieras som ett oplanerat avbrott eller en försämring av kvaliteten på de IT-

tjänster som användarna behöver för att kunna utföra sitt arbete.  

INCIDENT ESCALATION RULES 
Är en uppsättning regler som definierar en hierarki för eskalerande incidenter och triggers 

som leder till eskaleringsnoteringar. Triggers är vanligtvis baserade på hur allvarlig en incident 

är och hur lång tid den tar att lösa.    
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INCIDENT MANAGEMENT REPORT 
En Incident Management Report utförs för att överföra incidentrelaterad information till 

andra Service Management processer. 

INCIDENT MODEL 
Incident model innehåller fördefinierade åtgärder som bör användas för att hantera en viss 

typ av incident. Detta är ett sätt att se till att vanligt förekommande incidenter hanteras 

rutinmässigt och effektivt.  

INCIDENT PRIORITIZATION GUIDELINE 
I Incident Prioritization Guideline beskrivs riktlinjerna för hur man prioriterar incidenter med 

bland annat en definition för vad det är som utgör en Major Incident. Eftersom incident-

hanteringens eskaleringsregler vanligtvis är baserade på prioriteringar är det viktigt hur man 

prioriterar en incident för att kunna sätta in lämpliga åtgärder och en lämplig upptrappning.  

INCIDENT RECORD 
Incident Record innehåller en uppsättning data och information där alla detaljer kring 

en incident är dokumenterade från registrering till avslut.  

INCIDENT STATUS INFORMATION 
Incident Status Information är ett meddelande med aktuell status för en incident som skickas 

till en användare som tidigare rapporterat ett serviceavbrott. Statusinformationen ges 

vanligtvis till användare på olika punkter under en incidentlivscykel. 

MAJOR INCIDENT 
En Major Incident är en större incident som orsakar allvarliga avbrott i verksamheten och som 

måste åtgärdas omgående. 

MAJOR INCIDENT REVIEW 
En Major Incident Review utförs när en Major Incident har inträffat, där incidentens 

underliggande orsaker beskrivs (om det är känt). Visar också på lösningens fullständiga 

historia samt identifierar möjligheter till att förbättra hanteringen av framtida större 

incidenter. 

NOTIFICATION OF SERVICE FAILURE 
Är när användaren rapporterar om en inte fungerande tjänst till Service Desk via telefon, e-

post eller ett systemövervakningsverktyg. 

PRO-ACTIVE USER INFORMATION 
Innebär en anmälan, ett meddelande till användare om befintliga eller överhängande fel även 

om användarna ännu inte är medvetna om avbrottet. Anledningen till det är att användarna 

ska ha möjlighet att förbereda sig för att en tjänst inte är tillgänglig under en period. 
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STATUS INQUIRY 
Är ett meddelande om nuvarande status för en incident eller servicebegäran, vanligtvis från 

en användare som tidigare rapporterat en incident eller lämnat en begäran. 

SUPPORT REQUEST 
Är en begäran om att stödja lösningen av en incident eller ett problem, som vanligtvis 

utfärdas från incident eller Problem Management processerna när ytterligare hjälp behövs 

från tekniska experter. 

USER ESCALATION 
Används när behandlingen av en incident eller servicebegäran som initierats av en användare 

upplever förseningar eller misslyckande av att återställa IT-tjänster. 

USER FAQ:s 
En funktion som tillhandahålls av Service Desk där användarna själva kan hitta förslag på 

lösningar för enklare incidenter, vanligtvis som en del av supportsidorna på intranätet. 

 

[1]. ITIL Process Wiki (2017) Incident Management. 
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2.1.4 INCIDENT MANAGEMENT PROCESS FLOW 

 

Incidenthantering omfattar varje händelse som hindrar eller kan hindra en tjänst. Det 

inkluderar händelser som rapporteras direkt av användarna, via Helpdesk ett 

händelsehanteringsprogram eller Incidenthanteringsverktyg. 

Incidenter kan också rapporteras eller loggas av teknisk personal. Om de märker att det är 

någonting fel med en hårdvara eller nätverkskomponent. Alla händelser behöver inte vara 

incidenter. Många klasser av händelser är inte relaterade till någon störning utan visar på en 

normal drift.  

 

[04] - ITIL V3 2011 Service Operation SO, by the Cabinet Office.   7 



2.2 PROBLEM MANAGEMENT 

Syftet med Problem Management är att hantera livscykeln för alla Problem. Där det primära 

målet är att förebygga att incidenter inträffar och att minimera effekterna av incidenter som 

inte kan förebyggas.  

[2]. ITIL Process Wiki (2017) Problem Management. 

