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Abstract 

Conect AB wants to know how they can use ITIL in their organization. Right now 
their company is in an expansive phase and needs a more structured way to work. 
They have been thinking of improving their way of work for several years but 
haven’t had the time to do so. Now they have realized they need to work more 
efficiently to able to grow further.  

ITIL is a collection of best practices. ITIL’s purpose is to help IT organizations to 
get more organized to de able to benefit the business in a better way. ITIL is 
developed by OGC (Office Goverment of Commerce) in England. With the help 
ITIL you can structure your work better and there by increase the efficiency of the 
IT process. ITIL is divided I several processes and each one of them have their 
own purpose. That makes everyone’s duties clear. The central parts of ITIL are 
Service Support and Service Delivery that gives an overview of how to work in an 
IT organization.  

The information about ITIL that has been acquired through previous courses at 
School of Engineering in Jönköping. Some books about ITIL were used to 
furthermore gather information. The information about how Conect AB work has 
been put together through several interviews with the supervisor at the company. 
A survey was sent to several of their customers, which of three of them replied. 
This provided a good idea about how Conect AB works today. 

At the moment the company doesn’t have a helpdesk system to handle incoming 
incidents. This is considered as the weakest part for the moment. A helpdesk 
system could improve the efficiency of their work a lot. To handle the incoming 
incidents in a correct way Conect AB will need to build a helpdesk, instead of 
letting the customers call the technicians directly. 

If they choose to implement the advices given to improve them, they will probably 
be able to expand even more. The time saved by the improvements can be used 
more efficient. This will allow the costumer relations to increase.   
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Sammanfattning 

Conect AB vill veta hur de kan använda ITIL i deras organisation. De befinner sig 
just nu i en expansiv fas och behöver ett mer strukturerat arbetssätt. De har 
funderat i flera år på att förbättra sitt arbetssätt men har inte haft tid att göra detta. 
De har nu insett att de måste effektivisera sitt arbetssätt om de skall kunna växa.  

ITIL är samling av de så kallade ”best practices” som betyder ungefär bra 
erfarenheter. ITIL ska hjälpa IT–organisationer med att bli mer organiserade och 
att öka sin nytta för affärsverksamheten. ITIL är framtaget av OGC (Office 
Goverment of Commerce) i England. Med hjälp av ITIL kan man strukturera sitt 
arbetssätt bättre och därmed öka effektiviteten på IT-processen. ITIL är indelat i 
flera processer, var och en med sina speciella uppgifter så att alla vet vad de ska 
göra. De centrala delarna i ITIL är Service Support och Service Delivery som på 
ett övergripande sätt beskriver hur man kan jobba i en IT-organisation. 

Informationen om ITIL till det här arbetet har införskaffats genom tidigare kurser 
på Tekniska Högskolan i Jönköping. Dessutom har böcker använts med 
anknytning till ITIL. Informationen om Conect AB:s arbetssätt har sammanställts 
genom återkommande besök och samtal med handledaren hos uppdragsgivaren. 
Dessutom gjordes en enkättundersökning mot företagets kunder varav tre svarade. 
Genom detta skapades det en bra bild över hur Conect AB arbetar. 

För närvarande har firman inte något ärendehanteringssystem för inkommande 
ärenden. Detta ses som den största bristen idag. Ett ärendehanteringssystem skulle 
effektivisera deras arbetssätt väsentligt. För att kunna hantera ärendehanteringen 
på ett korrekt sätt måste en helpdesk upprättas istället för att tekniker har hand om 
kundkontakten. 

Om företaget kommer att implementera förbättringsförslagen kommer de 
förmodligen att kunna få utrymme för att expandera. Vinsterna består i 
tidsbesparingar som kan användas mer effektivt. Dessutom kan man öka 
kundnöjdheten. företaget 
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1 Inledning 
När en organisation växer behövs ett organiserat arbetssätt för att kunna leverera 
högkvalitativa IT–tjänster. Ett strukturerat arbetssätt bidrar till högre kvalité på 
levererade tjänster. Det är viktigt att kunna planera sitt arbete för att öka 
kostnadseffektiviteten inom organisationen. ITIL är ett ramverk framtaget för att 
ge ett mer strukturerat arbetssätt till IT–organisationer. 

Det här examensarbetet utreder Conect AB:s befintliga arbetssätt och skall ge 
förslag till förbättringar. Förslag till förbättringar ges enligt ITILs ramverk.   

1.1 Bakgrund  

Conect AB är ett IT-tjänst företag som levererar IT-konsulting. Företaget 
grundades år 1998 och har 6 stycken anställda för närvarade. De anställda är har 
olika kompetenser och specialiserade på olika huvudområden. Affärsidén är att 
företaget ska på ett kostnadseffektivt sätt stödja och utveckla kundens IT-system. 
Conect AB skall fungera som en utomstående IT-avdelning och erbjuder sina 
kunder en bred kompetens inom områden som Kommunikation, Drift/Support 
och Affärssystem. Firman riktar sig till kunder som inte har någon egen IT-
avdelning. Deras kunder är små och medelstora företag/organisationer som i sin 
verksamhet är beroende av ett fungerande IT-system. Målet för uppdragsgivaren är 
att göra IT lönsamt för deras kunder. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med det här examensarbetet är att introducera ITIL för uppdragsgivaren. I 
dagsläget är företagets personal inte insatt i vad ITIL innebär. En viktig del av det 
här arbetet kommer att bestå av genomgång av ITIL för Conect AB. De vill kunna 
se hur ITIL kan implementeras i deras företag. De vill även veta vilken nytta de 
kan få efter implementationen.  För att kunna göra detta måste deras nuvarande 
arbetssätt undersökas. Deras nuvarande arbetssätt kommer att jämföras med ITIL 
standarden. Efter det kommer förbättringar att föreslås. Företaget skall kunna dra 
nytta av ITILs strukturerade arbetssätt. 

Rapporten ska vara skriven på ett sådant sätt att den som har jobbat med eller 
studerat IT skall kunna förstå vad rapporten handlar om och vad som ska uppnås. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetets primära syfte med detta examensarbete är att introducera ITIL för Conect 
AB och utreda hur man kan implantera ITIL i deras organisation. Arbetet 
kommer inte att bestå av att implementera ITIL i företagets organisation. Det 
skulle kräva en mycket större arbetsinsats än vad som finns tillgängligt. 
Uppdragsgivaren hade önskemål om att undersöka helpdesksystemet Altiris 
huruvida det passar deras behov. Detta kommer inte att genomföras på grund av 
tidsbrist. Arbetet kommer att fokusera på Service Delivery och Service Support 
som är kärnan i ITILs ramverk.  
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1.4 Disposition 

Rapporten kommer att vara uppbyggd på följande sätt. Inledningsvis kommer 
rapporten att ta upp bakgrund, mål samt avgränsningar. Under teoretisk bakgrund 
kommer grunderna i ITILs processer att beskrivas. Detta är för att enkelt kunna 
förklara vad det är processen gör och varför den är viktig att implementera. 

Under genomförande kommer Conect AB:s nuvarande arbetssätt att beskrivas och 
dess svagheter ska framhävas. Det kommer att föreslås förbättringar för de delar 
där det anses vara nödvändiga att förbättra. För att skapa motivation för att 
förbättra kommer rapporten att visa på fördelarna med att följa råden.  

