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 I 

Sammanfattning 
Titel: Anpassning av ITIL för att kunna hantera en myndighets SaaS-process  

Författare: Anton Pettersson 

Syftet med denna studie var att kartlägga och analysera hur ITIL fungerar tillsammans med SaaS i ett 

befintligt uppdrag hos ett företag. Denna studie har inte bara bekräftat att ITIL och SaaS fungerar 

tillsammans, den har även tagit fram rekommendationer för vad som tål att fokusera extra på under en 

implementationsprocess när organisationen använder SaaS som sin leveransmetodik. Det bör dock 

nämnas att dessa rekommendationer är utarbetade från ett väldigt specifikt fall, och att anpassa lösningar 

efter organisationerna alltid är och bör vara av hög prioritet. 

Studien antyder också att det finns ett samband mellan valet av utvecklingsmetodologi och hur man 

sedan ska leverera och hålla utvecklingen uppdaterad. Detta kan ses trivialt men är relevant för nya 

aktörer på marknaden, något som bör antydas i ITIL:s dokumentation. Detsamma gäller anpassning av 

ITIL och SaaS. Hade studiens resultat sett annorlunda ut om företaget istället använt en annan 

utvecklingsmetodik? 

Tidigare forskning av Karkošková och Feuerlicht (2014) bekräftas också, där en av deras hypoteser är 

att det krävs extra anpassning mellan molnet och ITIL, varpå de börjar med att teoretiskt anpassa dessa 

två begrepp, men endast från ett konsumentperspektiv. De nämner att steg två hade varit att anpassa från 

ett leverantörsperspektiv, och det är precis det som denna studie gör. Arbetet med att anpassa ITIL och 

SaaS praktiskt är påbörjat och kan fortsätta att byggas upp av kommande studier. Denna studie 

producerar även fyra rekommendationer till anpassningsarbetet.  

Nyckelord: ITIL, SaaS, Service Transition, Service Operation, Change Management, Incident 

Management & Problem Management. 
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Abstract 
Title: Anpassning av ITIL för att kunna hantera en myndighets SaaS-process 

Translation: Adaption of ITIL to accept and manage a government managed business’s SaaS-process 

Author: Anton Pettersson 

The purpose of this thesis was to map and analyze how ITIL works together with SaaS in a specific 

project at a company. This study has not only confirmed that ITIL and SaaS can work together, but has 

also produced recommendations for specific areas worth focusing on during implementation of these 

two techniques. It’s worth mentioning that these recommendations have been produced from a very 

specific context and that customization of said technologies needs to be made to fit each organization. 

The results from this study implies that there might be a connection between the choice of development 

methodology and how one chooses to deliver and maintain said product. This might be seen as trivial 

but is highly relevant for new actors in the market, and something that should be mentioned in the official 

ITIL documentation. The same goes for customization of ITIL and SaaS. The results of this study might 

look different if the case study company had been using another development methodology. 

Earlier research made by Karkošková and Feuerlicht (2014) is confirmed, where one of their hypotheses 

is that there needs to be extra customization between the cloud (SaaS) and ITIL. They continue their 

work by successively adapt ITIL to SaaS from a consumer perspective. In their paper, they also mention 

the importance of beginning this adaption from the other end; the service provider perspective. This 

thesis begins said perspective, and not only starts to analyze, but also produce four recommendations on 

how to proceed with the adaption of ITIL and SaaS. 

Keywords: ITIL, SaaS, Service Transition, Service Operation, Change Management, Incident 

Management & Problem Management. 
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1. Inledning 
Detta avsnitt behandlar studiens bakgrund och problembeskrivning följt av artikelns syfte och 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Ramverk, modeller och metodologier används på olika sätt i dagens organisationer och företag för att 

stödja de olika IT-processer som används för utveckling, release och drift av mjukvara. Dessa 

hjälpmedel är inte alla helt lika, även om de i många fall är baserade på varandra. Vattenfallsmetoden 

var tidig, och kan liknas med vatten som rinner ned för en trappa där varje steg är sekventiellt (Winston, 

1970; Dennis, Wixom & Tegarden, 2012). När ett steg i processen är avklarat lämnas det och projektet 

går vidare till nästa steg. 

Strax därefter släpptes ”Information Technology Infrastructure Library”(ITIL) som är ett 

processbibliotek. Det beskriver tillvägagångs- och arbetssätt för att optimera en organisations olika IT-

processer, exempelvis planering, design och övervakning av tjänster. ITIL är byggt för att fungera lokalt 

på företag. (Axelos, 2017; Karkošková & Feuerlicht, 2014; The Cabinet Office, 2011b) 

Utveckling av dessa stödprocesser och ramverk fortsatte med UML som släpptes 1995 och kort därefter 

även det agila manifestet (Booch, Rumbaugh & Jacobson, 1998; Beck, o.a., 2001). Det agila manifestet 

baseras på tolv principer och banade väg för en rad andra metodiker som Scrum och Extrem 

Programmering. Dessa processer är iterativa och bygger på att vara snabbföränderliga (Dybå & 

Dingsøyr, 2009; Dennis et al., 2012; Agila manifestot, 2001) 

Ovan nämnda verktyg kan fungera tillsammans eller på egen hand. Vijayasarathy och Butler (2016) går 

djupare in på detta och konstaterar med hjälp av två artiklar från IEEE Software att användandet av agil 

utveckling har gått om det av vattenfall, men också att det populäraste arbetssättet är att vara hybrid, det 

vill säga att kombinera olika metodiker. Varje företag är unikt och då även deras lösningar, även om 

liknande lösningar kan analyseras och återanvändas. 

Slutprodukten efter färdigställd utveckling är olika beroende på vad som ska utvecklas. Mjukvaror som 

skickas färdigpaketerade till uppdragsgivaren, en tjänst som drivs av utvecklaren eller en applikation 

som ska drivas på mobila enheter. Software-as-a-Service (SaaS) kan kortfattat förklaras som en 

prenumerationstjänst som drivs på utvecklarens egna miljöer i deras egna datacenter. Produkten placeras 

därefter i deras lokala moln och möjliggörs utåt för kund. SaaS är inte den första typen av 

prenumerationstjänst som har existerat, men är den modellen som fått mest uppmärksamhet och ökat 

mest i användarantal de senaste åren (Benlian & Hess, 2011). Gartner Group (2016) förutspår en ökning 

av SaaS på 37 procent mellan 2016–2020, med avseende på den övergång som kommer ske från 

traditionell mjukvaruleverans till nyare modeller. 

Processer som inte är kompatibla mot verksamheten skapar friktion och det gäller då att de ramverk man 

använder fungerar med varandra. SaaS och ITIL är en diskussion som endast är påbörjad, och korrekt 

anpassning kräver att man från början har rätt verktyg (Karkošková & Feuerlicht, 2014). Det finns 

många fördelar med att använda sig av SaaS och ITIL, men få svar på hur dessa två verktyg kan användas 

tillsammans eftersom ITIL i dagsläget inte har någon process för att hantera molnet. Fungerar de eller 

krockar de, återfinns en symbioseffekt? Denna diskussion är pågående och aktuell i detta stundande 

leverans-generationsskifte. 
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1.2 Problemdiskussion 
”The Cloud”, eller molnet som det kallas i folkmun, har de senaste åren blivit ett väldigt välanvänt 

begrepp för hur data kan lagras (Al Mourad & Hussain, 2014; Gartner Group 2016). Det finns olika 

syften med olika moln, en del är lokala och andra globala, men de ämnar alltid utföra samma sak, att 

möjliggöra olika typer av dataöverföring mellan enheter. SaaS är vad man kallar applikationslagret av 

det som oftast går under benämningen molnet. Sociala medier, spel och övriga mjukvaror som levereras 

via internet, oftast med en prenumerationsbaserad betalningsmodell, går med stor säkerhet under SaaS-

taket. (Chapman, 2012) 

Den andra sidan av myntet i detta scenario är processbiblioteket ITIL som är vida känt och välanvänt 

över organisationers olika IT-relaterade processer. Biblioteket innehåller 26 processer som är uppdelade 

i fem livscykelsteg och beroende på vilket område ITIL ska appliceras på finns det olika vägar att ta. 

(Long, 2011; Al Mourad et al. 2014; Agutter, 2013).  

I dagsläget existerar det lite forskning och dokumentation där ITIL och SaaS nämns i samma mening. 

Detta eftersom att ITIL är byggt för att fungera för lokala processer(in-house) som är delade över en 

organisation, och adresserar inte de krav som finns för moln-miljöer (Karkošková & Feuerlicht, 2014). 

Al Mourad och Hussain (2014) menar att molnet som helhet tillsammans med ITIL är, för många, 

grunden till frustration och medför att man inte får ut det man vill av tjänsten. Författarna fortsätter att 

argumentera för att det i dagsläget brister i dokumentation inom ämnet och att den diskussion som pågår 

endast är i sitt startskede. Mycket forskning finns inom implementering av ITIL, men väldigt lite som 

också berör molnet, mer specifik SaaS. 

Sedan ITIL version 2011 har ett officiellt arbete att anpassa ITIL mot nyare teknologier påbörjats, detta 

kan ses i den officiella dokumentationen som mellan versionerna börjat implementera begrepp och 

förklaringar som rör just molnet (The Cabinet Office, 2011b). Dokumentationen ses dock som 

otillräcklig i sitt dagsläge, och kräver mer underbyggnad gällande praktiska angreppssätt. Karkošková 

och Feuerlicht (2014) har påbörjat arbetet med att succesivt anpassa ett teoretiskt ITIL mot att vara mer 

moln-accepterande. Fortsättningsvis argumenterar författarna för att organisationer kontinuerligt letar 

efter effektiva processer som stöd till verksamheten utan att behöva investera stort, samt att molntjänster 

kan vara denna lösning. 

Valet av utvecklingsmetodik är och bör vara en del av denna diskussion eftersom valet av metodik 

påverkar hur man arbetar och därför också hur man bör tänka kring ITIL, menar Verlaine, Jureta & 

Faulkner (2016) och Hoover (2006), som i sina arbeten har undersökt det agila angreppssättet. 

I dagsläget existerar ingen konkret forskning om hur ITIL fungerar tillsammans med SaaS, varken 

teoretisk eller praktisk. Molntjänster är optimalt när det kommer till just resursutnyttjandet av IT 

(Chapman, 2012), men generellt är inte dagens processer anpassade för att använda det, vilket medför 

problem för organisationer som använder sig av exempelvis ITIL. (Karkošková & Feuerlicht, 2014) 

Otydlig kommunikation och bristfällande dokumentation är processer som ITIL kan assistera med, men 

också processer som kan påverka negativt om de inte görs rätt. Dessa missar är tydliga varningstecken 

inom IT-världen där det ofta händer att projekt som misslyckas kostar enorma summor pengar för 

företagen som inte har en chans att göra rätt. The Standish Group (2015) summerade att utav 50’000 IT-

projekt var det under 29 procent som lyckades, där resterande antingen avslutades för att minimera stora 

extrakostnader eller levererades efter deadline och aldrig användes. Huvudorsakerna var i många fall 

baserade på dålig kommunikation, dokumentation och resurshantering, men också hur mycket kunden 

involverades i utvecklingsprocessen och hur mycket kontroll man hade över denna. Nämnda 

huvudorsaker är processer som ITIL har stöd för, men det krävs också att dessa anpassas korrekt efter 
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verksamheten, något som får allt mer vikt när fler och fler går över till att leverera med 

leveransmetodiken SaaS. 

Tidigare teoretisk forskning inom området är gjord av Karkošková och Feuerlicht (2014) och den berör 

molnet som helhet och ur ett konsumentperspektiv, men inte SaaS. Hur bör då denna implementation gå 

till, är konceptet ITIL och SaaS möjligt i praktiken samt om det är genomförbart, hur fungerar det?  

1.3 Syfte 
I dagsläget är befintlig forskning och dokumentation gällande ITIL och SaaS otillräcklig, och hur denna 

implementation samt hur användandet av dessa kan komplettera varandra är odokumenterat. 

Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera hur ITIL fungerar tillsammans med SaaS 

i ett befintligt uppdrag hos ett företag. 

FF1: Hur fungerar ITIL tillsammans med SaaS i praktiken? 

1.4 Avgränsning 
Dagens moln-stack består av ”Software-as-a-Service”, ”Platform-as-a-Service” (PaaS) och 

”Infrastructure-as-a-Service” (IaaS). PaaS samt IaaS kommer inte att behandlas i denna studie, således 

kan detta summeras som att den enda del av molnet studien granskar är SaaS. 

Utvecklingsmetodiker är ett ämne som kan påverka resultatet och det belyses med hjälp av tidigare 

forskning. Studien kommer med avseende på denna forskning behandla kopplingen i studiens samtliga 

delar, men kommer ej att undersöka denna koppling mer än att belysa att den finns och kan påverka. 

Studien kommer allmänt att teoretiskt täcka ITIL men endast granska de delar som används av det 

företag som studien granskar, i det specifika uppdraget. Analysen av ITIL avgränsas alltså till 

processerna som återfinns i ”Service Transition” samt ”Service Operation”. 

Arbetet riktar sig mot individer och organisationer som själva kan utvecklas genom införandet av ITIL 

i deras redan existerande SaaS-miljö. Samt till processbiblioteket ITIL och möjligheten att bidra till 

nästa version. 

1.5 Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom ITIL existerar i mängder och lika så med forskning som rör molnet, om än 

något mindre med SaaS. Forskning som berör både ITIL och SaaS är som tidigare konstaterat väldigt 

tunn och idag existerar ingen konkret forskning som behandlar dessa begrepp tillsammans med avseende 

på hur ITIL hanterar SaaS då det är en molntjänst. 