 

2.2.1 ROLES AND RESPONSIBILITIES 

PROBLEM MANAGER - PROCESS OWNER 
Problem Manager är ansvarig för hantering av livscykeln för alla problem. Där det främsta 

målet är att förhindra att incidenter inträffar och minimera effekterna av incidenter som inte 

kan förebyggas och att upprätthålla information om kända fel och lösningar.  

[2]. ITIL Process Wiki (2017) Problem Management. 

 

2.2.2 SUB - PROCESSES 

PROACTIVE PROBLEM IDENTIFICATION 

Processens syfte är att förbättra den allmänna tillgången till tjänster genom att proaktivt 

identifiera problem. Proactive Problem Management syftar till att identifiera och lösa 

problem och, eller tillhandahålla lämpliga Lösningar innan (ytterligare) incidenter upprepas.  

PROBLEM CATEGORIZATION AND PRIORITIZATION 
Processen används för att dokumentera och prioritera problem med lämplig arbetsmängd 

för att underlätta en snabb och effektiv lösning. 

PROBLEM DIAGNOSIS RESOLUTION 
Målet med processen är att identifiera den bakomliggande orsaken till ett (Problem) och 

initiera den mest lämpliga och ekonomiska problemlösningen. Om det är möjligt med en 

tillfällig leveranslösning om identifieringen drar ut på tiden. 

PROBLEM AND ERROR CONTROL 
Processen syftar till att ständigt övervaka framträdande problem med avseende på deras 

bearbetningsstatus, så att det vid behov kan införas korrigerande åtgärder. 

PROBLEM CLOSURE AND EVALUATION 
Den här processen ser till att Problem Record innehåller en fullständig historikbeskrivning av 

problemet och att Problem Records - Kända Fel uppdateras. 
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MAJOR PROBLEM REVIEW 
Med Major Problem Review processen granskas lösningen av ett (Problem) för att förhindra 

att de upprepas och ta lärdom av det för framtiden. Vidare ska det kontrolleras om de 

(Problem) som är markerade som stängda faktiskt har tagits bort. 

PROBLEM MANAGEMENT REPORTING 
Processen Problem Management Reporting syftar till att säkerställa att de övriga Service 

Management processerna samt IT Management informeras om kvarstående problem, deras 

behandlingsstatus och befintliga lösningar.  

[2]. ITIL Process Wiki (2017) Problem Management. 

 

2.2.3 DEFINITIONS 

KNOWN ERRORS 

Known Errors är ett Problem som har en dokumenterad grundorsak med en tillfällig lösning 

som hanteras under hela sin livscykel av Problem Management processen. Detaljerna i varje 

Known Error registreras och lagras i Known Error Record och vidare i Known Error Database 

(KEDB). Som regel är Known Errors som Problem Management, men kan också föreslås av 

andra Service Management processer till exempel Incident Management eller någon 

underprocess. 

KNOWN ERROR DATABASE (KEDB)  
Known Error Database (KEDB) skapas av Problem Management och används av Incident och 

Problem Management för att hantera alla Known Error Records. 

PROBLEM 

Ett Problem upprättas efter att en eller flera incidenter inträffat. Där orsaken inte alltid är 

känd när ett Problem Record skapas. 

PROBLEM MANAGEMENT REPORT 

Den här processen levererar en rapport om ett Problem med relaterad information som kan 

hanteras av de övriga Service Management processerna. 

PROBLEM RECORD 

Problem Record innehåller alla detaljer i ett problem. Där historien bakom Problemet 

dokumenteras från upptäckt till stängning.  

SUGGESTED NEW KNOWN ERROR 

Är ett förslag för att skapa en ny post i Known Error Database som till exempel används av 

Service Desk eller Release Management. Known Errors hanteras under hela sin livscykel från 

Problem Management.   
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SUGGESTED NEW PROBLEM 

Processen som hanterar en anmälan om ett misstänkt problem som överlämnas till Problem 

Management för vidare utredning vilket kan leda till en formell loggning av ett Problem. 

SUGGESTED NEW WORKAROUND 

Är en process som används för skapa en ny workaround för en ny lösning i Error Database där 

man hittar kända errors som används av till exempel Service Desk eller Release Management.  

Workarounds hanteras under hela sin livscykel från Problem Management. 

WORKAROUND 

Workaround är en process där man arbetar med tillfälliga lösningar som syftar till att minska 

eller eliminera effekterna av kända fel (Problems) där en färdig åtgärd ännu inte är 

tillgänglig. Sådana åtgärder tillämpas ofta för att minska effekterna av ”Incidenter” eller 

”Problems” om deras underliggande orsaker på ett enkelt sätt inte kan identifieras eller tas 

bort.  