Resultatet kommer att utreda huruvida specificerade mål och syften har uppnåtts. 
Resultatdelen har delats upp i tre delar. Först och främst beskrivs nuläget på 
Conect AB i en nulägesanalys. Här beskrivs hur företaget arbetar idag. Därefter 
analyseras vad som är bra respektive dåligt i det nuvarande arbetssättet. Här ges 
argumentation om varför vissa saker bör ändras. De positiva sakerna poängteras 
och lyfts fram. Den sista delen ges konkreta förslag på hur verksamheten bör jobba 
i fortsättningen för att på bästa sätt följa ITIL standarden. Eftersom företaget inte 
använder sig utav ITIL i dagens läge så man inte dela upp deras arbetssätt i ITILs 
processer. Dessa har istället beskrivits på sammanfattande definitioner. 

Slutsats och diskussion sammanfattar hur vida målet har uppfyllts och tankat kring 
hur arbete kan fortsätta.  

När definitioner som uppdragsgivaren, firman, företaget och verksamheten 
används syftas det till Conect AB.
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2 Teoretisk bakgrund 
2.1 Vad är ITIL 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) är en standard framtagen av 
den brittiska organisationen OGC (Office Goverment of Commerce) i England 
som även äger den. ITIL togs också fram med hjälp av olika företag från hela 
världen och sammanställdes till de så kallade ”best practices” (goda erfarenheter). 
Standarden är väl spridd i Skandinavien och övriga Europa men börjar även 
etableras i USA.  

ITIL beskriver hur man kan organisera och effektivisera sitt arbetssätt för att 
kunna uppnå de krav som kunden ställer. Det gör att det blir lättare att leverera de 
IT-tjänster som kunden vill och sedan även ge support på dessa. Syftet med ITIL 
man skall kunna förbättra sitt nuvarande arbetssätt för att kunna leverera de IT-
tjänster som uppfyller kraven på innehåll, kvalité och kostnad från kundens sida. 
ITIL bidrar till att man ändrar sin inställning från att ha levererat teknik i form av 
olika komponenter till ett mer tjänsteperspektiv. Ett tjänsteperspektiv gör att man 
kan paketera olika komponenter till exempel e-post och Internetanslutning till en 
tjänst. Det gör att personalen måste ändra sin inställning och kunna samverka när 
man går från leverans av enbart teknik till en tjänst. ITILs bild av en organisation 
är ur ett affärsperspektiv där man identifierar de olika parterna. Det innebär att de 
som beställer en tjänst ses som kunder, de som sedan använder tjänsterna ses som 
användare och IT-avdelningen är leverantörer.  

ITIL är inget som är nytt utan har använts i många år i stora organisationer som t 
ex Microsoft, IBM och HP utan att man har kallat det för ITIL. Det har helt 
enkelt varit en bra modell att jobba efter. Allt som tiden går blir dagens IT-miljöer 
allt mer komplexa och svåra att hantera. Förändringar kan ske från dag till dag 
vilket kräver mycket tid och resurser som har gjort att man har glömt bort att man 
kanske skulle kunna effektivisera sitt arbetssätt. Även kunderna ställer allt mer 
högre krav när organisationerna blir allt mer beroende av IT-tjänster som stödjer 
deras affärsverksamhet. Det ställs högre krav på innehållet i tjänsterna. Det blir allt 
viktigare att tjänsterna uppfyller en hög kvalité till en rimlig kostnad. Det beror 
bland annat på att konkurrensen från andra företag som också erbjuder samma 
tjänster ökar.  

Många företag är intresserade av att implementera ITIL i sina organisationer och 
företag som redan följer standarden vill kunna vara uppdaterade. Allt för att kunna 
förbättra och kvalitetssäkra sitt arbetssätt och därigenom leverera rätt kvalité av 
sina tjänster till en rimlig kostnad för sina kunder. ITIL kan ibland ses som en 
vetenskap men står helt enkelt för sunt förnuft. När organisationer blir allt mer 
komplexa kan saker som är enkla anses just som svåra att identifiera. Det är inte 
enkelt att implementera ITIL. Det tar tid och det är människor involverade i 
förändringen vid en implementation. [1] [2] [3] 
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En förändring skulle innebära förändring av arbetssättet, men även själva 
tankesättet. ITIL kan ses som en strategi med vilken man vill uppnå en servicenivå 
som kunden behöver. Strategin hjälper en organisation att definiera, uppnå och 
hålla den servicenivån. En strategi har många fördelar, men framförallt att man 
kan identifiera affärsverksamhets krav och behov. Det gör att man lättare kan 
planera framtida utveckling i IT-infrastrukturen. ITILs ramverk består av många 
olika moduler. Det är upp till varje organisation eller företag att utreda och 
bestämma om man har behov av alla moduler eller bara vissa som passar den egna 
organisationen. Frågan om kostnaden på tjänsterna har blivit allt viktigare. Man 
vill ofta veta den totala kostnaden för leverans och support på tjänsterna. Det finns 
fler faktorer som är intressanta. Det skall vara rätt tjänst innehållande rätt kvalité, 
till rätt kund, vid rätt tidpunkt med en kostnad som passar kunden. Det gör att 
man måste kunna balansera kvalité och kostnad. ITIL passar och kan 
implementeras i både stora och små organisationer.  Både den offentliga sektorn 
och privata företag kan dra nytta av ITILs strukturerade arbetssätt. Vid en 
eventuell implementation är personalens inställning viktig. De är inte alla som är 
positiva till förändringar. Man måste utbilda personalen och visa vilka fördelar det 
kan ge efter implementation. [1] [2] [3] 

2.2 Fördelar med ITIL 
 

Många företag och organisationer idag använder sig utav ITIL. De som inte gör 
det blir mer och mer intresserade av standarden. Många företag jobbar också delvis 
enligt ITIL utan att de själva vet om det eller tänker på det. ITIL blir mer populärt 
och krävs ofta av företag när de anställer ny personal. En implementation av ITIL 
kan ge flera fördelar men det innebär också att de anställda måste kunna ändra 
både sitt arbetssätt och tankesätt. De anställda brukar inte se förändringar som 
positiva och denna inställning måste ändras. Genom ITIL blir det lättare att 
definiera ansvar och roller. Man kan lättare identifiera en beställare och en 
leverantör. Relationen mellan kund och leverantör stärks med hjälp av definierade 
roller. ITIL med sitt organiserade arbetssätt bidrar till att en IT-avdelning kan 
leverera rätt tjänster i rätt tid, med rätt kvalité till rätt pris. Syftet med IT-tjänster 
inom företag och organisationer är att de skall stödja affärsverksamheten och bidra 
till att affärsmålen nås. IT-avdelningen skall bidra med sin kunskap och resurser så 
att dessa uppnås. IT-tjänster skall kunna uppfylla kundens krav på funktionalitet 
och kvalité. Anpassade IT-tjänster gör att man kan sticka ut bland andra aktörer 
på marknaden där konkurrensen är hård. Anpassningen gör också att man 
uppfyller kundens krav och bidrar till en nöjdare kund. För att kunna leverera 
dessa anpassade IT-tjänster krävs tydliga krav från kundens sida. [1] [2] [3] 



Teoretisk bakgrund 

9 

ITIL kan också bidra till ekonomiska vinster i längden. Med hjälp av ITIL kan 
man lättare se kostnaden för tillgänglighet på de olika IT-tjänsterna. Det bidrar till 
att man lättare kan balansera kvalité och kostnad. Det är också viktigt att kunna 
motivera en hög tillgänglighet för en tjänst. En tjänst som används av ett litet antal 
användare kanske inte har behov av en hög tillgänglighet. En sådan tjänst kan 
kräva mycket resurser och kostnader vilket inte väger upp till den nyttan den 
bidrar med. Den höga tillgängligheten med överkapacitet kanske inte finns i de 
specificerade kraven i SLA (Service Level Aggrement). Då måste man omförhandla 
avtalet eller justera tjänsten enligt kraven i SLA. Hög kvalité på de levererade IT-
tjänsterna bidrar till användarna inte behöver support i lika stor utsträckning. Det 
innebär en besparing av resurser som kan användas på andra områden. 
Högkvalitativa tjänster hjälper användarna att bli mer effektiva och produktiva.  