Karkošková och Feuerlicht undersökte delvis detta under 2014, med sitt verk ”ITIL as a Framework for 

Management of Cloud Services”. De understryker att ITIL i dagsläget inte har något sätt att hantera 

molntjänster, vilket är relevant för denna studie då det bidrar till en mer specifik kartläggning och analys 

kring hur ITIL kan hantera SaaS. Deras studie utgår från ett konsumentperspektiv och denna studie utgår 

från ett leverantörsperspektiv, vilket innebär att deras resultat också är annorlunda än det som denna 

studie arbetar mot. Det är dock användbart eftersom området i sig är outforskat och deras resultat ger en 

bra insikt mot vilka steg som bör tas för att anpassa ITIL mot SaaS.  

1.5.1 ITIL mot molnet 

Följande delar av ITIL baseras på de tidigare processer som beskrivs i studiens teorikapitel, med 

skillnaden att detta är baserat på teoretisk forskning av Karkošková och Feuerlicht (2014).  

Service Strategy 
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En del av ”Service Strategy” är att beräkna tillsammans med existerande affärsmässigt strategiska mål. 

Molnet ändrar inte på detta, utan bidrar istället med fler möjligheter, menar Karkošková och Feuerlicht 

(2014). Fortsättningsvis adderar författarna att det är viktigt att redan i detta stadium beräkna faktorer 

som molnet kan påverka, som risk, vinst och säkerhet. 

En annan stor faktor att räkna med är hur slutprodukten ska skapa inkomst. Tidigare har produkter i 

högsta grad levererats i fysisk form, det vill säga skivor och andra lagringsmedium. Nu finns istället 

möjligheten att leverera direkt och på så sätt minimera mellanhänder. Detta är sannolikt den största 

ändringen molnet erbjuder, eller åtminstone den som syns mest för användaren. 

Karkošková och Feuerlicht (2014) menar att kostnadsplanen för produkten är något som måste helt 

omdefinieras och kostnadsanalyser måste ta med molnet som en faktor. Här finns det flera vägar att gå, 

exempelvis att betala efter hur mycket användning som förekommer eller att använda något som kallas 

för ”the payback method”, som innebär att användningstid och investerad summa beräknas tillsammans 

för att nå en summa (Kornevs, Minkevica & Holm, 2012). 

Karkošková och Feuerlicht (2014) föreslår följande adderingar till ”Service Strategy”: 

 Definiera en molnstrategi, identifiera områden och processer som är anpassningsbara mot 

molnet 

 Identifiera tjänstspecifika egenskaper och prismodeller för molntjänster 

 Informera om molntjänster och utför lönsamhetsanalys, budgetera 

 Identifiera den optimala nivån av IT involverade processer, identifiera behov av elasticitet för 

att stödja verksamhetsprocesser 

 Utveckla ett förslag och en strategi för implementering av molntjänster, definiera relevanta 

roller och ansvarsområden för dessa 

Service Design 

Som tidigare nämnt handlar ”Service Design” om att designa det som målades upp i ”Service Strategy”. 

Här fokuseras det främst på att designa med vetskapen om att molnet påverkar, identifiera risker och 

lösningar till dessa nya problem samt att göra utvärderingar utifrån detta. En ytterligare faktor är att de 

riktlinjer som skapas i detta steg måste omformuleras med avseende på, igen, molnet. (Karkošková & 

Feuerlicht, 2014) 

Service Transition 

Karkošková och Feuerlicht (2014) poängterar molnets möjlighet till flexibilitet och föränderlighet. De 

noterar också att, ändringar i ”Service Transition” måste dokumenteras väl för att minska möjliga risker 

för verksamheten och att varje ändring måste godkännas innan den appliceras. Molnets snabba möjlighet 

till förändring blir till en viss del flaskhalsad av hur ändringar måste hanteras, men detta är också en 

viktig säkerhetsaspekt vid just ändringar. 

Författarna föreslår följande ändringar och förbättringar: 

 Planering av hur molntjänsten ska införas 

 Change Management(underprocess): Försäkra sig om att alla dessa ändringar är korrekt 

evaluerade, godkända och kontrollerade 

 Utveckla utvärderingsprocedurer för att försäkra sig om att tjänsterna följer verksamhetens krav 

 Kommunicera rätt dokumentation till rätt individer 

Service Operation 

Hantering av tjänster som körs, övervaka dessa för att kunna assistera vidareutveckling och identifiera 

fel. Molntjänster, precis som alla andra IT-tjänster, måste övervakas kontinuerligt, menar Karkošková 
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och Feuerlicht (2014). Händelserna som noteras och hanteras i detta steg kan skapa nya designförslag 

och förslag på hur tjänster ska förflyttas (se Service Transition).  

En av funktionerna som Karkošková och Feuerlicht (2014) uttrycker är viktig är just hur 

service/helpdesk hanterar problem och ser till att dessa löses snabbt. Författarna uttrycker även hur 

viktigt det är att användaren av tjänsten rapporterar olika fel som då också kan noteras och underbyggas 

i ett tidigare stadium. Kommunikation mellan parterna leverantör och användare är väldigt viktig i detta 

stadium 

Continual Service Improvement 

I detta steg övervakas hela livscykeln för att sedan föreslå ändringar och förbättringar på den. 

Karkošková och Feuerlicht (2014) understryker detta och följande ändring rekommenderas: 

 Utveckla molnvänliga undersökningsmetoder, för att snabbt kunna identifiera problem 

1.5.2 Val av utvecklingsmetodik 

Att olika utvecklingsmetodologier spelar in på hur en produkt eller tjänst ska planeras, hur krav ska 

ställa samt vilka, hur denne ska driftsättas samt tillhandahållas är inte alltid självklart och bidrar till 

varför diskussionen kring ITIL och SaaS är komplicerad. Chapman (2012) nämner att SaaS och det agila 

tankesättet är väl optimerat för att fungera med varandra då båda återspeglar flexibla och responsiva 

principer. Att snabbt kunna leverera nya uppdateringar och nya tjänster blir med hjälp av SaaS en väldigt 

enkel process till skillnad om ett nytt lagringsmedium skulle skickas vid varje nytt tillägg av 

funktionalitet. 

Verlaine et al. (2016) undersöker istället kopplingen mellan ITIL och det agila tankesättet och 

understryker att det finns en viss skillnad mellan olika tänk och hur de sedan appliceras på ITIL, närmare 

bestämt att agilt är flexibelt och väldigt ”löst kopplat” och ITIL ses som en mer sekventiell process. De 

understryker dock likheten mellan att både ITIL och de agila principerna även försöker hantera en 

organisations affärsmässiga sida, det vill säga att båda begreppen försöker anpassa de val som görs mot 

en organisations IT-sida till dess affärsmässiga samt beräkna in händelser och val på båda sidor i sin 

beslutsprocess. Författarna fortsätter att undersöka om och i sådana fall, hur, ITIL samt den agila 

processen Scrum fungerar tillsammans. Deras huvudsakliga arbete går främst ut på att justera ITIL:s 

processer mot Scrum och argumenterar för att tänket mellan ITIL och agilt måste justeras och anpassas 

för att processerna ska fortsätta skapa och ge kundvärde. 

Fler forskare har undersökt denna koppling och ett exempel på detta är Hoover (2006), som istället för 

den agila processen Scrum valde att undersöka kopplingen mellan ITIL och extrem programmering. 

Hoover (2006) argumenterar för samma punkt som Verlaine et al. (2016), det vill säga att det behövs 

justering och anpassning för att olika utvecklingsmetodiker ska kunna införas i ITIL:s process. Hoover 

(2006) anpassar ITIL mot extrem programmering i sin studie och trycker extra på faktorer som 

planering, testning och kommunikation, som också är huvudfaktorer inom extrem programmering. 

Författaren argumenterar också för att ITIL under 2006 var mer anpassat mot den sekventiella 

utvecklingsmetodiken vattenfall. ITIL skapades under en tidsperiod då vattenfall var stort och innehar 

utan tvekan aspekter från det tänket. Valet av utvecklingsmetodik är helt klart en faktor i hur processer 

ska och bör anpassas. 
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2. Teori 
Arbetets teorikapitel ämnar ge en övergripande bild över ITIL, SaaS, det agila tankesättet samt 

tidigare forskning. Hur dessa fungerar och vad de används till, samt hur de skiljer sig från andra 

verktyg inom genren. 

2.1 Information Technology Infrastructure Library 

“Information Technology Infrastructure Library”, förkortat ITIL, är ett processbibliotek som anses vara 

bästa praxis för att hantera “IT Service Management”(ITSM). Ursprungligen utvecklat av den brittiska 

regeringen 1989–1996 för att hantera den enorma tillväxt av IT och kapital som då exploderade inom 

landet. ITIL är alltså ett bibliotek med processer för att hantera olika IT-relaterade tjänster inom 

organisationer. Det som är gör ITIL speciellt är att dessa processer även används för att stödja 

organisationens affärsmässiga rutiner och processer. (Whittleston 2012; Agutter, 2013; The Cabinet 

Office, 2011b) 

ITIL består av fem olika livscykelsteg som sedan delas upp i totalt 26 olika processer och sedan ännu 

ett antal sub-processer. En hierarkisk struktur som underlättar vad som ska användas när, var och hur. 

Processbiblioteket kan ses som en verktygslåda som i sin tur innehåller frivilligt valda verktyg för olika 

sätt att hantera IT inom organisationen. Det är alltså inte hugget i sten över vilka processer man ska 

använda inom ITIL och det finns ingen definitiv standard för alla företag. (Agutter, 2013) 

De fem livscykelstegen som kommer att expanderas nedan, behandlar utveckling och hantering 

övergripande men också med djupare stödprocesser. ITIL kan användas från det att en beställning av en 

produkt kommer in, till dess att den är färdig och ska tillhandahållas (Agutter, 2013). Återigen är det 

viktigt att notera att ITIL i dagsläget är en lösning för ”on-premises-solutions”, alltså lösningar som 

används lokalt på verksamheten, och inte har någon koppling utåt mot exempelvis ramverket SaaS. För 

att underlätta förståelsen för ITIL:s hierarkiska uppbyggnadssätt, se figur 1. (Karkošková & Feuerlicht, 

2014) 

 

Figur 1. ITIL, uppbyggnadsexempel 

På nästa sida kan en figur som illustrerar ITIL:s livscykel ses, och dessa delar kommer därefter succesivt 

att förklaras enligt figur 1:s hierarkiska tankesätt. Livscykeldelarna bryts ned i processer och sedan sub-

processer, med reservation för att detta endast kommer ske enligt studiens avgränsning gällande ITIL. 
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Figur 2. The Service Lifecycle (The Cabinet Office, 2011b. s. 3) 

2.1.1 Service Strategy 

Syftet med detta livscykelssteg är att definiera vad företaget eller organisationen ska göra för att kunna 

leverera till kunden. Det handlar om att planera utvecklingen och definiera hur organisationen kommer 

att bete sig, detta för att vara konsistent samt försäkra sig om att alla berörda IT-delar beter sig likadant. 

Livscykeln bryts ofta ned i två delar (The Cabinet Office, 2011b):  

 Definiera en strategi över hur leverans av tjänster skall ske 

 Definiera en strategi över hur hantering av dessa skall ske löpande 

2.1.2 Service Design 

När en strategi har definierats (se Service Strategy) kan designen av dessa tjänster påbörjas. Syftet med 

detta livscykelsteg är att designa tjänster som uppfyller de krav som ställdes tidigare. Det handlar även 

om att designa IT-processer, praktiska moment och riktlinjer för att säkerställa hög kvalité, 

kostnadseffektivitet samt att man möter kundens krav. (Agutter, 2013; The Cabinet Office, 2011d) 

2.1.3 Service Transition 

Livscykelsteget ”Service Transition” beskriver hur överförandet av tjänst mellan olika miljöer och 

organisationer kan gå till, med målet att kontrollera eventuella riskfaktorer och underbygga detta 

känsliga skede. Tjänst-överförandet måste planeras i detalj och hanteras lika så, då det finns en stor risk 

att dessa negativt kan påverka organisationen som helhet. Olika beroenden av tjänster kan i sin tur 

innebära att andra tjänster slutar fungera, något som är värt att undvika, noterar Agutter (2013). (The 

Cabinet Office, 2011a) 

Användandet av Service Transition är menat att hjälpa organisationer att utveckla och förbättra sina 

processer över hur nya och ändrade tjänster går från stängda miljöer till öppna. Viktiga aspekter av 

tjänst-överförande är enligt Agutter (2013): 

 Tjänster och processer är komplexa, och ändringar mer så 

 Nya tjänster och nytänkande måste uppmuntras och tillåtas, utan negativa effekter 

 Tjänster kommer ändras, utvecklas och avslutas. Alla dessa måste hanteras 

Fortsättningsvis återfinns processen ”Change Management” inuti livscykelsteget. 
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2.1.3.1 Change Management 

Varje organisation måste idag vara beredd på ändringar, och att ändras med dem för att hålla sig flytande 

(Agutter, 2013). Ändringar kan göras proaktivt samt reaktivt, och detta gör man för att snabbt kunna 

svara på affärsorienterade ändringar men även ändringar inom IT. (The Cabinet Office, 2011a) 

Change Management(ändringshantering) är en väldigt bred process inom ”Service Transition”, och 

innehåller allt från design och planeringsändringar till hur man ska återkoppla till berörda intressenter. 

Den sub-process inom ändringshantering som är intressant för denna studie kallas för Change Advisory 

Board (CAB), och beskrivs nedan. (ibid.) 