[2]. ITIL Process Wiki (2017) Problem Management. 
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2.2.4 PROBLEM MANAGEMENT PROCESS FLOW 

 

Det här är ett förenklat diagram som visar på det normala processflödet för Problemhantering 

Men i verkligheten kan vissa av händelserna upprepas eller varieras för att man ska kunna 

hantera särskilda situationer. Ett exempel på det är proaktiva problemhanteringsaktiviteter .  

[04] - ITIL V3 2011 Service Operation SO, by the Cabinet Office. 
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2.3 CHANGE MANAGEMENT 

Målet med Change Management är att kontrollera livscykeln för alla ändringar. Där det 

primära syftet med processen är att göra det möjligt för positiva ändringar med minsta 

möjliga avbrott i de IT-tjänster som levereras.  

[3]. ITIL Process Wiki (2017) Change Management. 

 

2.3.1 ROLES AND RESPONSIBILITIES   

CHANGE MANAGER - PROCESS OWNER 

Change Manager styr livscykeln för alla ändringar. Främsta målet är att göra det möjligt för 

ändringar som ska genomföras med minsta möjliga avbrott i IT-tjänster. För viktiga ändringar 

kommer Change Manager hänvisa godkännandet av ändringar i Change Advisory Board (CAB). 

CHANGE ADVISORY BOARD (CAB)  

Är en grupp av insatta personer som ger råd till Change Manager i bedömningen, prioritering 

och schemaläggning av förändringar. Forumet består vanligtvis av representanter från alla 

områden inom IT-organisationen, verksamheten och tredjepartleverantörer. 

EMERGENCY CHANGE ADVISOR BOARD (ECAB)  

Är en del av Change Advisory Board som fattar beslut om Emergency Changes. Vilka som ska 

delta i ECAB kan beslutas vid tidpunkten ett möte kallas och beror på vilken typ av Emergency 

Change det är.  

[3]. ITIL Process Wiki (2017) Change Management. 

 

2.3.2 SUB - PROCESSES 

CHANGE MANAGEMENT SUPPORT 

Målet med den här processen är att leverera mallar och ge vägledning för godkännande 

av förändringar och att tillföra de andra IT Service Management-processerna med information 

om planerade och pågående förändringar. 

ASSESSMENT OF CHANGE PROPOSAL 

Syftet med processen är att bedöma ändringsförslag som normalt lämnas till förändring av 

Service Strategy. Arbetet med att bedöma om ett förslag ska användas innebär att identifiera 

eventuella problem före starten av designverksamhet.  
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RFC LOGGING AND REVIEW 

Processmålet är att filtrera bort begäran om ändring som inte innehåller all information som 

krävs för att kunna bedöma om en ändring ska genomföras.  

ASSESSMENT AND IMPLEMENTATION OF EMERGENCY CHANGES 

Målet med process är att bedöma, tillåta och genomföra en Emergency Change så fort som 

möjligt. Denna process används om det normala Change Management förfarandet inte kan 

tillämpas på grund av att en nödsituation kräver omedelbara åtgärder. 

CHANGE ASSESSMENT BY THE CHANGE MANAGER 

Syftet med processen är att bestämma vilken nivå som krävs för att bedöma ett förslag inför 

en förändring. Betydande förändringar förs vidare till CAB (Change Advisory Board) för 

bedömning, medan mindre ändringar omedelbart bedöms och godkänns av Change Manager. 

CHANGE ASSESSMENT BY THE CAB 

Processens mål är att bedöma ett förändringsförslag och godkänna Change Management 

fasen. Vid behov kan till exempel IT Management processen medverka i tillståndsprocessen.  

CHANGE SCHEDULING AND BUILD AUTHORIZATION 

Syftet med processen är att godkänna en detaljerad Change och Release planering och för att 

bedöma projektplanen innan den får tillstånd för Change Build fasen. 

CHANGE DEPLOYMENT AUTHORIZATION 

Processen används för att bedöma om alla nödvändiga ändrade komponenter har utformats 

och testas på rätt sätt och tillåta Change Deployment fasen. 

MINOR CHANGE DEPLOYMENT 

Används för att genomföra låg risk ändringar som inte kräver medverkan av Release 

Management. 

POST IMPLEMENTATION REVIEW AND CHANGE CLOSURE 

Processen utvärderar förloppet av Change-genomförandet. Att man har klarat uppsatta 

resultat och kontrollerat att det finns en fullständig historia kring aktiviteterna. Det används 

sedan som framtida referenser och ser till att eventuella misstag analyseras och ta lärdomar 

av det.  

 

[3]. ITIL Process Wiki (2017) Change Management. 
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2.3.3 DEFINITIONS 

CAB AGENDA TEMPLATE 

CAB Agenda Template listar aktuella ämnen för diskussion i ett CAB (Change Advisory Board) 

möte. 