Change Management är en viktig del inom ITIL som hjälper till att planera 
förändringar i IT-miljön. Man får större kontroll på sina resurser och kostnader. 
Förändringar medför oftast stora kostnader därför måste man utvärdera nyttan i 
förhållande till kostnaden och det man vinner på att göra förändringen. Dessutom 
måste man ta ställning till om ändringen verkligen behöver genomföras eller om 
det går att lösa på ett annat sätt. Den totala kostnaden för en förändring måste tas 
i beräkning. Först då kan man göra en utvärdering och bestämma om den skall 
genomföras. Det bidrar till att man har en större kontroll på kostnader som berör 
förändringar och de resurser som krävs vid implementation av dem. Genom att 
man får kontroll på IT-tjänsterna får man också överblick för kostnaderna av 
leverans och support på dem. Först då kan man göra en bedömning på vilka 
besparingar man kan göra. Kostnadsbesparingar skall genomföras på ett sådant sätt 
att de inte påverkar tjänsterna negativt och dess tillgänglighet. Besparingar kan 
göras på olika sätt. Syftet med ITIL är kunna förbättra de olika IT-processerna och 
på sätt kunna leverera bättre IT-tjänster med hög tillgänglighet. Det bildar en 
indirekt besparning genom att man lyckats leverera IT-tjänsterna på ett effektivare 
sätt. Bättre IT-tjänster kan ge vinster för affärsverksamheten bättre produktivitet 
och därigenom ökade intäkter. [1] [2] [3] 



Teoretisk bakgrund 

10 

Det kan anses som att ITIL är utvecklat för att göra kostnadsbesparingar vilket är 
en fel uppfattning. Huvudmålet är att kunna öka nyttan och kostnadseffektivisera 
sin IT-verksamhet. Kostnadsbesparingar är någonting som kan åstadkommas med 
hjälp av att man organiserar sitt arbetssätt och får mer kontroll på IT-tjänsterna, 
kostnader, resurser, krav och behov. Det organiserade arbetssättet innebär att man 
har tydliga mål uppsatta för sin verksamhet. Det finns klarlagda processer och 
rutiner vilket underlättar arbetet och planering av det. Man har tagit fram olika 
typer av metoder för mätning vilket gör att man kan skapa statistik och rapporter 
för senare uppföljning. Det är viktigt att kunna organisera sitt arbetssätt för att 
kunna vara konkurrenskraftig på marknaden. Då måste man kunna optimera 
utnyttjandet av tekniska och mänskliga resurser. En strukturerad organisation 
bidrar till nöjdare personal som ser sin roll i verksamheten och sina 
utvecklingsmöjligheter. En mer organiserad organisation bidrar till mindre stress 
bland personalen som kan planera och lägga upp sitt arbete. Tydliga mål och roller 
gör att alla vet sina arbetsuppgifter och vad de skall göra. En organiserad IT-
avdelning leder till en nöjdare kund. Med en nöjdare kund blir det lättare för IT-
avdelningen att på mer pengar och resurser och kunna motivera behovet av den 
egna personalen. Incident Management är också en central och viktig del av ITILs 
processer. Här är viktigt att ha tydliga roller och ansvar när det gäller eskalering av 
incidenter. När helpdesken inte kan lösa ärendet eskaleras ärendet till tekniker eller 
tredjepartssupport. Eftersom alla incidenter och problem noga dokumenteras kan 
tidigare liknande fel lätt identifieras. På detta sätt undviker man återuppfinnande 
av hjulet. [1] [2] [3] 

2.3 Helpdesk 

Helpdesk är en central del i ITIL processer. Det är en central punkt där användare 
ska ta kontakt med när incidenter eller problem uppstår. Det är helpdesken som 
sedan sätter prioritet på ärenden och tilldelar dem till ansvarig tekniker. Enligt 
ITIL standarden ska det vara helpdesken som är den enda kontaktvägen för 
användarna med IT-avdelningen helt enkelt en så kallad Single Point Of Contact 
(SPOC). Kontakten kan däremot ske via flera vägar så som till exempel telefon, e-
post eller via ett webbformulär. Direktkontakt med en tekniker skall inte 
förekomma. Det kan leda till ett flertal nackdelar som till exempel favorisering av 
användare eller bristfällig registrering av ärenden. Det kan också leda till stress 
bland de anställda på IT-avdelningen när telefonen ringer konstant. Helpdesken är 
IT-avdelningens ansikte utåt och det är viktigt att användare upplever att man IT-
avdelningen levererar service med hög kvalité. Om användarna upplever 
helpdesken negativt blir hela IT-avdelningens totala bild bli negativ. Det kan leda 
till att förtroendet för IT-avdelningen minskar och användare inte litar på att deras 
ärenden blir omhändertagna. [1] [2] [3] 



Teoretisk bakgrund 

11 

Helpdesken har ansvar för att ta emot samtal, registrera incidenter och rapportera 
till användarna under felavhjälpningsprocessen. Den moderna helpdesken löser 
även en hel del av incidenterna vilket inte förekom i en traditionell 
användarsupport. Helpdeskens primära syfte är att ta emot de incidenter som 
uppstår under det dagliga arbetet i en organisation. En incident definieras oftast 
som en händelse som stör eller hindrar den normala driften.  Det kan vara enkla 
saker som bortglömda lösenord, minskad prestanda eller att en tjänst är helt 
otillgänglig. En incident kan också betyda att en viss mjukvara eller hårdvara har 
slutat fungera vilket omöjliggör fortsatt arbete. Målet är att så fort som möjligt 
kunna återställa tillgängligheten på den berörda tjänsten, hårdvaran eller 
mjukvaran.  

Det är också via helpdesken man framför sina eventuella klagomål. Helpdesken 
instruerar användare och tar fram eventuella manualer för vanliga frågor.  Vid 
behov kan helpdesk genomföra en utbildning av vissa användare inom ett specifikt 
område. För att användare skall ha lätt att memorera kontaktvägen till helpdesken 
ska det bara används ett telefonnummer och en e-postadress används för att 
kontakta helpdesk vid rapportering. Att bara ha en enda kanal där användare kan 
vända sig har många fördelar. Flera supportnummer leder till förvirrning och kan 
göra användare upprörda. Tekniker slipper stressa när användare inte längre 
vänder sig direkt till dem och gör att arbetsbelastningen ligger i harmoni. De kan 
på så sätt lättare planera sitt arbetssätt och ägna sig åt eventuella projekt. Ofta vill 
användare kunna rapportera sitt ärende när de ser en tekniker i fält. Ett sådant sätt 
är felaktigt och kan leda till att ärendet inte registreras. Det leder i sin tur till att 
man inte kan följa upp ärenden och få statistik.  