2.1.3.1.1 Change Advisory Board 

CAB är en enhet inom företaget som används för att auktorisera ändringar och består därför av alla 

berörda intressenter. Exempelvis tjänsteleverantör, kund, utvecklare, support med mera. Inom större 

organisationer händer det ofta att det existerar fler CAB-enheter som på olika nivåer hanterar ändringar. 

Det som är extra viktigt är att dessa kommunicerar med varandra så att ändringar på ett plan inte slår 

hårt mot ett annat. Den officiella dokumentationen för ITIL fortsätter med att nämna att det också är 

viktigt att ha kontinuerliga möten när, hur och om ändringar förekommer. (ibid.) 

En normal CAB-agenda brukar innehålla (ibid.): 

 Ändringsförslag 

 Ändringsförfrågningar (RFC, Request 

for Change) 

 Ändringsförfrågningsåterkoppling 

 Ändringsåterkoppling 

 Pågående ändringar 

 Utvärderingsrapporter från tidigare 

ändringar 

 Icke auktoriserade ändringar ses över 

 Misslyckade ändringar, avbrutna 

ändringar, ändringar utan grund i 

incident/problemhantering 

 Ändringar som har varit lyckade under 

diskuterad period 

 Ändringsprocessen, kan den förbättras? 

 Inför nästa sammankomst 

2.1.4 Service Operation 

Livscykelsteget ”Service Operation” hanterar teknologin som används för att leverera tjänster och samla 

information baserat på tjänstspecifika prestandamått. Syftet med denna huvudprocess är att hantera 

tjänster som körs. För att kunna hantera dessa tjänster enligt syftet för livscykeln är det viktigt att rätt 

processer och verktyg finns tillgängliga. Det är viktigt att se helheten av tjänsterna och inte bara enstaka 

komponenter. Målen för ”Service Operation” är, enligt Agutter (2013) följande: 

 Bibehålla affärsmässigt förtroende och kundnöjdhet genom att leverera tjänster effektivt. 

 Minimalisera effekterna av eventuella driftstopp för verksamheten 

 Kontrollera auktoriserad åtkomst till tjänster 

”Service Operation” används främst för att hantera problem och incidenter, och se till så att dessa 

hanteras på ett strukturerat sätt samt att de blir avklarade. Tre olika typer av händelser noteras, dessa är 

incidenter, problem och ändringar. Flödet för denna process som helhet lyder övergripande som följande 

(Agutter, 2013): 

 

Figur 3. Service Operation, summerat händelseflöde 

Viktiga aspekter av ”Service Operation” är att reducera möjlighet till samt hur hårt eventuella avbrott 

påverkar verksamheten samt att bistå med data för att kunna rättfärdiga och rekommendera 

investeringar. (ibid.) 
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2.1.4.1 Incident Management 

Incidenter definieras enligt ITIL som en oplanerad händelse som skapar avbrott för en tjänst eller 

reducering i kvalitét, och ”Incident Management”(incidenthantering) som process är ansvarig för att 

hantera alla incidenter i ITIL:s livscykel. Händelser som omfattas inom incidenthantering kan komma 

direkt från användare eller genom alternativa felrapporteringssystem. (The Cabinet Office, 2011c) 

När en incident rapporteras påbörjas direkt någon typ av loggning över denne. Incidenten kategoriseras 

och prioriteras. En första diagnos över incidenten görs och därefter fastställs om eskalering är 

nödvändigt (när helpdesk/servicedesk ej kan lösa problemet själva). Incidenten undersöks sedan och 

diagnostiseras samt följs upp. Lösningen dokumenteras och ärendet stängs. (ibid.) 

Rekommenderad information att logga kan vara: 

 ID nummer 

 Kategorisering och prioritering 

 Datum 

 Relevant namngivning 

 Kontaktmedel 

 Återkoppling 

 Status 

 Relaterade problem 

 Aktiviteter utförda 

 Lösning 

2.1.4.2 Problem Management 

Problem definieras enligt ITIL som underliggande problem till incidenter. Processen i sig är ansvarig 

för att hantera livscykeln för alla problem från första identifikation till dess avslut. Inom processen finns 

verktyg för att identifiera incidenternas ursprung och komma fram till lösningar på dem. Dokumentering 

av problem samt lösningar är även en del av processens syfte, och kan återkopplas mot den överliggande 

delen av livscykeln, det vill säga ”Service Operation”. (ibid.) 

Tillvägagångssättet för problemhantering är annorlunda jämfört med det för incidenthantering, och 

följande är det tillvägagångssätt som återfinns i ITIL:s dokumentation: 

Problemet kan komma från olika källor, men det första steget kallas för upptäckande av problem. Efter 

att problemets initiala upptäckande loggas det, kategoriseras samt att lämplig prioriteringsnivå sätts. 

Problemet undersöks och beroende på källa finns olika rekommendationer. När problemet har 

undersökts och korrekt kategoriserats enligt källa är nästa steg att lösa problemet i sig. När detta är gjort 

följs problemet upp och ärendet dokumenteras. Sedan stängs ärendet. (ibid.) 

2.1.5 Continual Service Improvement 

Syftet med Continual Service Improvement är att identifiera förbättringsområden inom de andra 

livscyklerna i ITIL (se figur 2) för att organisationens IT-processer och tjänster hela tiden ska utvecklas 

med ändrade behov inom verksamheten. (Agutter, 2013) 

Överblicka, undersöka, analysera och prioritera förbättringar i livscykeln. Continual Service 

Improvement har en enorm påverkan och ger stora möjligheter om det används på rätt sätt. Agutter 

(2013) markerar huvudsakligen fyra områden: 

 Att undersöka hur hela livscykeln mår 

 Att organisationens IT-tjänster går åt samma håll som resten av verksamheten 

 Undersöka mognadsgrad och förmågan för organisationen, processer och människor 

 Kontinuerlig förbättring av alla IT-tjänster med bihang 
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2.2 Software-as-a-Service 

Konceptet Software-as-a-Service (SaaS) har funnits med en längre tid under andra namn och med andra 

förutsättningar. 1999 myntades begreppet ”Application Service Provider”, förkortat ASP. Tanken med 

konceptet var att använda sig av delade resurser mellan noder och att kontrollera applikationer på 

distans, som skulle finansieras genom olika typer av prenumerationsmodeller. I och med 2000-milleniets 

IT-bubbla försvann många av de företag som använde sig av modellen. Cirka år 2005 började ett nytt 

begrepp ta sig in på marknaden, och det gick under förkortningen SaaS. (Chapman, 2012) 

Skillnaderna mellan ASP och SaaS, berättar Chapman (2012), var att SaaS var en mer definierad och 

utvecklad modell, och höll sig inom stramare ramar än vad ASP gjorde. En annan anledning kan vara 

den utveckling inom nätverkshastighet och hårdvara som under dessa år hann komma ikapp. (ibid.) 

SaaS definieras av ”Swedish Standards Institute” (SIS) som ”En molntjänstkategori där den 

applikationsrelaterade molnfunktionstypen erbjuds molntjänstkunden.” (SS-ISO/IEC 17788:2014, s. 

17). En molntjänstkategori noteras kunna ”…innehålla funktioner från en eller flera 

molnfunktionstyper.”(ibid.). Det finns många olika definitioner över hur SaaS kan och bör definieras. 

Exempelvis sammanfattar Reese (2009, s. 2) SaaS som ”software in the cloud”, vilket kan översättas till 

mjukvara i molnet. Denna studie kommer att utgå från den definition som SIS har skapat, och kan utläsas 

i början av detta stycke. 

SaaS innebär att leverera mjukvara till användare genom internet och det finns flera olika modeller över 

hur en SaaS-tjänst ska levereras. Betalningsmodeller skiljer sig även en del beroende på mottagare och 

leverantör, men vanligtvis används en prenumerationsmodell där månadskostnad eller betalning efter 

användning är populärt. Andra finansieringsalternativ kan vara att använda sig av reklam eller 

premiummedlemskap, exempel på utövare av detta kan ses som Facebook och LinkedIn. (Saugatuck 

Technology & FERF, 2009; Buyya, R., Broberg, J & Gościński, Andrzej, 2010; Chapman, 2012) 

 
Figur 4. Cloud Computing Stack Model (Stuckenberg, 2014, s.26) 

SaaS är en del av molnet som i huvudsak består av en stack av tre, se figur 4. (Stuckenberg, 2014; 

ISACA, 2009). Molnet och dess tjänster definieras av SIS som ”ett koncept som möjliggör 

nätverksåtkomst till en skalbar och elastisk pool av delade fysiska och virtuella resurser som via 

självbetjäning levereras och administreras på begäran.” Fortsättningsvis summerar man att molnet 

innehar ett antal huvudegenskaper, roller och aktiviteter. (SS-ISO/IEC 17788:2014) 

Huvudegenskaperna för molntjänster definieras som bland annat skalbarhet, kostnadskontroll, 

tillgänglighet och kontrollerbart. (SS-ISO/IEC 17788:2014; Chapman, 2012) Definitionerna för 

leverantör och mottagare av en SaaS-tjänst är även olika, där skillnaden i huvudsak är att den 

förstnämnda parten gör molntjänsten tillgänglig, och fokuserar på tillhandahållning samt driftsättning, 

och den mottagande parten nyttjar detta. (SS-ISO/IEC 17788:2014) 

I denna diskussion kan det vara viktigt att klargöra att det finns olika distributionsmodeller för molnet, 

det vill säga olika typer av moln. SIS (2014) nämner följande kategorier: 

 Publika moln, där tjänsterna är tillgängliga för vem som helst 

 Privata moln, där tjänsterna är tillgängliga för en eller flera specifika användare 
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 Gruppmoln, där tjänsterna är tillgängliga och eller delas av en specifik grupp av användare 

 Hybridmoln, där minst två olika kategorier används för att skapa ett hybridmoln 

Molntyperna kan nyttjas på olika sätt och passar sig därför på olika miljöer. Chapman (2012) 

understryker att SaaS-lösningar utan tvekan är den mest synliga och mest använda delen av molnet, och 

att distributionsmodellen kan variera mellan tjänster och leverantörer. Ett exempel på ännu en tjänst som 

definieras som en SaaS-lösning är Gmail, som är en mjukvara likt Outlook, skillnaden är att Gmail 

återfinns med full åtkomst på internet, direkt i webbläsaren. (Reese, 2009) 

Chapman (2012, s. 46) talar för att kombinationen SaaS och agilt är ”a development marriage made in 

heaven”, och yrkar på att de gifter sig så bra eftersom SaaS ger fullständig överblick och ett lätt sätt att 

leverera nya versioner, och agilt uppmuntrar att snabbt leverera och kontinuerligt uppdatera produkterna 

som omfattas. 

Sammanfattningsvis är SaaS ett av många leveranssätt på marknaden idag, däremot det med störst 

uppmärksamhet och som också förutspås växa mycket kommande år (Gartner Group, 2016).  

2.3 Agila tankesättet 

Att vara agil är idag något som sträcker sig utanför endast IT-utvecklingens område, det kan appliceras 

överallt (Hazzan & Dubinsky, 2014). Uttrycket agil kommer från engelskans ”agility”, som per 

definition betyder ”rörlighet” (Nationalencyklopedin, 2017).  

Stober och Hansmann (2010) skriver att det agila tankesättet är ett försök på att minska komplexa 

processer som planering och istället fokusera på kundvärde. Det finns i dagsläget en uppsjö av olika 

metoder och processer som anses vara agila, däribland Lean, Scrum och Extrem Programmering. Det 

som dessa verktyg har gemensamt är deras strävan mot flexibla, effektiva och högkvalitativa resultat. 

Det som skiljer dem åt är vägen till resultatet, där olika typer av metoder appliceras och kan användas 

beroende på preferens och kompetens.  

Det agila tankesättet fick som mest uppmärksamhet i och med släppet av det agila manifestet, 2001. I 

manifestet finns tolv principer som definierar hur man agerar och bör tänka inom agil 

mjukvaruutveckling. Idag används det för att hantera ändringar inom organisationer som helhet men 

även vi individer kan anpassa vårt dagliga liv till att snabbare svara på en miljö som ständigt förändras. 

(Stober & Hansmann, 2010) 

Denna studie fokuserar främst på den agila processen Scrum eftersom den används i det uppdrag som 

fallstudien behandlar. 

2.3.1 Scrum 

Konceptet bakom Scrum är att simplifiera projekthantering sett från traditionella metoder. Metoden är 

enligt Stober och Hansmann (2010) definierad som en grov sketch av en iterativ process, som sedan 

består av tre roller: 

 Produktägare 

 Utvecklingsteam 

 Scrum master 

Produktägaren symboliserar projektets intressenter, alltså de individer som på något sätt tjänar på 

produkten. Produktägaren är ofta en individ som ska framföra alla de krav som projektet har på sig, vad 

det förväntas åstadkomma. Utvecklingsteam står för de utvecklare som utvecklar produkten och den 

sista posten är som nämnt Scrum master. Scrum mastern håller koll på processen som helhet och har 

ansvaret att anpassa denna helhet för att på bästa sätt passa projektet och organisationen. Scrum mastern 

har det ultimata ansvaret när det gäller att se till att de utvecklare som arbetar med uppdraget eller 

processen har de verktyg de behöver för att snabbt lösa problem och för att vara så effektiva de kan. 
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Att vara den som måste påpeka och kräva utredning av fel är aldrig populärt, enligt Stober och 

Hansmann (2010), men att detta också är en av de viktigaste uppgifterna för Scrum mastern. Detta för 

att hela tiden succesivt minska felmarginal och öka kvalitet. Detta gäller speciellt i större projekt, där 

utvecklade produkter sedan testas av andra team, och därefter driftsätts av ytterligare ett. 