CHANGE 

Change eller borttagningen av någoting som kan ha en negativ effekt på IT-tjänster. Bör 

omfatta förändringar i alla arkitekturer, processer, verktyg, statistik, dokumentation, IT-

tjänster och andra konfigurationsobjekt.  

CHANGE EVALUATION REPORT 

Vissa typer av stora förändringar som när man inför en ny tjänst eller gör en väsentlig ändring 

av en befintlig tjänst kräver en formell utvärdering innan ändringen kan godkännas.  

Resultaten av en formell ändring dokumenteras i en utvärderingsrapport. Ändringsutvärder- 

ingar kan användas på olika platser i en ändringslivscykel, till exempel innan man har gett 

tillstånd för Change/Release build eller under Post Implementation Review (PIR).  

CHANGE MANAGEMENT POLICY 

Beslutet att godkänna eller avvisa ett förändringsförslag baseras på Change Assessment. Att 

bedömningen av förändringen är gjord med förståelsen kring de risker som är förknippade 

med genomförandet av en förändring. Här anger Change Management Policy nivåerna av de 

tillstånd som krävs för att godkänna olika typer av förändringar och andra regler för 

bedömningen av ändringar. 

CHANGE MODEL 

Change model beskriver förfarandet för hantering av återkommande förändringar. Man kan 

också använda Change Model för att skapa förändringar av olika storleksordning och för att 

definiera standardändringar, (låg risk, förauktoriserar förändringar som att installera 

ytterligare hårdvara på en klientdator). 

CHANGE PROPOSAL 

En Change Proposal beskriver en föreslagen stor förändring, som införandet av en ny tjänst 

eller en väsentlig förändring av en befintlig tjänst. Syftet med Change Proposal är att 

kommunicera ett förslag till en stor förändring och bedöma risker, effekter och 

genomförbarhet före projektering påbörjas.   

CHANGE RECORD 

Change Record innehåller alla detaljer om en förändring, som dokumenterar livscykeln för en 

enda förändring. De är ofta skapade på grundval av en föregående Request For Change (RFC). 
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CHANGE SCHEDULE 

En Change Schedule kallas ibland Forward Schedule of Change (FSC), är ett dokument som 

listar alla godkända Change Proposals och förändringar samt planerade genomförande-

datum.  

EMERGENCY CHANGE 

Är en Change som måste införas så snart som möjligt, till exempel för att lösa en större 

incident eller att implementera en säkerhetskorrigering.  

PROJECTED SERVICE OUTAGE (PSO) 

Projected Service Outage (PSO), är ett dokument som listar alla förväntade avvikelser från 

tillgänglighet av tjänster som man kommit överens om i SLA, (Service Level Agreement, en 

funktion under Service Level Management). 

REQUEST FOR CHANGE (RFC)  

En Request for Change (RFC) är en formell begäran om att en ändring ska genomföras med 

uppgifter om den föreslagna förändringen. Ska lämnas till varje förändringsarbete som inte 

berörs av en standardförändring. 

RFC TEMPLATE 

Är en mall som ska användas när det formellt begärs en förändring. En RFC innehåller 

uppgifter om den föreslagna ändringen och kan registreras på papper eller elektroniskt.  

 

[3]. ITIL Process Wiki (2017) Change Management. 
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2.3.4 CHANGE MANAGEMENT PROCESS FLOW 

 

Det här processflödet visar ett exempel på ett ändringsförfarande för tjänsteleverantörens 

tjänster, applikationer eller infrastruktur. Exempel på status för ändringen visas kursivt. 

Ändring och konfigurationsinformation uppdateras genom alla aktiviteterna. Det här 

exemplet visar på ett godkännande för ändringen bygga, testa och för driftsättning av 

ändringen.  

[03] - ITIL V3 2011 Service Transition ST, by the Cabinet Office. 
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3 METOD 

Undersökningen började med en förstudie kring de processer och delprocesser som ITIL 

omfattar beskrivet i fem böcker. Därefter genomfördes en närmare studie kring processerna 

Incident, Problem och Change, som är de delprocesser Skellefteå Kommuns IT-avdelning 

använder för att hantera kommunens IT-incidenter.  

Det gjordes också intervjuer med respektive Process Manager för att tydliggöra deras roll och 

hur IT-avdelningen arbetar med Incident, Problem och Change processerna. Frågorna och 

svaren sammanställdes sedan under punkten 4 Resultat. Andra områden som 

undersökningen kortfattat har behandlat och visar på är definitioner för de olika 

delprocesserna, en beskrivning av incidenthanteringsprocessen samt några förutsättningar i 

arbetet med ITIL-processerna.  
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4 RESULTAT 

4.4 FLÖDESBESKRIVNING AV INCIDENHATERINGSPROCESSEN   

De ITIL-delprocesser som Skellefteå Kommuns IT-avdelning i första hand använder i sitt arbete 

mot sina förvaltningar är Incident, Problem, Change och Release. När en incident inträffar på 

någon av kommunens förvaltningar kontaktas Helpdesk via telefon, e-post eller någon annan 

informationskanal. Där man i ärendehanteringsprogrammet POB (Point Of Business) skapar 

ett nytt ärende med ett unikt ärendenummer för incidenten.  