Helpdesken skall även nå ut med information till användare vid eventuella 
driftsavbrott, förändringar, uppgraderingar och så vidare. Helpdesken har ansvaret 
för att informera vilka regler som gäller för bland annat användning av datorer på 
arbetsplatsen, regler för användning av Internet och policys för lösenord. 
Informationen kan nås ut via flera olika kommunikationskanaler som till exempel 
intranät, e-post eller en anslagstavla. Kommunikationen mellan användarna och 
helpdesken måste fungera bra för att användarna skall bli nöjda.  

Helpdesken kan också fungera som en central punkt för beställningar. Det bidrar 
till en effektivare hantering av beställningar där man kan ha kontroll på hur 
mycket som skall beställas. Det blir enklare att välja ut fabrikat på utrustning och 
man får en standardiserad utrustning. Helpdesken godkänner eller avslår 
beställningar efter samråd med den ekonomiskt ansvariga. Vid ett godkännande 
bekräftas beställningen och beställningen genomförs. Därefter planeras installation 
efter ankomsten av beställningen. Vid eventuella förseningar skall den berörda 
beställaren meddelas. [1] [2] [3] 
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Största delen av det arbetet som genomförs av helpdesken är reaktivt. Det beror på 
att man åtgärdar en incident efter att den har rapporterats in. Men även proaktivt 
arbetssätt kan tillämpas. Det kan användas till exempel när ett ärende kommer in 
till helpdesk ett antal upprepade gånger. Man åtgärdar det underliggande 
problemet och på så sätt blir man av med de återkommande ärendena. Ett 
proaktivt arbetssätt kan därmed bidra till minskat antal incidenter.  

När helpdesk får reda på att ett antal användare kommer ha behov av en ny 
programvara inom den närmaste framtiden kan de utbilda de specifika 
användarna. Det höjer användarnas kompetens inom den berörda programvaran 
och på så sätt minskar man framtida problem och uppkomsten av incidenter. 
Helpdeskens mål är att kunna lösa incidenter så fort som möjligt. Vid mer 
avancerade fel eskalerar ärendet till andra och tredje nivå support.  En prioritering 
görs internt i helpdesken för att ta hand om det mest kritiska ärenden först. Allt 
för att uppfylla de servicenivåer man har kommit överens om med kunden. Det är 
viktigt att man även utbildar sin helpdeskpersonal vilket bidrar till högre 
effektivitet. Det bidrar till en bättre lönsamhet och nöjdare kunder och användare. 
[1] [2] [3] 

2.4 Service Support 

Operativa processer som riktas mot användare/brukare 

2.4.1 Incident Management 

En incident innebär en händelse som orsakar eller kan orsaka en störning på 
kvalitén av en tjänst. Ett vanligt fel är att man blandar ihop incidenter och 
problem. Vissa organisationer eller företag använder sig enbart av termen problem 
för att förklara en störning vilket enligt ITIL är fel. Det kan nämligen finnas flera 
incidenter som alla är orsakade av ett problem.  

Incident Managements uppgift är att prioritera incidenter och återställa 
funktionalitet så snabbt som möjligt men utan att nödvändigtvis lösa det 
underliggande problemet. Ett exempel kan ges då en skrivare skulle sluta fungera. 
Då kan man omdirigera utskrifterna till en annan skirvare tillfälligt tills den andra 
skrivaren repareras. Man kan skriva ut och man behöver inte stressa lika mycket 
för att lösa ärenden. En sådan lösning kallas för workaround vilket innebär att 
man skapar en tillfällig lösning men löser inte det underliggande problem. Den 
tillfälliga lösningen används fram till dess att man har hittat en lösning till det 
underliggande problemet. När en undersökning har gjort och man har identifierat 
problemet blir det ett känt fel. När lösningen har genomgått test och utvärdering 
kan man stänga problemet och incidenterna. [1] [2] [3] 
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Kända fel hanteras av Problem Management. Termen ”incident” har en stor 
omfattning, det kan vara allt från att en användare har glömt sitt lösenord till att 
en hel tjänst ligger nere. En incident kan till exempel också vara att 
operativsystemet på en dator har blivit korrupt eller att e-post klienten inte går 
använda. Syftet med Incident Management är man skall återställa funktionen på 
en tjänst inom den tid som har avtalats med kunden. Målet är att 
affärsverksamheten inte skall bli lidande vid ett eventuellt driftavbrott. Tiden för 
åtgärd skall vara så kort som möjligt. Målsättningen är att så få delar som möjligt 
av affärsverksamheten påverkas.  

Det är viktigt att verkligen registrera alla incidenter. Oftast görs detta i ett så kallat 
ärendehanteringssystem där alla incidenter är samlade. Även om incidenter löses 
nästan omedelbart eller om det inte går att debitera kunden för den måste de 
registreras för att kunna mäta kvalitén på tjänsten. Det händer ofta att företag ser 
IT som enbart en kostnad och därför måste man kunna vissa vilken nytta IT-
avdelningen gör för affärsverksamheten. Detta görs genom redovisning, 
rapportering och redogörelse av registrerade och utförda ärenden som har kommit 
in till helpdesk till exempel som incidenter. Rapportering av incidenterna krävs 
också för uppföljning av den överkomna servicenivån med kunden ska kunna ske. 
En överenskommelse om servicenivån är viktig för att man skall kunna identifiera 
vilka av incidenterna är mest kritiska för affärsverksamheten. Dokumenteringen av 
incidenter är också viktig för att man sedan skall kunna hitta det eventuella 
underliggande problemet. En effektiv hantering av incidenterna med en kort 
åtgärdstid gör att affärsverksamheten kan påverkas minimalt. Innan en incident 
kan stängas måste kunden bekräfta att det är löst innan det tillåts att stängas. [1] 
[2] [3] 

2.4.1.1 Incident Management processen  

 

Bild 1 - Incident Management 
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2.4.2 Problem Management 

Ett problem definieras som en okänd underliggande orsak till en eller flera 
incidenter. Ibland löses incidenter snabbt och lätt, men det är inte alltid så. Ofta 
kan det ligga ett större problem bakom en eller flera incidenter vilket gör det hela 
svårare. Då måste felet undersökas djupare för att kunna identifiera roten till 
problemet för att sedan kunna lösa det. Oftast löser man en incident med en 
tillfällig lösning som egentligen inte löser själva problemet. Det gör att samma 
incidenter kan komma tillbaka på nytt på grund av att det underliggande 
problemet inte har identifierats. På detta sätt sänks kvalitén och tillgängligheten på 
IT-tjänsterna. Det är en fel väg att gå och gör att personalen spenderar mycket tid 
på att lösa samma återkommande fel. Om man däremot identifierar roten till felet 
kan man undvika att samma fel uppstår om och om igen. De resurser som går åt 
för att lösa samma fel hela tiden kan användas för att lösa unika problem. Problem 
Management syfte är att skapa långvariga lösningar på problem. Samtidigt vill 
man korta ner livslängden på ett problem till så kort tid som möjligt. Allt detta 
skall bidra till att man kan hålla en bra kvalité med en hög tillgänglighet på de IT-
tjänster man levererar till sina kunder. Dessutom vill man kunna utnyttja sina 
resurser optimalt och använda dem till rätt arbetsuppgifter. Målsättningen i 
längden är att kunna minska på antalet incidenter. Hela Problem Management 
processen bidrar till att man ska dokumentera problemen inklusive lösningarna. 
Alla problem som uppstår ska dokumenteras noggrant i en databas, databasen 
brukar betecknas som Known Error Database. Alla anställda på IT-avdelningen 
ska ha tillgång till denna databas. När ett problem uppstår nästa gång kontrolleras 
det mot databasen. Om en lösning på problemet redan finns så används denna. 
Det bidrar till sparade resurser och IT-kostnader.  