Utvecklingen i Scrum görs iterativt under korta perioder, dessa perioder kallas för sprintar och är mellan 

två till fyra veckor långa. Genom att dela upp varje sprint för sig blir det lättare att hantera design, 

utveckling, testning och dokumentering. (Stober & Hansmann, 2010) 

De tre typer av dokumentering förekommer i Scrum, och dessa är (Stober & Hansmann, 2010): 

 Product backlog, som är en samlingsplats för alla krav och förändringar på produkten. Denna 

hanteras av produktägaren och alla önskemål ska listas efter prioritering 

 Sprint backlog, som är den del av ”Product backlog” som utvecklingsteamet tar sig an under 

den kommande sprinten 

 Sprintresultat, som är den del där resultatet av en sprint dokumenteras 

Dokumentationen används sedan för att planera sprintar, blicka tillbaka mot tidigare sprintar samt utföra 

nästkommande. Då Scrum är en agil process är det även väldigt viktigt med kommunikation, något som 

Scrum hanterar med tre olika typer av möten: 

 Sprintplaneringsmöte 

 Dagliga scrummöten 

 Sprintgranskning 

Sprintplaneringsmöte är en process som är första steget för en ny sprint. Här deltar alla roller där ett 

gemensamt beslut angående vad som ska göras under nästa sprint, det vill säga att man definierar ”Sprint 

backlog”. 

Dagliga scrummöten är runt 15 minuter långa, där medlemmarna i utvecklingsteamet får, gemensamt 

med Scrum mastern, stämma av vad som har gjorts de senaste 24 timmarna samt framåt i tiden. Detta 

kan vara diskussioner angående problem, vad som görs för att undersöka dessa, vad nästkommande 

dagar kommer användas till med mer. Det huvudsakliga syftet med dagliga möten är att snabbt hitta 

problem och säkerställa att projektet går framåt. Eftersom processen är iterativ ger detta möjlighet till 

att kontinuerligt addera fler funktioner från ”Product backlog”, eller alternativt att funktioner från 

”Sprint backlog” flyttas till ”Product backlog”, och då till en senare iteration. (Stober & Hansmann, 

2010) 
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3. Metod 
Metodkapitlet i studien kommer att behandla utvecklingsprocessen för studien och hur valet av metod 

grundades, dess forskningsansats, litteratursökning, datainsamling samt att slutligen behandla studiens 

validitet och reliabilitet. 

Studien hade till en början en väldigt översiktlig blick och ämnade för att kartlägga den befintliga 

release- och leveransprocessen i det uppdrag som organisationen valt. Detta visade sig vara ett naivt och 

ett illa val av möjligheterna som presenterades för både företaget och arbetet i sig.  

Diskussioner och reflektioner från studiens tre olika handledare ledde till en omarbetad vision, teori och 

metodologi. En ny inriktning valdes med fokus på hur SaaS och ITIL fungerar. Studien kommer att utgå 

ifrån företaget Metria och hur de, i ett av sina uppdrag, hanterar det ovan nämnda området. 

3.2 Forskningsansats 

Definitionen av att bedriva forskning enligt Svenning (2000, s. 9) lyder: ”Att forska innebär att man 

samlar in, producerar och förmedlar kunskap om den värld vi alla delar på”. Denna studie ämnar åt att 

göra precis detta. Den forskningsstrategi som väljs för arbetet är baserad på vilken relation teori och 

forskning har till varandra, det vill säga om forskningen följer det deduktiva synsättet eller det induktiva, 

samt vilken forskningsdesign som är valet för studien. (Bryman & Bell, 2013) 

Studien söker att bedriva forskning om ett fenomen och baserat på studiens syfte samt frågeställningar 

är valet av en kvalitativ fallstudie med ett induktivt synsätt en logisk väg att gå. 

3.2.1 Kvalitativ studie 

Bryman och Bell (2013, s. 390) beskriver kvalitativa studier som ”en forskningsstrategi där tonvikten 

av insamling och analys av data oftare ligger på ord än på kvantifiering”, följt av ett citat från Holme 

och Solvang (1997, s. 16) där syftet med kvalitativ forskning är att ”öka och påvisa den tilltro till 

forskarens påståenden och teorier”. 

Den kvalitativa forskningsstrategin lägger mest vikt vid datainsamling och analys av data på ord, till 

skillnad från det kvantitativa synsättet som lägger mer vikt vid kvantifierade, mätbara siffror. Strategin 

ger möjlighet till datainsamlingsmetoden intervjuer, där ord är medlet av kommunikation, snarare än 

siffror. Tolkning av dessa är vitalt och kommer att bidra till studien eftersom intervjuer snabbt ger 

tillgång till erfarenhetsmässig kunskap. (Bryman & Bell, 2013) 

Det induktiva synsättet beskrivs enligt Olsson och Sörensen (2011) som att ”forskaren utgår från 

upptäckter i verkligheten. Dessa sammanförs sedan till allmänna principer som i sin tur tillsammans 

kan bilda en teori”. Detta går i samma linje som Bryman och Bell (2013) som fortsätter att tillägga att 

induktiva forskare föredrar att uppfatta sambandet mellan teori och forskning. 

3.2.4 Fallstudie 

“A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon (the “case”) in 

depth and within its real-world context, especially when the boundaries between phenomenon and 

context may not be clearly evident.” (Yin, 2013, s. 48). Författaren talar här om vad en fallstudie är, och 

summerar det som en empirisk undersökning som undersöker ett fenomen inom verkliga kontext. 

Yin (2013) fortsätter med att summera citatet ovan, och konstaterar att en fallstudie används när man 

vill förstå ett reellt fenomen. Det finns tre olika typer av fallstudier enligt Yin (2013) och vilken typ man 

använder sig av beror på vilken typ av studie som ska göras, vilka typer av frågor som ska ställas och 

besvaras. 
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 Utforskande: letar efter mönster i insamlade data. Frågor som söker att utforska. 

 Beskrivande: byggs upp av en teori. Frågor som söker att förklara. 

 Förklarande: siktar mot att förklara hur eller varför något har hänt. 

Yin (2013) förklarar också att gränserna mellan dessa kan ses som flytande och därför används ofta flera 

typer i samma studie. Baserat på dessa ovanstående typ-definitioner kommer denna studie att utgå från 

den beskrivande fallstudie-typen. 

Hur SaaS fungerar i samband med ITIL är en väldigt komplex och specifik fråga. Flertalet faktorer 

spelar in och andra metoder blir uteslutna då studien är undersökande och svarsletande i sin natur (hur, 

varför, om samt kan de fungera tillsammans), något som fallstudier är speciellt bra på att besvara. Detta 

är en studie om ett fenomen och fenomenet är ITIL och SaaS. Andra metodiker har ofta en praktisk 

aspekt där man förväntas, exempelvis, programmera något eller framställa en produkt. Valet av metodik 

beror på forskningsfrågornas natur och hur forskaren väljer att tackla problemet. Valet av metodik för 

denna studie är en fallstudie. 

3.3 Litteratursökning 

Befintlig litteratur har bidragit till den referensram som skapats. Sökning av litteratur påbörjades vid 

arbetets start för att bygga en god kunskap inom ämnesområdet. Eftersom arbetet i grund är väldigt brett 

har också litteratursökningen blivit initialt bred, för att sedan minska och sikta mot de områden som 

visat sig vara relevanta. Databaser som burit frukt har varit Luleå Tekniska Universitets DiVA-portal, 

Google Scholar samt internetsökningar främst med sökmotorn Google. Nyckelord som använts är olika 

variationer och sammanfogningar av ”ITIL”, ”Information Technology Infrastructure Library”, ”SaaS”, 

”Software-as-a-Service”, ”Change Management”, ”Change Advisory Board”, ”Incident Management”, 

”Problem Management”, ”Agile Development”, ”Scrum”, samt ”Cloud”. 

3.4 Datainsamling 

Data till en fallstudie kommer enligt Yin (2013) från sex olika källor, dessa är: befintlig dokumentation, 

arkivmaterial, intervjuer, direkta observationer, deltagar-observationer samt fysiska artefakter. Vidare 

nämner även författaren att det är viktigt att använda multipla källor i en fallstudie för att styrka och 

komplettera varandra. 

För att korrekt kunna samla data till en fallstudie krävs enligt Yin (2013) ett antal grundläggande 

egenskaper; 

 Bra frågeställningar 

 Var en god lyssnare 

 Var flexibel 

 Var påläst 

 Undvik att bli/vara partisk 

Fortsättningsvis antyder författaren att dessa egenskaper inte är vitala, men de krävs i någon mån för att 

fallstudiens data ska samlas optimalt. 

Denna studie kommer att använda sig av semi-strukturerade intervjuer, direkt observation samt 

arkiverade data för att samla in data. Datainsamling kommer ske på företaget och uppdraget som studien 

baseras på. 

3.4.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Intervjuer är en relevant och accepterad typ av datainsamling, och Yin (2013) betonar vikten av dem. 

Bryman och Bell (2013) nämner två typer, ostrukturerade intervjuer samt semi-strukturerade intervjuer. 

Ostrukturerade intervjuer innebär att forskaren som utför intervjun tar frågorna löst från minnet och att 

den intervjuade får svara fritt. Denna typ kan liknas vid ett vanligt samtal. Semi-strukturerade intervjuer 
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utgår från en intervjuguide där frågor i förväg har antecknats. Den tillfrågade uppmanas att vara öppen 

och fri med sina svar för att ge möjlighet till diskussion. 

Denna studie kommer använda sig av semi-strukturerade intervjuer eftersom behovet av en grundlig 

struktur i form av en intervjuguide är en viktig utgångspunkt. Intervjufrågorna riktas mot att skapa öppen 

diskussion inom de berörda ämnesområdena. Yin (2013) understryker behovet av att jobba på två nivåer, 

där den första nivån är att följa de förbestämda frågeställningarna och den andra är att hålla en öppen 

inställning för att skapa diskussion och få respondenten att öppna sig. 

3.4.1.1 Intervjufrågor 

Intervjufrågorna är uppdelade i fyra olika huvudområden. Dessa områden behandlar olika delar av vad 

som, under arbetets uppbyggnad, känts relevant för studien och dess resultat. Dessa områden är: 

 ITIL 

 SaaS 

 Release- och leveransprocess 

 Agil utveckling 

ITIL och SaaS är självklara områden eftersom det är vad studien har riktat in sig på. Release- och 

leveransprocessen som helhet påverkar i sin tur hur man hanterar kommunikation och leverans. Agil 

utveckling är flexibel utveckling, och valet av metod påverkar planering, kundvärde, snabbhet av 

leverans (Stober & Hansmann, 2010), det vill säga att valet av utvecklingsmetod påverkar release- och 

leveransprocessen. 

Frågorna har utarbetats efter strukturen för semi-strukturerade intervjuer. Detta eftersom frågorna i sig 

bara är ett sätt att öppna respondenten till diskussion. Studiens syfte överensstämmer med detta, då den 

i sin natur undersöker ett fenomen. 

Utöver ovanstående områden för frågor fanns även två utomstående kategorier, allmänt samt avslutning. 

Dessa tar in respondentens position och yrkeserfarenhet, följt av vad denne tror kan hjälpa studien 

framåt. Frågorna kan ses i sin helhet under studiens kapitel för bilagor, se bilaga 1. 

3.4.1.2 Inspelning 

Inspelningsverktyg kan vara till stor hjälp under kvalitativa intervjuer eftersom dessa är väldigt ord-

fokuserade (Bryman & Bell, 2013). Trost (2005) har skrivit om just kvalitativa intervjuer och han noterar 

att detta är en smaksak, det finns fördelar och det finns nackdelar. Inspelning ger fördelar som att kunna 

lyssna på materialet flera gånger för att identifiera tonlägen, ordagrann transkribering samt 

självutveckling (Trost, 2005). 

Trost (2005) nämner att transkriberingstiden är något som istället är en nackdel, och detta backas av 

Bryman och Bell (2013) som har nålat ned att en timmes intervju slutar i cirka sex timmars 

transkriberingstid. En annan faktor är att många individer inte vill bli inspelade (Bryman & Bell, 2013). 

Denna studie kommer inte att använda sig av inspelningar, utan fokuserar på direkta anteckningar och 

återkoppling till den intervjuade för att säkerställa validitet av materialet. 

3.4.2 (Direkt) Observation 

Observation kan liknas vid intervjuer då det finns strukturerade, ostrukturerade samt att de kan 

genomföras direkt, indirekt eller genom deltagande. (Olsson & Sörensen, 2011) 

Denna studie kommer att använda sig av direkt ostrukturerad observation där tillfälle ges. Under 

intervjuer kommer deltagaren att studeras och möjligheten att observera företaget i dess naturliga miljö 

bör användas. Yin (2013) talar för att observation kan användas för att läsa mellan raderna i intervjuer 

och företagsmiljö. Detta tankesätt har applicerats på intervjuerna för att ytterligare förstå och utveckla 

de diskussioner som förekommit. 
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3.4.3 Arkiverad data 

Mycket av den information som företaget använder sig av finns arkiverad, och även om den till viss mån 

går att utvinna genom intervjuer finns ett behov av att fritt kunna granska befintlig dokumentation. Yin 

(2013) nämner ”archival records” som en typ av datainsamlingsmetod och att dessa ofta används 

tillsammans med andra bevis för att fullfölja en fallstudie. Studien har en bas som kvalitativ, men 

understryker att funnen arkiverade data kan vara av en kvantitativ typ. 