 

Helpdesk som också namnges som linje 1 (1st Level Support) i ITIL ska så långt det är möjligt 

lösa incidenter utifrån det åtgärdsbibliotek som finns tillgängligt i POB. Men om inte Helpdesk 

klarar det skickas ärendet vidare till Incident Managern, linje 2 (2nd Level Support). Som 

bedömer hur omfattade incidenten är och tittar på hur den ska lösas. En fråga som Incident 

Managern gör i samråd med Processägaren (Huvudansvarig för Incidenthanteringen) när en 

incident är mera omfattande. Vid svårlösta incidenter kan det också bli aktuellt att koppla in 

en extern konsult. När till exempel en server eller annan hårdvara har gått sönder och måste 

bytas ut eller ett nätverksfel har uppstått kopplas linje 3 in (3rd Level Support) som ansvaras 

av Change Managern där åtgärd beslutas i samråd med Processägaren (Huvudansvarig för 

Changeprocessen).   

 

Syftet med Incidenthanteringen är att hantera och lösa unika enskilda incidenter men också 

identifiera återkommande incidenter av samma karaktär. En sådan incident blir då som det 

beskrivs i ITIL ett ”Problem”. När ett sådant inträffar kopplas Problem Managern in vars 

uppgift är att titta på de bakomliggande orsakerna till incidenten och hur den ska lösas. 

Omfattningen på Problem-processen styr sedan som vid incidenthanteringen resurs-

tilldelningen i form av tid och personal. När beslut om ett större ”Problem” ska hanteras görs 

det även här i samråd med Processägaren (Huvudansvarig för Incident).   

 

När Problem Managern har hittat en lösning på ”Problem” utifrån den kravspecifikation och 

det åtgärdsprogram som finns beskriven i ITIL är nästa steg att genomföra förändringen kring 

just det ”Problem:et”. Vilket man gör genom Change-processen som omfattar ett bestämt 

antal steg. När allting är klargjort och man har bedömt att ”Problem:et” verkligen är löst blir 

nästa steg att implementera förändringen till systemet och åtgärdsbiblioteket via den så 

kallade Release-processen. Om allting har gjorts enligt föreskrifterna ska sedan en lösning 

finnas tillgänglig hos Helpdesk som nästa gång den specifika incidenten inträffar ska kunna 

hjälpa användare att lösa den frågan. Vilket också är huvudsyftet med processarbetet från 

Incident via Problem till den slutliga Change och Releaseprocessen. 
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4.5 NÅGRA FÖRUTSÄTTNINGAR I ARBETET MED ITIL-PROCESSERNA   

UTBILDNING 

En viktig faktorerna i hur bra man lyckas i sitt arbete med utgångspunkt från ITIL:s processer 

är att hålla personalen uppdaterad genom utbildning och information. Där man kontinuerligt 

påminner om och visar på hur arbetet med processerna ska bedrivas och vilka fördelar det i 

slutänden medför.   

STYRDA AV PROCESSER 

Att arbeta processinriktat där man följer ett visst arbetsmönster kan ibland upplevas som 

krävande då man kan känna sig styr av processen. Det är därför viktigt att personalen får den 

tid de behöver för att mogna in i det arbetet och se fördelarna med arbetssättet.  

ÅTERKOPPLING 

Att använda ITIL som utgångspunkt i sin IT-verksamhet innebär ytterst att processinriktat hitta 

sätt att lösa incidenter men det är också viktigt att återkoppla till användaren som rapporterat 

en IT-incident. Anledningen till det är att skapa en bättre förståelse kring enklare incidenter 

och hur man själva kan åtgärda dem. Någonting man sedan kan dela med sig av till övriga 

medarbetare på sin förvaltning för att öka den generella kunskapen kring IT-incidenter och 

samtidigt så långt det är möjligt minska belastningen på IT-avdelningen. 

ACCEPTANS 

En annan viktig faktor i arbetet med ITIL-processerna är att man har en bred acceptans bland 

medarbetarna kring de processer som används. Det kan vara lätt att ifrågasätta varför man 

ska arbeta processinriktat när man kan uppleva det som långsamt och omständigt. Då är det 

viktigt att man är tydlig och visar på de mervärden som processerna skapar.  