För att kunna lösa problemen krävs en effektiv Incident Management process. Där 
skall man kunna koppla flera olika incidenter till ett och samma problem. Problem 
Management kan både utföras reaktivt och proaktivt. Reaktivt menas med att man 
löser den eller de incidenter som har upp ståt på grund av ett problem. Proaktivt 
är ett mer effektivt sätt där man löser själva problemet innan en eller flera 
incidenter har uppstått. Med ett proaktivt arbetssätt kan arbetet effektiviseras och 
resurser kan användas till rätt arbetsuppgifter. Ett proaktivt arbetssätt gör att man 
lättare kan planera sitt arbete. Dessutom bryts den dåliga trenden på ständigt 
uppkommande akuta ärenden. En hög nivå på akuta ärenden ökar stressen bland 
personalen vilket leder till att man tappat kontrollen över sitt arbete. Istället vill 
man kunna planera, förbättra och förebygga.  

Flera typer av problem kan ofta förutspå genom övervakning. Det gör att man kan 
få statistik och trender på utrustning i IT-miljön. När något avviker från den 
normala trenden eller om statistiken anses det vara onormal kan ett problem smart 
uppstå. Man kan även konfigurera olika typer av larm som utlöses. När ett värde 
på trenden överskrids skickas ett larm till personalen. Med hjälp av övervakning 
kan man i ett tidigt skede förutspå problem och begränsa dess påverkan på IT-
miljön. [1] [2] [3] 
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För att problem Management skall kunna utnyttjas optimalt krävs noggrann 
dokumentation. Det skall finnas en standard för dokumentationen och alla på IT-
avdelningen skall veta vad som gäller. Problemen som uppstått och dess lösningar 
kan påverka hur investeringar görs i framtiden. Det kan till exempel handla om en 
viss typ av hårdvara som har orsakat mycket problem, vilket kan leda till att man 
väljer ett annat fabrikat i framtiden. Sammanfattningsvis kan en effektiv Problem 
Management process bidra till att problemen löses på kortare tid och antalet akuta 
ärenden hålls på en låg nivå.  

2.4.2.1 Problem Management process 

 

Bild 2 - Problem Management 

2.4.3 Configuration Management  

Idag är IT–system ofta mycket stora och komplicerade. Det är nästan omöjligt att 
veta till exempel exakt hur många klienter som man har i organisationens nätverk 
och vilken mjukvara och hårdvara de innehåller. Om man inte vet sådant är det 
mycket svårt att uppskatta kostnader för till exempel projekt och inköp av licenser. 
Att ha kontroll på vad som finns i den egna miljön hjälper även till när man ska 
felsöka incidenter eller problem Därför är configuration Management den centrala 
delen i service support delen av ITIL.  

Configuration Management hanterar och underhåller Configuration Management 
Database (CMDB). CMDB är en central databas som innehåller alla 
Configuration Items (CI) i miljön. En CI kan vara nästan vad som helst av all 
hårdvara, mjukvara och även dokumentation ska finnas med i CMDB. Men det är 
inte bara CI som ska lagras i CMDB, även relationer mellan CI:na ska vara tydliga 
för att man snabbt ska kunna se vilka andra enheter som skulle kunna påverkas av 
att man gör ändringar och vad det finns för konfiguration på varje dator. 

När man väl har fyllt sin CMDB är det extremt viktigt att hålla den uppdaterad. 
Alla förändringar ska resultera i att CMDB uppdateras. En inaktuell CMDB är 
lika illa som att inte ha en över huvudtaget. En gammal och icke uppdaterad 
databas kan leda till att man gör felaktiga ändringar eller köper fel antal produkter 
eller licenser. [1] [2] [3] 

Analysera 
Incidenter 

Hitta 
Problem 

Hitta 
lösning 

Bekräfta 
lösning 

Utför 
lösning 

Känt 
fel? 

Nej 

Ja



Teoretisk bakgrund 

16 

2.4.3.1 Configuration Management processen 

 

Bild 3 - Configuration Management 

2.4.4 Release Management 

Inom företag är det viktigt att man har kontroll över all hårdvara och mjukvara 
inom företagsmiljön. ITIL förespråkar stark att använda sig av standardiserade 
komponenter i hela sin produktionsmiljö för att ha bättre kontroll över till 
exempel distribution av mjukvara och felsökning av komponenter. I en 
standardiserad miljö kan man skapa programpaket som bara skickas ut till de 
berörda klienterna, det är mycket effektivare än att manuellt installera alla 
program från en CD. Programpaketet innehåller bara de program som den 
berörda klienten behöver. Man måste dessutom tänka på att om man bara 
introducerar nya komponenter eller program utan att utvärdera hur de påverkar 
miljön kommer man att få stora problem.  

Det är här Release Management kommer in. Det är release Management som 
hanterar all hårdvara och mjukvara som ska sättas in i miljön. När man ska sätta in 
en ny komponent eller Configuration Item (CI) som det kallas i ITIL ska den gå 
igenom följande steg. [1] [2] [3] 

2.4.4.1 Release Management processen 

 

Bild 4 - Release Management 
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3. För att förhindra negativa följder som releasen skulle kunna skapa måste 
den först genomgå en testmiljö där den jämförs med acceptansnivån. Här 
beslutas det om releasen ska släppas eller inte. Det är Change Management 
som har ansvar för testerna. 

4. Det planeras hur och när releasen ska distribueras. 

5. Releasen skickas ut, det är extremt viktigt att ha planerat hur man ska 
kunna återskapa miljön om distributionen inte skulle gå som planerat. 

2.4.5 Change Management 

Att göra förändringar i IT-miljön innebär alltid en risk. Minsta förändring kan ge 
oväntade konsekvenser för hela miljön. Det resulterar i sin tur till ökade incidenter 
och sämre kvalité på de levererade tjänsterna. Samma sak gäller om man inte 
uppdaterar CMDB efter en förändring. Change Management är en 
kontrollprocess som ansvarar för att planera, testa och godkänna alla förändringar 
som ska introduceras i miljön. Efter att en planerad förändring är genomförd 
måste Change Management se till att all dokumentation och systeminformation 
uppdateras. 