3.4.4 Individinformation 

När en fallstudie ska genomföras och individer på något sätt är involverade är det viktigt att dessa 

skyddas. Det kan exempelvis vara genom intervjuer som känslig information kommer fram, 

födelsedatum eller personliga intressen (Yin, 2013). Alla intervjuer i denna studie transkriberas lätt och 

blir därefter godkända av den intervjuade individen. I arbetet nämns de intervjuade som respondenter, 

och deras åsikter har generaliserats något även om de fortfarande speglar samma bild. De medverkande 

ska alltså inte kunna sättas i knepiga situationer på grund av denna studie och är något som har tagits i 

beaktande. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

I en studie som har en kvalitativ ansats är det viktigt att utforska studiens trovärdighet och validitet. 

Bryman och Bell (2013) menar att trovärdighet ligger nära om resultatet går att återskapa, samt att 

validitet är när integriteten av en slutsats i arbetet kan ifrågasättas eller ej.  

Bryman och Bell (2013) förespråkar i sin senaste upplaga en alternativ modell istället för trovärdighet 

och validitet. Där tittar man istället på fyra kriterier: 

 
 Tillförlitlighet, när många olika beskrivningar av en verklighet finns är det upp till forskaren att 

välja vilken verklighet som är mest tillförlitlig. 

 Överförbarhet tar upp, och uppmuntrar till, att försöka fånga en så detaljrik bild som möjligt. 

Detta för att identifiera vare sig scenariot kan appliceras på en annan miljö eller ej. 

 Pålitlighet, förespråkar ett granskande synsätt för att fånga hela forskningsprocessen samt att 

det kan vara en bra idé att ta in externa granskare. 

 Bekräftelse, handlar om att forskaren ska konfirmera att denna arbetat fram resultatet i god tro, 

och inte låtit sina egna åsikter spegla egna värderingar. 

 
Utvecklarna som finns tillgängliga för intervjuer har varit anställda en längre period och vet hur 

arbetssättet fungerar. De är insatta i systemen och hur de fungerar. Målet är att försöka ställa samma typ 

av frågor och uppmuntra individerna till att vara öppna att diskutera och reflektera egna tankar. Att 

använda sig av tidigare nämna datainsamlingsmetoder, direkta anteckningar samt återkoppling till varje 

intervjuad individ ökar studiens trovärdighet och validitet.  

3.5.1 Begränsning 

Det är viktigt att notera att det finns aspekter som kan påverka studiens resultat och insamling av data. 

Närheten till utvecklarna och dokumentationen är en faktor, samtidigt som utvecklarnas egna närvaro är 

obligatorisk för studiens eventuella framgång. Bryman och Bell (2013) uttrycker att intervjuaren hela 

tiden ska vara redo att göra urval efter bästa förmåga. Att kvalitativa data lättare samlas in med mindre 

grupper är något som i detta fall är till studiens fördel (Bryman & Bell, 2013). 

3.6 Urval 
För att begränsa felmarginalen på de intervjuer som görs är det viktigt att individer med rätt kunskap 

blir intervjuade. Området är, även om det är avgränsat, brett, och för att rätt roller från företaget ska bli 

tillfrågade krävs kunskap om vem som kan vad samt hur mycket.  
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Handledare Lars Frisk besitter denna kunskap och bidrar med vetskap om vilka personer att kontakta 

som studien inte annars skulle haft. Alla respondenter som har tillfrågats besitter stor kunskap inom sina 

respektive områden, men är i många fall multidisciplinära. Respondenterna uppmanades till att ge sin 

bild av olika scenarier, besvara de frågor som ställs samt rekommendera andra individer som de tror 

skulle gagna arbetet. 

3.7 Analysmetod 

Den finns enligt Yin (2013) ingen riktig väg att gå när det kommer till analys av insamlade data, utan 

det är upp till forskaren och dess egna kunskap att välja typ av analysmetod. Rekommendationen är att 

datan presenteras på ett snyggt sätt med väl genomtänkta tolkningar, där rika förklaringar och 

beskrivningar leder mot att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Att ha ett mål, en beskrivning 

av vart arbetet ska sikta, hjälper och är något som rekommenderas av Yin (2013). Olsson och Sörensen 

(2011) talar för att bryta ned den insamlade datan för att sedan bygga dessa delar mot helheten, denna 

process kallas för kodning och är en del av grundad teori. En process som påbörjas direkt vid insamling 

av data (Bryman & Bell, 2013; Olsson & Sörensen, 2011). 

Ett exempel som författaren använder är att ”leka” med den insamlade datan. Det vill säga att leta 

mönster, insikter och koncept i den. Målet med detta är att kunna avgöra vad som ska analyseras och 

varför. Att arbeta från grunden är också ett alternativ, och med det menas att arbeta från den ursprungliga 

fallstudiebeskrivningen och genom den avgöra eventuella analysmetoder. (Yin, 2013) 

Yin (2013) belyser fallstudieanalys-området som det minst utvecklade inom fallstudier, och att detta 

område är speciellt svårt att genomföra eftersom att de tekniker som finns inte är tillräckligt definierade 

och utvecklade. 

Studien försöker besvara de definierade forskningsfrågorna med hjälp av respondenternas svar samt den 

insamlade dokumentationen. Arbetet kommer i löpande form analyseras efter att intervjuer och annan 

data har samlats in, detta för att arbetet utvecklas med den insamlade datan och på så sätt ta reda på hur 

studien ska fortsätta framåt. Den insamlade datan kommer att transkriberas och godkännas av 

respondenten. I denna transkriberade versionen söks begrepp och information kring det fenomen studien 

utforskar. Detsamma gäller insamlade data exklusive intervjuer, denna data kommer att, till studiens och 

läsarens fördel, brytas ned till en förståelig nivå så att den kan analyseras och användas i arbetet. 

Alternativa metoder är enligt Bryman och Bell (2013) analytisk induktion och grundad teori. 

3.7.1 Transkribering 

Transkribering eller transkription som det också kallas, betyder att forskaren bearbetar text från 

exempelvis en intervju. När en text transkriberas omarbetas texten, och något nytt skapas. Valda ord 

väljs ut för att representera det som sagts eller observerats. (Olsson & Sörensen, 2011) Denna studie 

kommer använda sig av transkribering och materialet som har producerats kan ses under §4.2. 

Detta för att skapa en text som innehåller det som är relevant för studien utan att ta bort kontext. 

Transkribering av inspelningar har behandlats under §3.4.1.2 och är alltså inte något studien kommer 

använda sig av. Flytande anteckningar medför en lättare och snabbare transkribering och dokumentering 

av såväl intervjuer som observation, men kräver också att forskaren är duktig på att läsa sina deltagare, 

situationer samt att anteckna snabbt.  
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4. Empiri/Resultat 

4.1 Fallstudiebeskrivning 
Följande är en problembeskrivning av ett uppdrag hos GIS-företaget Metria, som denna fallstudie 

ursprungligen baseras på. 

Företaget har på uppdrag av en statlig myndighet utvecklat en paketerad service som består av ett antal 

olika mjukvaror och IT-komponenter. Dessa mjukvaror är olika beroende på vilken verksamhet av 

myndigheten de ska levereras till, men bygger i grunden på samma komponenter. Uppdraget innebär 

kort att företaget tillhandahåller och tillgodoser detta paket av mjukvaror, det vill säga att företaget står 

för all utveckling samt drift av den paketerade servicen. Servicen består av flera mindre komponenter, 

alla med olika beroenden. Detta ökar komplexiteten av tjänsten och svårigheten för korrekt och 

uppdaterad dokumentation. Tjänsten är av typen Software-as-a-Service. 

Uppdateringar för uppdraget lanseras några gånger per år, och det är sällan samma grupp av utvecklare 

som får sitta med samma del av mjukvaran/paketet de gjort tidigare. Detta innebär att mycket onödig tid 

läggs på att återupptäcka systemet. Manuella steg samt bristfällande dokumentation bidrar även till detta 

tidspåslag som ultimat hämmar företagets mål med snabbhet och kvalité. Den release- och 

leveransprocess som används för uppdraget fungerar inte som det är tänkt och processen som helhet är 

oklar samt icke kartlagd på ett sådant sätt att den är lättförstådd. Övergripande använder sig företaget av 

en mängd olika principer, processer och ramverk, däribland ITIL och Release Management. 

Utvecklingsmetodiker som används är främst Agilt med Scrum och Kanban, ibland även Scrumban. 

Tillsammans med Metrias handledare Lars Frisk har diskussioner kring arbetets inriktning och 

företagets bidrag bedrivits. Lars bidrar med kunskap om företaget, kontakter inom företaget för att kunna 

driva intervjuer samt schemalägga dessa men också expertis. 

4.2 Sammanfattning intervjuer 
Nedan följer en tabell som visar studiens urval samt sammanfattning av studiens insamlade intervjuer. 

Materialet är transkriberat och godkänt av respondenten. 

Respondent Plats Tid Ämne   

1 Konferensrum, företaget 1h ITIL & SaaS 

2 Konferensrum, företaget 52min Drift  

3 Konferensrum, företaget 36min Utveckling 
Tabell 1. Urval, intervjuer 

4.2.1 Respondent 1 

Respondenten har lång erfarenhet av sin post samt inom IT-branschen. Denne arbetar idag som 

gruppchef och har arbetsuppgifter som beläggning av tid, bemanning av uppdrag och att utveckla 

företagets leveranssätt. 

Respondenten innehar ett ITIL-certifikat som innebär att denne har certifierats i grundläggande 

kunskaper inom biblioteket. Uttrycker ett generellt intresse för ITIL och dess processer. Detta intresse 

började när respondenten kom in i företaget och fick sätta sig in i den lösning de använder. Eftersom 

behovet och möjligheterna med en SaaS-lösning betyder differentiering från andra, har detta betytt stor 

framgång för företaget, och vid dess implementation var de dem enda som använde sig av det. ITIL 

appliceras på drift-processen och respondenten definierar det som en av komponenterna i deras leverans. 

Detta gäller främst processerna incident- och problem management. Respondenten nämner även att 

denna lösning är formskuren efter företagets behov och att det är just det som gör ITIL till den starka 

verktygslåda det är. 
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SaaS är grunden i vår leverans, berättar individen. Med flera starka karaktärer har denna lösning 

implementerats i början av 2000-talet. Konceptet är grundläggande och man var tidig med det. 

Respondenten tycker det fungerar bra och ger ett bra resultat. Det finns i dagsläget ingen samlad 

dokumentation kring detta utan det är mer ett införstått koncept om hur man levererar. Den tillfrågade 

lyfter även hur viktigt det är med kommunikation mellan kund och uppdragstagare i detta fallet, och att 

det är viktigt att mäta rätt saker för att kunna leverera rätt. 

 

Figur 5. Process idag, översiktlig 

Figuren ovan ritades under mötets gång och har därefter omarbetats digitalt. Det är en sammanställning 

av företagets process idag. 

Respondentens del av release- och leveransprocessen är att hitta rätt individ till rätt position. Så att dessa 

individer sedan kan utveckla och förbättra den process som de har bättre kunskap i. Problemet idag, 

enligt respondenten, är att processen är för tungrodd. Det är för många manuella moment som påverkar 

hur mycket de kan leverera per leveranscykel. Kunden vill ha leveranser så sällan som möjligt men att 

ändå få ny funktionalitet när den finns tillgänglig. Det vill säga att man i processen utvecklar agilt men 

driftsätter dessa då och då. Dokumentation kring hela processen har en del hål men menar att det finns 

checklistor och enklare lathundar. 

Kunden uppfattar inte detta som ett problem eftersom de inte blir medveten på samma sätt om vilken 

funktionalitet de missar. Respondenten förespråkar flexibilitet och kommunikation, och tror kunden 

hade tjänat på att vara mer öppna när det kommer till nya leveranser. 

De agila metodikerna som man använder tycker den tillfrågade fungerar bra, och gillar tanken med att 

använda informationstavlor(backlogs) för att hela tiden hålla koll på vad som ska göras och inte. 

Respondenten tror det är viktigt att använda sig av de delar som passar utvecklingsteamet och företaget, 

och inte slaviskt följa de rutiner som dessa metoder förespråkar. 

Avslutningsvis hade respondenten gärna sett tester och utvärderingar kring processerna, att hitta 

jämförbara verksamheter och se hur de står mot företaget. 
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4.2.2 Respondent 2 

Respondenten är anställd som systemanordnare och har innan denna tjänst haft relevant och blandad 

yrkeskunskap inom de områden denne arbetar med. Rollen innefattar arbete som projektledare, 

verksamhetsutvecklare samt i det specifika uppdraget IT-driftsamordnare samt infrastruktursarkitekt. 

Som IT-driftsamordnare har respondenten ansvar för att planera och utföra drift samt daglig 

driftverksamhet. Rollen som infrastruktursarkitekt innebär att individen är ansvarig för olika 

systemlösningar som är infrastrukturellt sunda. Respondenten har som uppdrag att blicka framåt och 

göra förändringar, planera uppgraderingar och teknikbyten. 

Respondenten är insatt i ITIL då det används i uppdraget och definierar det som en samling processer 

och metoder som hjälper företag på olika nivåer att bedriva en strukturerad verksamhet. En verktygslåda 

som man själv kan plocka ur. 

De processer som specifikt används aktivt i uppdraget, och som respondenten även nämner att det finns 

dokumentation för, är incident management (incidenthantering) samt problem management 

(problemhantering). Här nämner även respondenten andra personer som denne tror kan bidra till studien 

och som eventuellt besitter mer kunskap inom området ITIL. 

SaaS är något som individen är familjär med och vet vad det innebär samt att det är vad som används 

för att leverera företagets olika tjänster. Fördelen för företag att inte behöva driva dessa tjänster själva 

är något som denne tror är bidragande till den stora tillväxten. Även här bidrar respondenten med 

ytterligare personal som kan vara bidragande för studien. 