BRISTANDE FEEDBACK FRÅN MEDARBETARNA 

Är ytterligare ett faktor som kan påverka slutresultatet med incidenthanteringen. Att man inte 

har några åsikter om de metoder, standarder och rutiner som man använder i den dagliga 

verksamheten.  För att skapa en utvecklande och levande IT-miljö är feedback från personalen 

där åsikter om arbetssätt bra och dåligt källan till hur man kan förändra metoder som behöver 

en förändring. 

BEHOV AV STANDARDISERADE METODER 

För att underlätta det allmänna processarbetet och frigöra tid är behovet av standardiserade 

metoder viktigt.  

OTYDLIGA ANSVARSFÖRHÅLLANDEN KRING ITIL-PROCESSERNA  

Man får också vara uppmärksam på att det kan bli otydliga ansvarsförhållanden i samband 

med införandet av en ny process. 
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ROLLER OCH ANSVAR 

ITSM (IT-Service Management) kan vara komplex ur en organisations eller ett företags 

synvinkel genom mängden aktiviteter och de personer som är delaktiga. Processerna är 

utformade för hur de ska utföras och vem som ska gör vad. Så när man startar upp en process 

är det viktigt hur man tilldelar roller och ansvarsområden.  

HUR MAN ORGANISERAR GENOMFÖRANDET 

En annan viktig del med arbetet i processerna är om man gör det i projektform eller på något 

annat arbetssätt. Det finns flera steg som påminner om ett projekt tidsram, resurser, resultat, 

roller och ansvar, etc. Det naturliga är att man organisera processerna som ett projekt, men 

man ska undvika att göra det för komplicerat och begränsa projektstrukturen.  

TEKNIKUTVECKLING 

Man måste också vara medveten om den ständiga teknikutvecklingen som mer eller mindre 

påverkar processarbetet. Standarder och rutiner som har utarbetats och fastlagts måste 

omarbetas då nya förutsättningar skapas. Någonting man kan tänka på då man tar höjd inför 

de frågorna.  

PLATS FÖR FÖRBÄTTRINGAR 

Man kan ha kompetenta personer som arbetar med processerna men man måste samtidigt 

vara medveten om att det alltid kommer att finnas plats för förbättringar, för såväl IT-

tjänsterna som processerna. Verksamheten kräver ständig anpassning men i takt med det 

växer ITSM-organisationens erfarenhet som öppnar nya möjligheter till att utvecklas och bli 

effektivare. 
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4.1 INTERVJU MED INCIDENT MANAGER 

Första intervjun genomfördes med Incident Manager (ansvarig för Incident-hanteringen på 

kommunens IT-avdelning) som svarade på följande frågor:  

VILKEN ÄR INCIDENT MANAGERNS UPPGIFT ? 

Incident Managerns uppgift är att bedöma hur snabbt en incident behöver åtgärdas och på 

vilket sätt. Det finns många olika typer av IT-relaterade incidenter som dagligen inträffar på 

kommunens olika förvaltningar och som påverkar IT-driften.  

LÖSER IT-AVDELNINGEN ALLA INCIDENTER SJÄLVA ? 

De flesta incidenter kan vi på Skellefteå Kommuns IT-avdelning lösa själva men i vissa fall tar vi 

in extern hjälp. 

HUR PÅVERKAR EN INCIDENT ORGANISATIONEN ? 

En incident kan påverka alltifrån den enskilda användaren till någon övergripande funktion på 

en förvaltning eller hela kommunen. Därför är det viktigt att snabbt lösa incidenter för a tt 

kunna återgå till en säker och stabil IT-drift.  

VAD ÄR EN INCIDENT ? 

En incident kan vara både mjuk och hårdvarurelaterad. Det kan vara en användare som glömt 

sitt lösenord på någon av förvaltningarna till en skrivare som slutat att fungerar. En incident 

kan också vara allvarligare som till exempel ett virus eller ett försök till dataintrång.  

HUR HANTERAS INCIDENTERNA ? 

Idag används ett antal olika ärendehanteringssystem som till exempel POB - Point Of Business 

för till exempel incidenthanteringen.  

VAD HÄNDER OM MAN INTE KAN ÅTGÄRDA EN INCIDENT ?  

Om en incident inte kan avhjälpas i Helpdesk skapar man där ett ärende i systemet (POB) 

kring Incidenten. Den skickas via e-post eller någon annan informationskanal sedan till 

Incident Managern på kommunens IT-avdelning som bedömer hur incidenten ska lösas. Kan 

den vänta eller måste den åtgärdas omgående. Kan man lösa det internt på kommunens egen 

IT-avdelning eller måste man ta in extern kompetens. Om inte IT-avdelningen kan lösa 

incidenten kopplas Processägaren in som tillsammans med Incident Managern diskuterar 

frågan och beslutar vidare åtgärder.  