När man tar emot en begäran om att utföra en förändring skapas en Request For 
Change (RFC) som startar en process för att granska begära. Change Advisory 
Board (CAB) är en styrelse inom Change Management där personer från flera 
andra processer, chefer samt kundrepresentanter deltar. CABs uppgift är att göra 
riskbedömning i förhållande till nyttan och besluta om en förändring ska 
genomföras eller inte. Andra uppgifter innefattar prioritering av 
förändringsärenden samt att planera när och hur en förändring ska ske. CAB kan 
innehålla följande personer 

• Change manager 

• IT-chef 

• Service level manager 

• Representant från Helpdesk 

• Kundrepresentanter 

• Eventuella leverantörsrepresentanter 

 

Akuta förändringar behöver inte alltid gå igenom CAB om det inte anses 
nödvändigt. Då kan man istället ta upp förändringen i Emergency CAB som kan 
fatta beslut snabbare. Det kan vara saker som säkerhetsuppdateringar som täpper 
igen säkerhetshål. Dessa måste ibland åtgärdas snarast möjligt. [1] [2] [3] 
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2.4.5.1 Change Management processen  

Bild 5 - Change Management 
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2.5 Service Delivery  

Taktiska processer som riktas mot (betalande) kund 

2.5.1 Service Level Management 

Många IT-avdelningar ser sig inte som en leverantör av en tjänst utan tänker bara i 
tekniska banor. Men för kunderna spelar tekniken nästan aldrig någon roll över 
huvudtaget, utan är bara intresserade av själva tjänstens innehåll. Kunderna ska 
varken behöva känna till eller förstå tekniken bakom tjänsterna. IT-avdelningen 
måste förstå det och börja se sig själva som leverantörer av tjänster för att kunna 
använda sig av ITIL. 

Service Level Management (SLM) är en av de allra viktigaste delarna i ITIL, och är 
den delen som i princip styr över de andra delarna i Service delivery. Det är här 
som IT-leverantören och kunderna möts för att diskutera villkor och skriva avtal 
vad avser de tjänster som IT-avdelningen ska leverera. Det är viktigt att man har 
en dialog med sina kunder för att både IT-avdelningen och användarna ska kunna 
få en uppfattning av vad det är som ska levereras och till vilket pris. Vet inte IT-
avdelningen vad som är viktigt för affärsverksamheten kommer den att leverera det 
som de tror affärsverksamheten vill ha, och de kommer att göra det på best-effort 
praxis. Om det som därmed levereras inte stämmer med det som 
affärsverksamheten verkligen vill ha kan det lätt uppstå frustration och konflikter 
mellan parterna när affärsverksamheten mest ser IT som en kostnad och IT-
avdelningen tycker att affärsverksamheten inte utnyttjar det som IT kan erbjuda 
och är tacksamma för det som de faktiskt gör. 

För att undvika detta är det nödvändigt att skriva ett avtal över vad det är som ska 
levereras och vilka egenskaper som de tjänsterna ska ha. Inom ITIL världen kallas 
ett sådant avtal för Service Level Agreement (SLA). Ett SLA ska minst beskriva 
tjänstens innehåll och funktioner, kapacitet och tillgänglighet samt kostnader. I ett 
bra SLA lämnas inget åt egna tolkningar, alla begrepp ska vara förklarade och 
mätbara, en bra regel är att det är bättre att vara övertydlig än att det finns 
oklarheter i vad och hur det är som ska levereras. 

För att på ett effektivt sätt kunna leverera tjänster ska man ta fram en 
tjänstekatalog. I tjänstekatalogen delar man upp de tjänster som IT-avdelningen 
kan leverera, så som e-post och Internetanslutning. Man kan sedan sätta olika 
priser på de tjänsterna så att affärsprocesserna kan välja de tjänster de behöver. Det 
kommer även att öka affärsverk 

SLM ansvarar även för att se till att de SLA som finns efterföljs. Om man riskerar 
att avgå ifrån det som bestämts ska den ansvariga se till att nödvändiga åtgärder 
tas. När det sedan är dags för omförhandling. [1] [2] [3] 
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2.5.1.1 Service Level Management processen 

Bild 6 - Service Level Management 

2.5.2 Capacity Management 

Capacity Management fokuserar främst på att kunna planera för framtida 
kapacitetsbehov. När en organisation utvecklas och växer måste man kunna 
förutspå ändringar och större krav på kapacitet av till exempel av personal och 
hårdvara. Syftet är att man skall kunna leverera och uppfylla den kapaciteten som 
man har enats om med kunden i ett SLA. Meningen är att kunna hålla kapaciteten 
på en balanserad nivå som säkerställer att kundens verksamhet inte påverkas 
negativt.  

För att kunna uppnå de kraven som ställs måste kontinuerlig mätning och 
övervakning av hårdvara säkerställas. Genom övervakning kan man skapa larm när 
en acceptabel nivå på kapacitet på utrustning överskrids. På så sätt hinner man i 
tid åtgärda felet och utöka kapaciteten utan att användarna lägger märke till det. 
Allt detta för att kunna leverera rätt kvalité på tjänsterna till kunden.  

Kapacitetsplanering innebär även ansvar för flera olika delar som till exempel rätt 
dimensionering av personalstyrkan, att tillräcklig prestanda levereras och rätt 
dimensionering av applikationer. Målet är att kunna ta fram en långsiktig strategi 
för planering av kapacitetsbehov. Detta skall göras i god tid och planering av de 
kommande kapacitetsbehoven skall göras minst ett år innan. Då tas punkter upp 
för den totala kapaciteten som kommer att behövas under det kommande året. 
Kapacitetsbehoven specificeras och definieras tillsammans med kunden som sedan 
dokumenteras i SLA. Vid tillfälliga toppar då kunden har högre behov av kapacitet 
måste IT-avdelningen meddelas i god tid innan så att IT-avdelningen hinner 
åtgärda detta. [1] [2] [3] 
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IT-avdelningens uppdrag är att åtgärda ökande kapacitetsbehov utan att 
användarna skall behöva känna av det. Det är då IT-avdelningen jobbar som 
effektivast. Med hjälp av olika typer av test och mätningar kan man testa och 
förutspå framtida kapacitetsbehov. Man bör genomföra olika typer av test så som 
prestandatest eller lasttest. Med hjälp av simulerade tester kan man se om den 
demissionerade IT-miljön räcker till och uppfyller kraven. Vid tester kan olika 
typer av parametrar mätas som till exempel antal transaktioner, svarstider och 
belastningar på olika typer av hårdvara. Det är viktigt att inse att en förändring i 
en IT-miljö kan påverka den totala kapaciteten. En liten förändring kan betyda 
mycket totalt sätt. En hårdvara som har gått sönder och behöver ersättas och 
ersätts med en sämre tillfälligt kan påverka kvalitén på tjänsten.  

Kapacitetskrav är särskilt viktiga vid design av nya system. Det är viktigt att man 
noga planerar en sådan installation och dimensionering utav utrustning. 
Utrustningen skall väljas med tanke på framtida behov men bör heller inte 
överdemissioneras. Det är viktigt att utrustningen stödjer utbyggnad om behov 
skulle uppstå. Det kan betyda att det finns extra portar över i en switch eller plats 
för extra diskar i en server. Även applikationer bör ha stöd för framtida utökning 
vid behov. Det är viktigt att kapaciteten ligger på en balanserad nivå. Kapacitet 
skall inte vara undermållig eftersom det kan påverka kvalitén och tillgängligheten 
på tjänsterna. Det leder i sin tur till att man inte kan följa de kraven som kunden 
ställer. Om en IT-miljö istället är överdemissionerad leder det till högre kostnader 
och större behov av resurser som egentligen inte behövs. Vid behov av högre 
kapacitet bör man planera i god tid innan. Det gör att man kan planera den totala 
kostnaden, beställa nödvändig utrustning och tillgodose de resurser som kommer 
att behövas. Då kan man även se om den befintliga miljön räcker till eller om 
förändringar måste göras eller kanske till och med nybyggnation krävs.  