Respondenten bidrar med dokumentation som täcker den interna processen för release- och leverans 

(från start till release) samt förklarar den övergripande enligt figur 3, se nedan. 

 

Figur 6. Process idag, release- och leverans 

Uppdraget består av ett antal tjänster som utvecklas till kunden. Dessa symboliseras av ”Mjukvara (1)”, 

”(2)” och ”(3)”. Handläggarstöd symboliserar utvecklingsarbetet som pågår samt leverans till drift. Drift 

tar sedan över och testar funktioner och tjänsterna på de interna test-plattformarna som finns. Systemtest 

innebär ytterligare test som tillåter iterationer att gå tillbaka till utvecklarna om den nya versionen går 

sönder. CAB står för ”Change Advisory Board”, och i detta steg redovisar man bland annat för kunden 
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vad som gjorts samt hur det har gått. Om kunden ger ett OK för fortsatt test, går man vidare till extern 

test. Där testar man att de utvecklade och internt testade tjänsterna övergår till externa miljöer. Detta för 

att säkerställa att ingen kod pekar mot interna verktyg och på så sätt fallerar. Därefter levereras tjänsterna 

till kund i produktion. 

Respondenten uttrycker en del problem med den dagliga processen och yrkar mot att problemet ligger 

mellan utveckling och drift, det vill säga den interna leveransen av de utvecklade tjänsterna till drift. 

Kunskap och dokumentation finns inte i tillräcklig mängd, och resultatet kan, även med rätt 

dokumentation, bli lidande av detta. Detta innebär ett tidspåslag och i slutändan att man inte alltid kan 

leverera allt det man hade tänkt, även om det inte påverkar den deadline som är satt för extern leverans 

på grund av de skyddsnät som finns på plats. Kunden blir alltså inte lidande i mån av tid utan snarare i 

mån av mängd. Tid som kan läggas på att utveckla nya funktioner läggs på manuella moment vilket 

innebär att kunden förlorar pengar och arbetskapacitet. 

Respondenten tror att man kan bli bättre på att hantera denna process och tror att en förbättring på 

området skulle vara att tillsätta en roll som har ansvar över dessa delar. Bättre verktyg och bättre 

dokumentation. Finns det processer som skulle kunna hjälpa oss i detta avseende, undrar respondenten 

samtidigt. 

Uppdraget bygger på så många olika delsystem och tekniker, de hanteras olika i leverans eftersom en 

del av systemen är statiska, och det finns ingen dokumentation kring detta. Vad hindrar från att man gör 

dem mer lika? Vad hindrar från att man kan göra allt likadant, kan man hantera dem annorlunda än vad 

man gör idag? Kan mer automatiseras, om så hur? Respondenten uttrycker bra frågeställningar för 

studiens fortsatta framgång. 

Respondenten avslutar med att ITIL-processen release management är något som förmodligen används, 

men inget som denne har bra koll på. 

4.2.3 Respondent 3 

Respondenten har tidigare arbetat som IT-arkitekt och utvecklare. Idag jobbar denne mer som utvecklare 

men ser att rollen mer och mer går åt arkitektshållet, i och med de delprojekt som nu pågår. 

ITIL och SaaS är uttryck som respondenten känner till, men inget denne jobbat med direkt. Ramverk 

och modeller för att stödja IT-processer är känt sedan tidigare och individen uttrycker att denne mycket 

väl kan ha kommit i kontakt med ITIL, men inget som noterats. 

Release- och leveransprocessen för utveckling är något som respondenten har mer kunskap om och är 

insatt i. Respondenten beskriver hur processen börjar med hjälp av den agila metoden Scrum, som 

planeras med de tre rollerna projektägare, utvecklarteam och Scrum-master. Teamet samlas tillsammans 

och använder ”storypoints” för att bestämma vad som hinns med under kommande sprint. Allt eftersom 

utvecklarteamet har blivit bättre på att estimera hur lång tid uppgifter tar så har man fått mer och mer 

precisa sprinter. 

Leveransinformation skrivs ned löpande efter att varje punkt i ärendehanteringssystemet bockas av. När 

det närmar sig slutet sätts ett releasefilter ihop och någon kontrollerar att se till så att allt i leveranslistan 

är gjort. När detta har gjorts tar man reda på vilka tjänster som ska till vilka ställen. Sista dagen av 

sprinten kör man leveransscriptet, som innebär att varje del som ska levereras får ett versionsnummer. 

Ett leveransdokument skapas också, som håller koll på vem som jobbar med leveransen. När allt känns 

bra läggs detta över på drift-teamet. 

Respondenten tycker att det finns många delar av denna process som är krångliga och som kostar mycket 

onödig tid då manuella moment som måste göras i rätt ordning ofta gör det stressigt i slutet (och trots 

att saker görs rätt krånglar det ändå ofta). Om inte kunskap finns om leverans blir det lätt fel, speciellt 

om den med kunskap inte finns på plats. Respondenten har börjat skapa egen dokumentation över 
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leveransprocessen mellan utveckling och drift, men arbetet är långt och komplicerat, där många moment 

skulle kunna automatiseras för att spara ytterligare tid. 

När det kommer till det agila arbetssättet och Scrum är det något som respondenten tycker fungerar 

väldigt bra, men noterar också att det är en speciell miljö att jobba i, när man jobbar agilt men kunden 

inte vill ha produkten agilt eftersom det innebär ändringar för dem. Det krävs även en dags underhåll 

för att få ut de nya ändringarna. 

Kundkommunikation är en faktor som är problematiskt i uppdraget, i och med den långa beslutsväg som 

kunden måste gå igenom för vad de vill ha med i varje uppdatering. Detta blir speciellt synligt när 

sprintplanering görs (dagen innan sprinten sätter igång) och man bestämmer vad som hinns med under 

denna sprint. Förbättringsmässigt tycker respondenten att det går att påverka den leveransprocess som 

ligger mellan utveckling och drift. 

4.3 Sammanfattning arkiverad data/dokumentation 
En sammanfattning av företagets dokumentation inom ITIL, SaaS samt release- och leverans återfinns 

i följande kapitel. 

4.3.1 Change Management, CAB (ITIL) 

Tillfrågad 1 (personlig kommunikation, 4 maj 2017) bekräftar att företaget använder sig av CAB på 

olika nivåer för att kunna hantera ändringar mer övergripande, samt att kompetenser på lägre CAB-

enheter är mer specifika för de uppdragen de hanterar. På den överliggande CAB-enheten finns inget 

strukturerat protokoll, utan ändringar noteras och görs efter behov. Om ett ärende kräver extra 

uppmärksamhet läggs det in i ärendehanteringssystemet. 

Ett exempelprotokoll ser ut som dylikt: 

 Möte kallas av ansvarig. Roller som deltar är satta men vid behov bjuds andra discipliner in. 

Möjlighet att ställa frågor ges mellan varje punkt 

 Vad ska diskuteras, vad ska levereras vid nästa release och vad kan bli problematiskt (tid, 

komplexitet, storlek, buggar) 

 Om högprioritetsincident dykt upp diskuteras denna 

 Kommunikationsplanen gås igenom (kundmaterial, nya funktioner, utbildning) 

 Systemdokumentation (uppdateras) 

 Beslutsunderlag (uppdateras) 

 Beslutsfattning 

 Mötet avslutas med diskussion (…till nästa möte) 

4.3.2 Incidenthantering (ITIL) 

Incidenthanteringen som företaget använder sig av är anpassad för att fungera med dess leveransmetod. 

Den inleds med en sammanfattning av de begrepp och termer som dokumentationen använder sig av, 

därefter följer en förklaring av aktiviteter och berörda enheter av organisationen. Denna dokumentation 

är flytande under uppdatering. 

 De berörda enheterna är: 

 Service Desk(/support) 

 DataCenter (kontorstid) 

 DataCenter (annan tid) 

Varje enhet får sedan specifika instruktioner i form av hur processen ska gå till och vad som ska göras. 

Service Desk tar emot och analyserar kunden, dess problem, produkt och vilken prioritet felet bör ha att 

lösas. Service Desk har sedan som uppgift att ringa in problemet, och ska sedan registrera ett ärende i 

ärendehanteringssystemet med rätt enhet som ansvarig, där i form av förvaltning eller datacenter. 
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Dokumentationen fortsätter med att man ska säkra resurser samt utse en incidentansvarig. Denna individ 

bevakar sedan ärendet och informerar berörda. När funktion är återställd klarmarkeras ärendet och 

därefter skickas mail ut om att problemet är löst. Service Desk är medverkande under hela denna process. 

Dokumentationen för hur datacenter på kontorstid eller annan tid ska genomföras är lite annorlunda, 

men i stora drag densamma. Det som skiljer dem åt är vikten av att informera berörda under ”annan tid”. 

Incidenthantering är inte bara hantering av fel utan även hantering av upptäckta händelser som står ut. 

Denna process ser ut som sådan: 

 Felanalys, ringar in problemet 

 Registrera ärende på berörd enhet 

 Åtgärda 

 Notera 

I dokumentationen finns även ett flödesschema med hela denna process. Tillfrågad 2 (personlig 

kommunikation, 8 maj 2017) tycker att nuvarande dokumentation fungerar bra och berättar att loggning 

av varje ärende hanterar vilken molntjänst de behandlar. 

4.3.3 Problemhantering (ITIL) 

Dokumentation för problemhantering återfinns även inom företaget. Denna är väl beskriven och är till 

en viss mån invävd i incidenthanteringen, med syftet att man använder problemhantering på fall där det 

är tillämpbart. Denna dokumentation är flytande under uppdatering och kan därför vid arbetets slut se 

annorlunda ut. 

Följande aktiviteter ingår i dokumentationen: 

 Driftsättning 

 Hantering av driftkomponenter 

 Monitorering 

 Backuphantering 

Händelser som sedan definieras som problem hanteras på följande sätt: 

 Analys och prioritering 

 Problemanalys 

 Problemkategorisering 

 Registrera ärende 

 Information till användare 

 Stängning, rapportering och utvärdering 

4.3.4 SaaS-dokumentation 

Dokumentationen som nämner SaaS är dokumentation som är utformad att visas för kunder, och ingen 

teknisk djupdykning. Den är dock relevant för att förklara på vilken nivå det finns beskrivet och hur 

man generellt arbetar och definierar SaaS inom organisationen. 
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Figur 7. SaaS-dokumentation 

Figur 7 är en visuell representation av organisationens moln-verksamhet som helhet. Figuren visar att 

SaaS-lösningar är överrepresenterat inom företaget och det är då också viktigt att dessa är anpassade 

mot dess utvecklingsmetodiker och release- och leveransprocesser, något som man inom organisationen 

ser är viktigt. Denna överrepresentation visualiseras genom att ”SaaS-tjänster” i figuren ovan kopplas 

till tjänst ett, två och tre. 
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5. Analys 
Analyskapitlet använder studiens teoretiska referensram och jämför den mot den insamlade empiriska 

datan, detta med hjälp av de metoder som nämns under studiens metodkapitel. Den insamlade empiriska 

datan tolkas och analyseras. Studiens analys påbörjades redan vid transkribering av intervjuer. 

5.1 Analys av ITIL 
Det teoretiska ITIL ställs mot ett ITIL som har varit implementerat över en längre period och där en 

organisation har fått välja vilka processer som passar dem och ska användas. Det teoretiska ITIL talar 

för att anpassning är valfritt men rekommenderar också på flera områden tillvägagångssätt och roller 

som kan vara till fördel. Respondent 1 är den tillfrågade som har insikt i detta och tillsammans med 

organisationens ITIL-dokumentation har en beskrivning som reflekterar detta tagits fram. 

På företaget använder man sig, som identifierat, av sub-processen 

”Change Advisory Board”, samt processerna ”Incident Management” 

och ”Problem Management”. CAB återfinns under processen ”Change 

Management” som i sin tur återfinns under ”Service Transition”. 

Incident- och problemhantering är processer som återfinns under 

”Service Operation”. För en klarare bild av denna struktur, se figur 2, 

samt figur 8. 

CAB är väl teoretiskt underbyggt i den officiella dokumentationen för 

ITIL, som man också utgått från när konceptet infördes på företaget. 

Den officiella dokumentationen specificerar sub-processen som ett stöd 

i arbetet med ändringar. (The Cabinet Office, 2011a) Det som blir 

problematiskt är när ITIL har använts under en sådan lång tid och när 

den interna dokumentationen inte helt underbygger de val man har gjort, 

något som framkommit efter analys av den insamlade datan. 

ITIL rekommenderar att flera CAB-enheter används för att hålla god 

ändringskontroll på företag eller organisationer som är av det behovet. (The Cabinet Office, 2011a) 

Detta har man implementerat hos fallstudieföretaget där mindre CAB-enheter har bättre koll inom 

uppdrag och överliggande CAB-enheter har en mer överblickande roll. Fortsättningsvis rekommenderar 

ITIL:s dokumentation ett antal roller/intressenter som bör vara inkluderade i CAB-enheterna. Däribland 

kund(er), utvecklare och löst definierat, tjänstägare. Även kategorin ”others” finns med och med det 

menar man att andra utomstående parter som kan påverkas av ändringarna bör inkluderas. Exempel på 

detta menar man kan vara polisen om ändringen kan påverka trafiken. Dessa roller är både väl 

definierade samt väldigt lösa när en sådan viktig del av verksamheten påverkas av att ändringar görs vid 

rätt tillfälle och av rätt anledningar. (The Cabinet Office, 2011a) 

Fallstudieföretaget använder sig av, som tidigare nämnt, CAB-enheter på olika nivåer(hierarkiskt) inom 

företaget. Tanken med detta är att när ändringar på högre nivå går igenom bör de undre nivåerna snabbt 

kunna svara på dessa och lösa eventuella nya problem inom sina specifika uppdrag. Detta fungerar även 

åt andra hållet. Det är förklarat på samma sätt i ITIL:s dokumentation. Det skiljer sig dock i klarhet när 

det kommer till vilka roller som ska inkluderas i dessa CAB-enheter. På företaget har man haft tid och 

erfarenhet att lösa eventuella problem och kunnat framställa enheter som är effektiva och med specifik 

kunskap, så är inte alltid fallet när en ny organisation försöker anamma dessa tekniker. Det blir då 

problematiskt när ITIL rekommenderar roller som utvecklare, kunder, helpdesk med fler, men inte går 

djupare på behovet av specifika kunskaper inom just molntjänster. Till ITIL:s fördel är detta väldigt löst 

definierat, men problemet kvarstår när man har en lista med rekommenderade roller. 