VILKEN ÄR PROCESSÄGARENS UPPGIFT ? 

Processägaren på kommunens IT-avdelning ansvarar tillsammans med Process Managers för 

de processer som kommunen använder kring till exempel Incidenthanteringen. 
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HUR GÖR MAN OM SAMMA INCIDENT ÅTERKOMMER ? 

Det finns också incidenter som ständigt återkommer som det inte går att göra en incident-

rutin på. Då ska Problem-processen leda fram till varför incidenten inträffar och via Change-

processen lägga fram förslag på en ny standard som sedan kan användas i Helpdesk nästa 

gång den incidenten inträffar.  

HUR STOR ÄR VARIATIONEN PÅ INCIDENTER ?  

Antalet och kategorier av incidenter som inträffar dagligen kan variera mycket beroende på 

en mängd olika faktorer. Det är också en av de stora utmaningar som kommunens IT-

avdelning ställs inför när man under en viss dag eller perioder får en högre Incidentbelastning.  

HUR ANVÄNDS DE DOKUMENTERADE INCIDENTERNA ? 

Att hinna dokumentera, följa upp och återkoppla mot användarna, informera om orsaken till 

varför incidenten inträffade är en viktig del i Incidentprocessarbetet. Där de dokumenterade 

erfarenheterna fyller en viktig funktion.  

HUR ÅTGÄRDAS EN INCIDENT ? 

Man försöker alltid åtgärda en Incident så snabbt som möjligt för att kunna återgår till en 

säker och stabil IT-drift. Hur mycket resurser som krävs i form av tid och personal beror på hur 

allvarlig Incidenten är.  
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4.2 INTERVJU MED PROBLEM MANAGER 

Den andra intervjun genomfördes med Problem Managern (ansvarig för Problem-hanteringen 

på kommunens IT-avdelning) som svarade på följande frågor: 

VILKEN ÄR PROBLEM MANAGERNS UPPGIFT ? 

Problem Managerns huvuduppgift är att hitta en lösning kring likartade incidenter som är mer 

förekommande än andra.  

VAD ÄR ETT PROBLEM ? 

En specifik Incident som förekommer ofta beskrivs av ITIL som ett ”Problem” och bearbetas i 

Problem-processen. Anledningen till det är att man vill skapa en standardåtgärd, rutin kring 

den incidenten så att man i framtiden inte upprepar arbetet med samma incident. Som inte är 

effektivt ur ett ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv.  

HUR ANVÄNDS DEN NYA PROBLEM-STANDARDEN ? 

Den nya standarden överförs till Helpdesks åtgärdsbibliotek genom en Change och Release-

process. Som efter att Problem Managern tillsammans med Processägaren har utrett alla 

felkällor och anses som löst. Men innan Releasen görs, innan den nya standarden, rutiner 

släpps har man också testa att den nya lösningen fungerar enligt förväntan.     

HUR ARBETAR MAN MED ETT PROBLEM ? 

Först försöker Problem Manager tillsamman med berörda personer på IT-avdelningen hitta en 

lösning på ”Problem:et”. Fungerar inte det diskuteras det vidare med Processägaren om hur  

de ska gå till väga och om man måste ta in externa resurser. Något som man ser över från fall 

till fall.  

VILKEN ÄR PROCESSÄGARENS UPPGIFT ? 

Processägaren ansvarar för hur ett ”Problem” ska lösa något som görs i samråd med Problem 

Managern kring mera omfattande ”Problem:s”. 

ANVÄNDS NÅGOT SPECIELLT ANALYSPROGRAM ? 

Ett av de viktigaste verktygen som används är Root Couse Analysis (RCA). Som är en problem-

lösningsmetod som används för att identifiera de grundläggande orsakerna till varför ett 

”Problem” uppstår. Där man efter att ha hittat grundorsaken tar bort det från problem -

händelsen. Men man måste se till att avlägsna rätt orsak och inte bara en av flera andra 

orsaker som endast löser problemet för stunden och som då inte förhindrar att ”Problem:et” 

upprepas.  

VAD ÄR EN WORKAROUND ? 

Det är ett sätt som innebär att man tar fram en snabb, kortsiktig lösning för att hålla driften 

igång och skapa tid för att hitta en långsiktigare lösning.   
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VAD ÄR EN NON-WORKAROUND ? 
Ett Non-Workaround är ett olösligt ”Problem” som diskuteras kring hur man ska hanterar det. 

VILKET ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM ANVÄNDS ? 

Även här använder man bland annat ärendehanteringssystemet (POB) Point Of Business till 

”Problem” hanteringen. Där alla är med och bidrar till att funktionerna upprätthålls. 