En effektiv kapacitetshantering består av planering för framtida behov av kapacitet. 
Det innebär att man måste ha kontroll på vilken kapacitet som är tillgänglig i 
dagsläget och vilken kapacitet som kommer att behövas i framtiden. Därför är 
olika typer av mätningar och analyser av dessa väsentliga. Det bidrar till att man är 
förbered på kapacitetsbehoven. IT-avdelningen slipper plötsliga och akuta 
händelser som berör kapacitet. Det gör att IT-avdelningen kan planera sitt arbete 
och slipper stress. Om planeringen görs rätt vid nybyggnation kan brister som 
finns i äldre system undvikas. [1] [2] [3] 

2.5.3 Availability Management 

Availability Management fokus är att mäta och säkra avtalade 
tillgänglihetsgarantier. Tillgänglighet brukar mätas i mätperioder som oftast är en 
månad eller ett år. Tillgängligheten definieras som den andel av en mätperiod där 
en funktion kan utföras utan fel eller avbrott. Otillgänglighet definieras som den 
andel av en mätperiod där en funktion inte kan utföras på grund av fel eller 
avbrott.  



Teoretisk bakgrund 

22 

Availability Managements syfte är att planera tillgängligheten för att kunna 
uppfylla de krav som man har enats om med kunden. Tillgängligheten skall kunna 
levereras på ett kostnadseffektivt sätt, med rätt kvalité och till en rimlig kostnad. 
Innan tillgängligheten börjar mätas sätts ett mål på tillgängligheten upp i samråd 
med kunden. Detta mål dokumenteras i ett SLA där båda parterna har skrivit på 
avtalet. Därefter börjar man mäta den verkliga tillgängligheten i den bestämda 
mätperioden.  

Tillgänglighet är viktig punkt för en organisation eftersom den berör deras 
affärsverksamhet. Tillgänglighet skall hållas på en så hög nivå som möjligt så att 
den inte påverkar affärsverksamheten negativt. Vid design av ett nytt system måste 
man ta hänsyn till tillgänglighet som är en viktig faktor. Det kan betyda att man 
väljer tekniska lösningar som bidrar till hög tillänglighet som till exempel RAID 
system för hårddiskar eller klustrade system på flera olika datorer. Alternativa 
källor för elektrisk ström måste tas fram vid ett eventuellt strömavbrott. Det kan 
vara lösningar som UPS (Uninterruptible Power Supply) eller ett dieselaggregat. 
Man måste fundera på hur nyinstallationer eller förändringar kommer att påverka 
tillgängligheten. Tillgängligheten påverkas av olika faktorer så som kvalité på 
hårdvaran, personalens kompetens och hur man underhåller de olika systemen.  

Availability Management har en nära relation till Capacity Management eftersom 
tillgänglighet också kan vara beroende av kapaciteten. Om kapaciteten blir för låg 
kan det uppstå driftstörningar på tjänster som kan leda till att de blir otillgängliga. 
En användare är mest fokuserad på om en tjänst är tillgänglig eller ej, medan en 
tekniker fokuserar för mycket på det tekniska så som hårdvarans tillänglighet, det 
är därför viktigt att man tittar på tjänstens tillgänglighet och inte på hårdvarans. 
Otillgänglighet kan betyda förluster i stora summor för ett företag där ett 
affärskritiskt system blir otillgängligt. Det kan betyda att produktionen måste ligga 
nere och leveranser blir försenade. Därför är det viktigt att design av system sker 
med hänsyn till redundans med en hög tillgänglighet av komponenter.  

För att kunna garantera en hög tillgänglighet krävs också underhåll på 
komponenter och tjänster. Detta genomförs under planerad nertid som också 
brukar kallas för servicefönster. Den tiden utnyttjas till olika uppgraderingar, 
service och underhåll. Om en tjänst har gått ner utanför servicefönstret kallas det 
för oplanerad nertid. Detta sker oftast på grund av en incident. Målsättningen är 
att hålla oplanerad nertid på så låg nivå som möjligt. För att kunna uppnå detta 
krävs mycket proaktivt arbete, att man åtgärdar fel innan de inträffar. Annars 
övergår det till reaktivt arbetssätt där man åtgärdar felen när de uppstår istället för 
att försöka förutspå dem. Proaktivt arbete måste utföras med olika typer av 
övervakning och analys av trender. Med en fungerande Availability Management 
kan man förutspå incidenter och därigenom planera sin tillgänglighet. Det bidrar 
till högre kvalité på de levererade tjänsterna. Det i sin tur bidrar till att man kan 
minska på reaktivt problemlösande och kostnaden för nertid på tjänsterna. Dessa 
resurser kan istället utnyttjas på ett bättre sätt. [1] [2] [3] 
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För att kunna vara medveten om sin tillgänglighet måste mätningar genomföras. I 
slutet av en mätperiod måste de redovisas inför kund. Den faktiska tillgängligheten 
jämförs med de avtalade målen i SLA. Vid ej uppnådda mål på tillgänglighet måste 
analys och utredning ske. Åtgärder måste tas fram för att förbättra tillgängligheten. 
För liten tillgänglighet kan bero på olika faktorer som till exempel för lite resurser 
eller bristande kompetens inom vissa områden. Vid presentering av tillgänglighets 
resultat blir det lättare att ansöka om mer pengar till dessa faktorer. Tillgänglighet 
handlar också om pengar. Det blir lättare att förutspå kostnaden och skapa en 
budget för tillgängligheten om man är medveten om sin nuvarande tillgänglighet 
och framtida behov av resurser för att hålla den balanserad. [1] [2] [3] 

2.5.4 Continuity Management 

Om det skulle inträffa en katastrof, som till exempel om datahallen skulle brinna 
ner kan man förlora stora mängder av data och IT-miljön kommer att vara 
otillgänglig under en längre tid. Även om risken för att katastrofer ska inträffa är 
väldigt låg kan de ändå inträffa. För att minimera skadorna för affärsverksamheten 
vid en sådan katastrof ska man implementera continuity Management. Continuity 
Management är en process som beskriver hur man kan hitta risker som kan få 
alvarliga konsekvenser och hur man tar fram och underhåller en katastrofplan för 
att komma tillrätta med de riskerna. Continuity Managements främsta uppgift är 
helt enkelt att se till att affärsverksamheten påverkas så lite som möjligt och att den 
kan fortsätta fungera efter en katastrof.  

Det första man måste göra när man ska upprätta en katastrofplan är att identifiera 
risker som kan påverka IT-miljön alvarligt, både externa och interna. Externa kan 
vara saker som brand och inbrott, medan interna kan vara vardagligare saker som 
en otillräckligt kontrollerad förändring eller den mänskliga faktorn. När 
katastrofplanen ska tas fram måste man arbeta mycket nära affärsverksamheten. 
Med hjälp av affärsverksamheten kan man identifiera de system som är mest 
affärskritiska. IT-avdelningen kan ofta ha svårt att bestämma vilket system som är 
viktigast för affärsverksamheten. Bara för att ett visst system har fler användare än 
ett annat behöver det inte vara det som är det mest kritiska. Kanske användarna av 
den otillgängliga tjänsten kan använda manuella metoder till exempel penna och 
papper för att utföra samma arbete. När man har identifierat vilka tjänster som är 
mest kritiska måste man bestämma hur man ska återställa tjänsterna efter en 
katastrof och i viken ordning de ska återställas. Man måste även komma överens 
om hur lång tid det högst får ta för att återställa de specifika tjänsterna, samt 
vilken mängd data som det är högst acceptabelt att förlora. 