 

Figur 8. ITIL på 

fallstudieföretaget, färdigställd 
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Den officiella dokumentationen började behandla molnet efter version 2007 och påbörjade denna 

implementation i dokumentationen under version 2011, som också är den senaste (The Cabinet Office, 

2011b).  

Problem- och incidenthantering är processer som återfinns i ”Service Operation”, vilket är en 

livscykelskategori för att bland annat hantera support och dag-till-dag aktiviteter. Kategorin innehåller 

även processer som ger stöd för att exekvera kostnads- och kvalitetseffektiviseringsprocesser för IT-

verksamhet. 

På fallstudieföretaget används problem- och incidenthantering. Dessa processer har ett mer specificerat 

syfte än vad livscykelskategorin har och handlar om support-aktivitet i olika former. Incidenthantering 

är först i dokumentationen och kommer således också att behandlas först i studien. Processen definieras 

av ITIL:s dokumentation som ett fel som på något sätt stör tjänsten. Det kan vara i tillgänglighet eller 

kvalité. ITIL:s dokumentation talar om incidentmodeller och flöden för kategorisering och uppmuntrar 

organisationer att skapa egna modeller av dessa utifrån sina egna preferenser. I dokumentationen 

förekommer det flera gånger att vikten av incidentidentifikation och att korrekt kunna samla in data om 

incidenten är vitalt för att det ska kunna lösas. I samma stycke nämns också att alla steg som kan gå fel 

bör övervakas. (The Cabinet Office, 2011c) 

Att vid en incident ta emot rätt information och att registrera denna är vitalt för att en incident ska kunna 

lösas. I ITIL:s dokumentation återfinns ett antal rekommendationer (se §2.1.4) som kan användas för att 

notera incidenter. Kategorisering och prioritet, datum och namngivning är bara början på denna lista, 

men det som inte återfinns är exempelvis vilken process som problemet ligger under eller vilken tjänst 

samt typ av tjänst. Detta kan ses som trivialt och underförstått, men i incidentens viktigaste skede finns 

inget utrymme för misstag och att samla in tillräckligt med information för att snabbt kunna lösa ett fel 

kan vara avgörande för organisationen. På fallstudieföretaget har incidenthantering varit aktivt under en 

längre period och kommunikation med användare visar att detta är ett ständigt pågående 

utvecklingsarbete. Incidenthanteringsmodellen som används liknar den som är framtagen och syns i 

ITIL:s dokumentation, med ändringar för att lättare passa verksamhetens sätt att tänka. Skillnaderna 

mellan teori och praktik ligger här i vilken information som samlas in och hur den sedan används. 

Processen ”Problem Management” är i sin definition olik incidenthantering men i sitt utförande generellt 

likadan. Definitionsskillnaden är att en incident är ett fel som direkt påverkar tjänsten. Problemhantering 

handlar istället om att minimera och förebygga incidenter. Dokumentationen för problemhantering är i 

stora drag liknande den för incidenthantering, men samma slutsats som dras vid incidenthantering kan 

även dras här, lämpligare insamling av data för att kunna hantera fel och problem. 

5.2 Analys av SaaS 
SaaS är i sitt sätt väldigt abstrakt och det visas både i de genomförda intervjuerna men även i den 

insamlade datan. Samtliga respondenter har full koll på vad SaaS är, däremot hur det fungerar rent 

praktiskt har de svårt att svara på. Detta återspeglas på dokumentationen som är funnen för SaaS, och 

att det inte finns någon typ av organisation som tillhandahåller tankesättet. I Sverige finns SIS som ser 

över olika standardiseringar för begrepp och de har behandlat molnet och SaaS, men tankesättet förblir 

abstrakt och svårt att greppa även med denna information. 

Fallstudieföretaget använder sig av SaaS när de levererar sina tjänster, och det gäller inte bara den 

tjänst/det uppdrag som denna studie har granskat. Således har dem lång erfarenhet av användandet av 

SaaS och det är också, enligt respondent 1, en av de stora anledningarna till att de varit framgångsrika. 

Tidiga val att differentiera sig gav resultat. Man använder även andra teknologier inom moln-stacken, 

men dessa uteblir med hänvisning till studiens avgränsningar. 
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5.3 Analys av ITIL och SaaS 
Med hänvisning till de två tidigare rubrikerna (se 5.1 & 5.2) påbörjas sedan analysen av hur och varför 

dessa två koncept verkar fungera med varandra. 

Lång erfarenhet inom områden som SaaS och drift har gjort att man tidigt i implementering kunnat se 

vilka processer som behöver extra tillägg och konfiguration. Det är fullt tillåtet inom ITIL att konfigurera 

efter organisationen som det appliceras på, och även något man gjort på fallstudieföretaget. Problemet 

ligger istället i att identifiera vad man gör annorlunda. Det har gått en lång tid sedan man påbörjade 

arbetet och de har mer eller mindre fasats in i varandra med hjälp av andra verktyg och individer som 

tidigt kunde bidra med kunskap. Att ITIL är så öppet är uppskattat av respondent 1, som är sakkunnig 

inom ITIL och summerar det som att: 

”…det är just det som gör ITIL till den starka verktygslåda det är.” – Respondent 

1 

Med detta menar respondenten att ITIL är så starkt eftersom det går att konfigurera och använda efter 

verksamheten. Det uppmuntras och bidrar till utveckling. 

5.4 Analys av agilt 
Rent teoretiskt är den agila metodologin utformad att vara flexibel och snabbt kunna reagera på 

ändringar. Tankesättet Scrum följer denna utveckling då det är byggt på agilt tänkande. Chapman (2012) 

tar upp agil utveckling i sitt verk ”SaaS Entrenprenur”, där han är väldigt positivt inställd till att SaaS 

och agilt fungerar med varandra. I de genomförda intervjuerna var alla respondenter positivt inställda 

till det agila tänkandet, men de har inte undersökt kopplingen mellan deras leveransmetodik och 

utvecklingsmetodik. Det som blir problematiskt i deras fall är att kunden inte vill ha agila leveranser, 

det vill säga att de inte vill ha frekventa, kontinuerliga leveranser av det avsedda uppdragets tjänster. 

Respondent 3 antyder att mottagandet av tjänsten är en myndighet och beslutsvägen för dem ser 

annorlunda ut än vad det gör för klassiska företag branschen. 

För att lösa detta utvecklar företaget fortfarande sina tjänster under metodiken Scrum och de levererar 

genom SaaS, men själva driftsättningen sker inte lika ofta som den brukar i en liknande process, enligt 

respondenterna. Detta kommer med fördelar och nackdelar och respondent 3 tror att detta kan lösas med 

bättre kundkontakt. 

Studien har under §1.5.2 samt §2.2 lyft tidigare forskning som kan påverka relationerna mellan först 

ITIL och agilt, sedan relationen mellan SaaS och agilt. Att det finns tidigare forskning inom dessa 

områden kan vara ett bevis på att området påverkar hur ITIL ska anpassas, något som studien har försökt 

att ta i beaktande. 

5.5 Återkoppling mot tidigare forskning 
Inom livscykelstegen ”Service Transition” och ”Service Operation” yrkar Karkošková och Feuerlicht 

(2014) på ändringar som bör appliceras på ITIL för att processbiblioteket ska bli mer accepterande mot 

molnteknologier, det är också viktigt att notera att författarna utgår från ett konsumentperspektiv, och 

denna studie utgår från ett leverantörsperspektiv. Deras studie är gjort efter det att ITIL 2011 släpptes 

och är således medvetna om det ändringar som har gjorts för att påbörja anpassningsarbetet, men tycker 

samtidigt att dessa inte är tillräckliga. Ändringar som påverkar denna studie är främst den ändring de 

föreslår inom ”Change Management”, som sedan appliceras på CAB. Karkošková och Feuerlicht (2014) 

föreslår i sitt arbete att den ändring som bör göras är att man ska försäkra sig om att tjänster där molnet 

är berört, bekräfta att dessa har gått igenom. (Karkošková & Feuerlicht, 2014) 

Ändringen de föreslår som påverkar CAB är delvis relevant för denna studie, med avseende på att hela 

tiden försäkra sig om att molntjänster fungerar och utnyttja den starka övervakningsförmåga som SaaS 

bidrar med. Ännu ett tillägg i ”Service Transition” rekommenderar de är att kommunicera rätt 
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dokumentation till rätt individer, och som tidigare fastställt i studien är kommunikation en faktor för att 

projekt lyckas, enligt The Standish Group (2015). 

Karkošková och Feuerlicht (2014) har även synpunkter inom ”Service Operation”, och dessa gäller 

främst att det är viktigt att med de verktyg som finns, kontinuerligt övervaka tjänster. Detta kan 

appliceras mot problemhantering (Problem Management). I ”Problem Management” gäller det att 

förebygga och minska antalet incidenter och det arbetet påbörjas redan vid tjänstens lansering. Detta 

kan även återkopplas till tidigare nämnda livscykel, ”Service Transition”, där bland annat överförandet 

av tjänster planeras och utförs. Med korrekt insamling av data och övervakning kan utvecklingsarbetet 

med denna tjänst fortsätta, och ändringar kan tas upp i den underliggande sub-processen CAB (återigen, 

se figur 8). (Karkošková & Feuerlicht, 2014; The Cabinet Office, 2011a; The Cabinet Office, 2011b) 

Incidenthantering är väldigt lik problemhantering och att samla rätt information är fortfarande den 

rekommendation Karkošková och Feuerlicht (2014) ger. Enligt dem är det också viktigt att hantera och 

lösa dessa fel snabbt. Med rätt insamling av data kan incidenter förebyggas i 

problemhanteringsprocessen och beslutas om i ett närliggande CAB-möte. 

På fallstudieföretaget uppger man att den process man använder är uppbyggd med ITIL i baktanken, och 

att den felsökning och informationsinsamling man genomför inte återspeglar någon speciell information 

för att veta vilken tjänst problemet eller incidenten gäller. 
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6. Slutsats/Diskussion 
I detta kapitel kommer fokus återigen att hamna på studiens forskningsfråga och att försöka besvara 

dess syfte. Kapitlet kommer att börja med att behandla studiens analysdel utifrån forskarens perspektiv, 

med tillhörande tankar och diskussion. Därefter återfinns en fallstudiediskussion, begränsningar och 

metoddiskussion samt rekommendationer inför framtida forskning.  

Syftet med denna studie har varit att kartlägga och analysera hur ITIL fungerar tillsammans med 

SaaS i ett befintligt uppdrag hos ett företag. 

Arbetet har behandlat processbiblioteket ITIL:s ställning till leveransmetodiken SaaS, med avseende på 

hur ITIL kan anpassas för att bättre fungera i molnet, mer specifikt SaaS-lösningar. Studien har utgått 

från ett företag som använder dessa båda tekniker, för att kartlägga och förstå vad som fungerar bra och 

vad som fungerar mindre bra. Tidigare forskning har pekat på att ITIL inte, i dagsläget, är anpassat mot 

SaaS, och eftersom leveransmetodiken förutspås vara en av de största ”flugorna” de kommande åren, så 

blir detta område väldigt intressant. Forskningsfrågan som har försökts besvaras är följande: 

FF1: Hur fungerar ITIL tillsammans med SaaS i praktiken? 

I analysdelen identifierades olika skillnader mellan studiens två huvudfokusobjekt, samt skillnader 

mellan SaaS och agilt. Därefter fördes en kort analys om hur företaget står sig mot den forskning som 

tidigare är utförd av Karkošková och Feuerlicht (2014). Inledningsvis undersöktes ITIL, ett område som 

alla respondenter visade en positiv inställning mot. Det är viktigt att notera att företaget som studien har 

utgått från har många års erfarenhet inom dessa områden, men att kommunikation och dokumentation 

inte alltid varit i främsta fokus. Således har man glömt bort vad man gör annorlunda från ITIL:s 

ursprungliga versioner. 

Skillnaderna som belystes i studiens analysdel är främst inom sub-processen CAB samt incident- och 

problemhantering. På fallstudieföretaget har man under en längre tid använt CAB-enheter och SaaS, 

vilket har medfört att man har infört ansvariga för dessa områden på högre nivåer. ITIL:s 

rekommenderade poster för CAB-enheter är detaljerade till stor del, men missar en av vår tids största 

områden, roller för molnet. Det behövs individer som har kunskap inom molnet och dess tekniker när 

ett företag ska driva dem. Således är det kritiskt att ett processbibliotek som ämnar för att täcka molnet 

i nästa version att inkludera moln-relevanta roller som rekommenderade.  