VAD ÄR MÅLET MED PROBLEM-ARBETET ? 

Målet med ”Problem” arbetet är att minska antalet incidenter och upprätta åtgärder som i 

framtiden ska leda till att tidigare inträffade incidenter inte upprepas.      
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4.3 INTERVJU MED CHANGE MANAGER. 

Den tredje intervjun genomfördes med Change och Release Managern (ansvarig för Change 

och Release-hanteringen på kommunens IT-avdelning) som svarade på följande frågor:  

VILKEN ÄR CHANGE MANAGERNS UPPGIFT ? 

Change Managern har till uppgift att arbeta med Change-processen som innebär att 

resultatet från Problem-processen i slutänden ska leda till en ny standard, ett nytt sätt att 

arbetat med just den typen av incident. Inträffar incidenten igen ska Helpdesk kunna hjälpa 

användaren med den frågan utan att behöva kontakta IT-avdelning med det ärendet igen.   

VAD ÄR SVÅRAST MED CHANGE-ARBETET ? 

Det är lätt att Problem-arbetet som ligger till grund för Change-arbetet blir komplext, då det 

ibland kan vara många faktorer som påverkar varför en Incident inträffar.  

VILKEN ÄR CHANGEN PROCESSENS VIKTIGASTE UPPGIFT ? 

En av Change-processens viktigaste uppgift är att upprätta rutiner och standarder för hur man 

ska arbeta i Change-processen.  

HUR GÅR MAN TILLVÄGA INNAN EN NY RUTIN KAN BÖRJAR ANVÄNDAS ? 

Man har en testmiljö där man provar den nya rutinen och fastställer att den fungerar innan 

man börjar använda den.  

HUR LAGRAS INFORMATIONEN FRÅN PROBLEM-ARBETET ? 

Informationen lagras i CMDB (Configuration Management Database) och i en intern wikisite 

som beslutsunderlag för arbetet med Change-processen. Utifrån Problem-frågeställningen 

och de resultat man har kommit fram till (för lämpliga åtgärder) därefter genomförs en 

Release, som innebär att den nya rutinen, standarden kan börja användas från ett bestämt 

datum.  

VEM UTFÄRDAR EN NY RFC (REQUEST FOR CHANGE)? 

Den nya RFC:n (Request For Change) utfärdas av den som har genomfört arbetet. Det handlar 

mycket om att hitta rutiner och standarder för hur man ska arbeta med de olika frågorna i 

Problem-processen. Change Managern granskar RFC:n (Request for change) i samråd med 

CAB (Change Advisory Board) och berörda tekniker. Därefter tar man fram ett förslag på 

ändringen. När RFC:n är godkänd av Change Manager och CAB (CAB = The Change Advisory 

Board) går den vidare till Release Management. 
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VAD INNEBÄR RELEASE-PROCESSEN ? 

Efter att den nya rutinen, standarden har testkörts där man kontrollera att ändringen 

fungerar planerar man för ”Releasen”, när den nya rutinen kan börja användas. Vilket innebär 

att man först kontrollerar att den har rätt version, att det finns en kommunikationsplan samt 

ett slutdatum för när uppdateringen ska genomföras. Efter det upprättar man rutinen för den 

gjorda ändringen som sedan ska finnas tillgänglig i ett rutinbibliotek. Avslutningsvis är det 

releaseteknikern som genomför Releasen.  
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5 DISKUSSION 

Det var en intressant undersökning som visar på några av de faktorer som påverkar arbete 

med IT-incidenter hos Skellefteå Kommuns IT-avdelning utifrån ITIL:s delprocesser Incident, 

Problem och Change. Vilket i teorin är begripligt, strukturerat och ordnat, men när det ska 

konkretiseras i en organisation eller på ett företag kan vara omfattade och komplext.  

IT-nätverkets omfattning och variationen i form av antalet enheter och användare 

tillsammans med den ständigt pågående teknikutvecklingen resulterar i att nya metoder, 

standarder och rutiner måste omarbetas. Ur ett ITIL-perspektiv är det någonting man vill 

undvika då processarbetet i grunden bygger på långsiktiga och effektiva lösningar tidsmässigt 

och ekonomiskt.  

För att ITIL-arbetet ska hållas levande och utvecklas behövs rätt förutsättningar för dem som 

dagligen arbetar i processerna men också för användarna som därigenom ökar kunskapen och 

förståelsen genom hela IT-organisationen kring ITIL och det mervärden som skapas. En annan 

viktig faktor, är hur bra man lyckas anpassa de egenutformade delprocesserna i praktiken 

utifrån de mål och riktlinjer som man har satt upp utifrån ITIL:s anvisningar.  
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