Det blir också viktigt hur information når dessa CAB-enheter, och hur den ska hanteras. Detta är också 

något som ITIL i dagsläget inte täcker men något som man på fallstudieföretaget har lärt sig att hantera 

med rätt kunskap. 

Följande rekommendationer till ITIL föreslås: 

Tabell 2. ITIL, CAB-rekommendation 

Lifecycle steg Process Sub-process Tilläggsförslag 

Service 

Transition 

Change 

Management 

Change Advisory 

Board 

Relevanta molnroller i CAB-enheten 

      

Dokumentation för hur tjänständringar som 

berör molnet ska rapporteras till CAB 

 

Studiens analysdel fortsätter inom ITIL och behandlar processerna ”Incident Management” samt 

”Problem Management”, som återfinns i livscykeln ”Service Operation”.  

Att samla in rätt information vid incidenter och problem kan vara av högsta betydelse, och därför är det 

viktigt att göra rätt från början och i den utsträckning det går undvika ”trial-and-error”. ITIL:s 
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dokumentation som den ser ut idag (version 2011) täcker en uppsjö av områden och ger en rad av goda 

tips när det kommer till hur incidenter och problem ska hanteras (se §2.1.4). Vilka modeller man kan 

utgå från när man skapar sina egna samt vilken information man ska efterfråga och behandla under en 

incident- och problemprocess. ITIL är rekommendationer på bästa praxis inom IT och är fritt att 

konfigurera efter egna behov. Men sedan det påbörjade införandet av molnet och dess tekniker i 

ramverket har man ett ansvar att även täcka dessa i mån av möjlighet och kunskap, för att undvika 

felmarginalen hos nya användare. Rekommendationerna för hur en incident och fel ska hanteras är väl 

dokumenterade och kan appliceras på molnet, däremot finns det glapp inom just hur dessa incidenter 

och problem ska noteras, det vill säga hur de ska ”loggas” i systemet. ITIL föreslår en del begrepp och 

ger goda tips, men när kanske vår tids största leveransmetodiksgenerationsskifte sker är det av otrolig 

vikt att täcka dessa hål som även den bäste kan falla ned i. 

Följande rekommendation till ITIL föreslås: 

Tabell 3. ITIL, Incident- och problemhantering, rekommendation 

Lifecycle steg Process Tilläggsförslag 

Service Operation Incident 

Management 

Relevanta frågeställningar vid incidentloggning 

  

Problem 

Management 

Relevanta frågeställningar vid problemloggning 

  

Dessa rekommendationer (se tabell 3) föreslås med avseende till att minska möjligheten till fel, något 

som ITIL försöker förespråka och därför anses dessa rekommendationer vara rimliga. Det handlar främst 

om att ta hänsyn till olika molntjänstetyper när incidenter samt problem ska noteras, och eftersom ITIL 

nämner klassiska angreppssätt och hur man exempelvis bör agera när informationen man hanterar är 

agil, bör processbiblioteket även nämna molnrelaterade. 

Karkošková och Feuerlicht (2014) har tidigare forskat inom detta område med fokus på hur konsumenter 

kan anpassa sina ITIL-processer när de får produkter levererade via SaaS. I deras arbete belyser de att 

ITIL och SaaS är ett område som kräver mer uppmärksamhet, forskning och data, och att anpassningen 

mot molnet endast är påbörjad. Denna studie har påbörjat arbetet från andra sidan myntet, det vill säga 

leverantörssidan. Deras insikter och förslag på ändringar har guidat denna studie åt rätt håll samt 

fungerat som inspiration om hur ITIL och SaaS kan anpassas mot varandra. 

Fortsättningsvis analyseras företagets agila utvecklingsmetodik med avseende på den forskning som har 

nämnts tidigare i studien. Verlaine et al. (2016), Hoover (2006) och Chapman (2012) kommer alla med 

olika insikter i denna process av anpassning och hur det kan påverkas. Verlaine et al. (2016) samt Hoover 

(2006) undersöker kopplingen mellan det agila tänket och ITIL och deras forskning är en början på den 

anpassningsprocess som bör tas i beaktande när agilt och ITIL skall fungera tillsammans. Chapman 

(2012) argumenterar för att ITIL och SaaS gifter sig ypperligt bra. Detta är även ett område som studiens 

respondenter uttrycker sig positiva emot. 

De tre ovan nämna forskarnas tankar har ej kunnat bekräftats genom detta arbete. Däremot har deras 

forskning inneburit ett angreppssätt som många ej annars skulle tagit mot denna anpassning. Att tidigt 

behandla och undersöka kopplingen mellan agilt, ITIL och SaaS för att ge fortsatt forskning samt läsaren 

den bästa möjliga utgångspunkt. Detta är ett möjligt område för fortsatta studier och inte något som 

kommer att besvaras i denna. 

6.1 Fallstudiediskussion 
Denna studie är baserad på de förhållanden som existerar inom ett företag och inom ett specifikt företag. 

Fallstudiebeskrivningen kan ses under §4.1. Fallet som beskrivs är studiens ursprungliga syfte, som 

sedan utvecklades. Det ska dock nämnas att ITIL och SaaS är en del av den process som beskrivs som 
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release- och leverans. En avvägning har då gjorts om detta fortfarande är relevant att utforska och den 

avvägningen har sagt ja, med motiveringen att studien utforskar och undersöker alla de begrepp som är 

relevanta för att besvara fallstudiebeskrivningen men samtidigt bevara dess integritet. 

Den transkriberade datan antyder och bekräftar följande: 

 Dagens release- och leveransprocess är i vissa stadier krånglig och innefattar manuella moment 

 Huvudsakligt fokusområde för förbättring är leveransen mellan utveckling och drift 

 Mer/bättre dokumentation om den interna leveransen mellan drift och utveckling krävs 

 Mer/bättre kunskap kring automatisering inom använda mjukvaror krävs 

 Bättre riktlinjer kring överförandet av kunskap 

 Kan kundkontakt förbättras? 

 Kan mjukvarorna som levereras göras mer lika, vad förhindrar dem från detta? 

En del arbete för att förbättra processen som helhet har påbörjats, men det krävs mer och en kraftigare 

hand för att styra/överse detta förbättringsarbete. 

6.2 Begränsningar och metoddiskussion 
Olika faktorer har spelat in på denna studie och påverkat den på olika sätt. Några av dessa har redan 

nämnts i studiens metod-kapitel. Den första påverkande faktorn var tiden. Hur mycket tid ska läggas på 

varje moment och hur mycket tid får varje moment maximalt ta. 

Andra faktorer var befintlig dokumentation och kunskap hos studiens respondenter, samt hur många 

respondenter som krävs för att på ett pålitligt sätt underbygga studiens syfte och besvara den 

forskningsfråga som ställts. För att djupare kunna förstå och visa på de förändringar som behövs för att 

anpassa ITIL mot SaaS behövs fler, och djupare studier, där denna koppling analyseras och 

sammanställs. ITIL är väldigt brett och det krävs mer än en studie som visar att det fungerar. Det ska 

också nämnas att studiens resultat är, till en viss mån, specifika för företaget och fallet i sig. En viss mån 

av anpassning verkar vara sunt i alla lägen när det kommer till ramverk, modeller och processer. 

Studiens främsta material för datainsamling var den intervjuguide som skapades, som utformades för att 

täcka och inrama de specifika delarna som studien undersöker, men samtidigt undersöka några 

utomstående faktorer till varför man agerar som man gör och utomstående val som kan komplettera eller 

stjälpa ITIL. Med detta menas agil utveckling. Flexibla principer som kan stå till hjälp och stöd när det 

gäller den snabbföränderliga värld vi lever i idag. Agil utveckling är flexibelt, och ITIL likaså. Även 

SaaS har en agil faktor när det kommer till att snabbt och vid behov kunna nå ut till kund med nya 

tjänster och funktioner, som även är inbakat i ITIL och agilt tänkande. 

Observation och dokumentation har varit studiens två andra datainsamlingsmetoder. Observation har 

bidragit med ett alternativt sätt att se situationer och på ett bra sätt dokumentera dem vid behov. Att 

analysera befintlig dokumentation har varit vitalt för studiens resultat. 

En omvärldsanalys över hur andra företag applicerar detta hade varit väldigt fruktbart. Att genomföra 

en fullständig fallstudie med tillhörande metodiker för datainsamling och analys tar tid och det krävs 

mycket tidigare erfarenhet för att snabbt veta vilka vägar man ska ta när arbetet fastnar. Det var första 

gången studiens författare genomförde en fallstudie, och en studie överhuvudtaget i denna skala. 

6.2 Rekommendation för framtida forskning 
Krav på tid, resurser och kunskap har påverkat denna studie på olika sätt, och på grund av detta ställs 

följande frågor och rekommendationer för framtida forskning: 

 Genomföra en omvärldsanalys inom området, hur gör andra? 

 Hur påverkar andra metoder och processer ITIL? 

 Bredare angreppssätt mot ITIL och möjligtvis mot molnet som helhet 
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 Införa någon typ av mätbarhet  

 Längre studie som har möjlighet att se resultat över tid 

Förhoppningen är även att detta arbete bidrar till fortsatta studier inom området. 

 

  



33 

 

8. Referenser 
Agila manifestot. (2001). Hämtat 2017-03-01 från http://agilemanifesto.org/ 

Agutter, C., (2012) ITIL Foundation Essentials: The Exam Facts You Need [Elektronisk resurs]. IT 

Governance LTD. 

Al Mourad, M., Hussain, M. (2014) The Impact of Cloud Computing on ITIL Service Strategy 

Processes. International Journal of Computer and Communication Engineering. 

Axelos. (2017). What is ITIL. Hämtad 2017-03-03 från https://www.axelos.com/best-practice-

solutions/itil/what-is-itil 

Benlian, A., Hess, T. (2011). Opportunities and risks of Software-as-a-Service: Findings from a survey 

of IT executives. Decision Support Systems. 

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (1998). Unified Modeling Language User Guide. Addison 

Wesley. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga A: Intervjuguide 
Den intervjuguide som avses att brukas är en så kallad semi-strukturerad intervjuguide. 

Intervjuguiden har tagits fram innan intervjuerna sker. Under intervjun kommer inte varje fråga ställas 

utan målet är att låta samtalet ha sin naturliga gång och några centrala frågor kommer fungera som bas 

för att sedan kunna göra avstickare när respondenten vill utveckla svar och resonera fritt. 

 

Intervjuguiden ska fungera som en mall för intervjuaren att falla tillbaka på när samtalet med 

respondenten trevar. Genom att låta samtalet ha sin naturliga gång hoppas vi att ämnen som berörs ska 

leda till följdfrågor där förhoppningarna är att se om teori och verklighet överensstämmer.   

 

1. Allmänt 

a. Hur länge har du arbetat på företaget samt på den tjänst du har nu? 

b. Hur mycket yrkeserfarenhet har du inom din tjänst? 

c. Vad är din titel på företaget och vad gör du/vad är dina arbetsuppgifter? 

 

2. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 

a. Beskriv din uppfattning av vad ITIL är 

b. Hur och varför applicerar ni ITIL i uppdraget? (vilka delar av ITIL) 

c. Hur tycker du att det fungerar hos er? Bra/dåligt 

d. Har ni dokumentation som behandlar detta? 

 

3. SaaS (Software-as-a-Service) 

a. Beskriv din uppfattning av vad SaaS är 

b. Hur och varför använder ni SaaS? 

c. Hur tycker du att det fungerar hos er? 

d. Har ni dokumentation som behandlar detta? 

 

4. Release- och leveransprocess 

a. Beskriv hela er release- och leveransprocess 

i. Vad är din del av denna process? 

ii. Hur ser er dokumentation angående denna process ut idag? 

iii. Anser du att den har några problem i dagsläget? 

1. Vad får dessa problem för konsekvenser för er och er kund? 

2. Vilka lösningar på detta ser du? 

iv. Andra projekt där både SaaS och ITIL appliceras, hur ser denna process 

ut där? 

b. Har du andra tankar som du anser inte har blivit lyfta, frågor om denna process 

du tycker vi ska ställa? 

 

5. Agilt 

a. Vad är agil utveckling för dig? 

b. Hur använder ni er av den agila metodologin? 
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c. Varför använder ni er av den agila metodologin? 

d. Vad är bra alternativt dåligt med denna metodologi, enligt dig? 

 

6. Avslutningsvis… 

a. Finns det något område du tycker är relevant som vi inte berört? 

b. Har du tips på fler kunniga individer inom området som kan bidra till studien? 
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9.2 Bilaga B: Transkriberingsgodkännande 

Godkännande av transkriberat material 
Medverkande var Anton Pettersson och Förnamn Efternamn 

 

Jag, Förnamn Efternamn, godkänner härmed att den transkriberade versionen (se 

bilaga 1) stämmer överens med den version jag muntligt förmedlade på intervjun 

som ägde rum den DATUM. Jag godkänner att den transkriberade versionen får 

användas i det examensarbete som Anton Pettersson skriver våren 2017. 

 

Medverkande underskrifter samt namnförtydligande 

Datum: ____________ 

 

 

 

Anton Pettersson   Förnamn Efternamn 

Intervjuare    Respondent 

 

 

[Ny sida] 

Bilaga (1) 

Här infogas den transkriberade versionen. 
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9.3 Bilaga C: Fullständig modell 
Nedanstående modell är en sammanfogning av alla de figurer och modeller som förekom under studiens 

intervjuer. Den har sammanfogat utveckling, drift, kund, support samt vilka processer som appliceras 

på varje moment. Support-blocket kan ses som iterativt eftersom en del lösningar kan lösas på plats, och 

återkoppling går direkt till kunden. Andra kräver mer kunskap, och då återkopplar man till processens 

början. 

 

 

 