När man har skapat en katastrofplan måste man testa den regelbundet. Mer än att 
bara återställa backuper. Man måste nämligen veta precis alla steg som ska tas, inte 
bara de tekniska för att så snabbt som möjligt kunna återställa systemet. [1] [2] [3] 
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2.5.4.1 Continuity Management processen 

Bild 7 - Continuity Management 

2.5.5 Financial Management 

Eftersom konsultföretag redan ser sig som en leverantör av tjänster har dessa redan 
en bra process för att hantera kostnader och fakturering men många interna IT-
avdelningar har dålig koll på sin budget, det anses som tråkigt och krångligt att 
hantera alla budgetberäkningar och investeringskostnader. Men med en effektiv 
Financial Management får man ökad kontroll på sina egna kostnader och 
därigenom kan man öka kostnadseffektiviteten och få utrymme för att ytterligare 
förbättra kvalitén på de levererade tjänsterna.  

Det första man måste göra är att räkna ut vad det faktiskt kostar att leverera var 
och en av de tjänster som finns beskrivna i tjänstekatalogen. Det är inte förrän 
man gjort det som man kan sätta riktiga priser på tjänsterna och skriva in dem i 
sitt SLA. När man har räknat ut vad varje tjänst kostar är det sedan även mycket 
lättare att veta var och om man kan sänka kostnaderna. 

Den totala kostnaden är resultatet av direkta och indirekta kostnader. Direkta 
kostnader är de som är enklast att räkna ut. Det är de kostnader som man kan se 
direkt, till exempel hårdvara, licenser och löner. Indirekta kostnader är däremot 
svårare att förutspå. Indirekta kostnader är sådant som skulle uppstå om en tjänst 
får driftstopp.  

Financial Management är en stödprocess vilket betyder att den är inblandad i flera 
olika processer. En av de mest märkbara är service level Management. Financial 
Management har ansvar för att prissätta tjänsterna, förhandla dem med kunden 
och slutligen fakturera kunden. Configuration Management ska ha med 
avskrivningsvärde och andra ekonomiska parametrar i CMDB. För att godkänna 
en förändring måste Change Management först få klartecken från Financial 
Management om att det finns tillräckligt med resurser för att genomföra 
förändringen. Eftersom capacity och availability Management måste ha budget för 
sina framtida inventeringar har Financial Management ett finger med där också. 
[1] [2] [3]
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3 Genomförande 
3.1 Informationsinsamling för teoretisk bakgrund 

Majoriteten av information som redovisas i den teoretiska bakgrunden kommer 
från tidigare kurser på Tekniska Högskolan. Främst används kunskaper från 
kurserna Service Level Management (TSLB06) och Styrning av IT-tjänster 
(TSIC06).  Men för att kunna utföra projektet på ett mer tillfredställande sätt 
räckte det inte med de övergripande kunskaper om ITIL som redan fanns. För att 
utöka kunskaperna och förståelsen ytterligare införskaffades information via 
böcker, Internetsidor samt föreläsningsmaterial från tidigare kurser. 

3.2 Informationsinsamling för nulägesanalys 

På grund av den begränsade tid som fanns tillgänglig för projektet ansågs det 
effektivaste sättet för att få information om Conect AB:s arbetssätt vara att ställa 
frågor till de anställda på företaget genom intervjuer. Det skrevs flera frågor som 
baserades på ITILs processer. Det var dessa frågor skulle ligga till grund för 
informationsutbytet under intervjun. Under intervjun gjordes noggranna 
anteckningar och följdfrågor ställdes för att utveckla svaren ytligare. 

För att få en bättre in blick hur verksamheten arbetar gentemot sina kunder 
skapades ett frågeformulär inriktat till kunderna. Detta formulär skickades sedan 
ut till några av deras kunder för att ge en förstålelse över hur kunderna uppfattade 
företagets tjänster . Tillsammans med intervjun liggs det en grund för att kunna 
jämföra det nuvarande arbetssättet med ITIL specifikationer. 

När all information var sammald granskades den noga. Flera brister upptäcktes där 
det fanns förbättringspotential.  Utifrån de brister kunde man komma fram till 
förslag på hur man skulle kunna förbättra sina rutiner för att höja effektivitet och 
kvalitén på tjänsterna. Intervjuerna gav även en viss inblick i de begränsningar som 
fanns uppsatta. Företaget är inte stort nog för att använda sig av alla aspekter av 
ITIL. 

Projektgruppen sammaldes vid flera tillfällen för att diskutera saker som skulle 
kunna förbättras och vilka som ansågs bra eller tillräckligt bra för verksamheten. 
Under diskussionerna övervägdes det noga vilka delar som är nödvändiga att 
förbättra, och vilka som är tillräckligt bra redan i dagsläget. Vid ett återbesök hos 
uppdragsgivaren demonstrerade en av de anställda vilka system används för att 
registrera incidenter och hantera konfiguration på kundens maskinvara. Ett 
affärssystem visades där man kunde redovisa vad som gjort hos en kund och hur 
lång tid det tog. Detta system används främst för att kunna skicka fakturor till 
kunden. Under arbetes gång dök det upp det ofta upp nya frågor, dessa besvarades 
genom flera återbesök. Områden som har varit oklara har undersökts mer 
grundligt och följdfrågor på dessa har ställts till företaget. Ett standard avtal togs 
fram av uppdragsgivaren för granskning. 
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4 Resultat 
4.1 Nuläget 

4.1.1 Ärendehantering 

I dagens läge har Conect AB ingen helpdesk för att emot ärenden. Helpdesken är 
en central funktion inom ITIL som fungerar som den enda kanalen som kunderna 
har för att kontakta IT-leverantören. Kunderna kontaktar företaget direkt via en 
tekniker eller via växeln. Teknikern måste ta emot samtal från andra kunder även 
om han är upptagen med ett annat jobb. Om teknikern skulle bli allt för upptagen 
vidarebefordras ärendena till en samordnare som får sätta prioritet på ärendena och 
bestämma om eventuella möten måste bokas om. Han meddelar i så fall kunderna 
om så är fallet. 

Varje kund har sin egna förstatekniker. Förstateknikern känner till kundens system 
bättre än vad de andra på företaget gör och därför är det han som i första hand har 
ansvar för den kunden. Om förstateknikern inte är tillgänglig finns det en 
andratekniker som ska kunna ta över ärendet. Andrateknikern är så pass insatt i 
kundens IT-miljö att han kan klara av ärendet. 

Ärendena registreras i ett affärssystem genom att man skapar en order. I nuvarande 
hantering fyller teknikerna bara i vad de har utfört, hos vilken kund och hur lång 
tid det tog. Syftet med att skriva in det i affärssystemet är främst för att kunna 
skicka en faktura till kunden. Själva incidenten definieras inte i affärssystemet. Vad 
själva incidenten är framgår bara från vad kunden meddelar teknikern via telefon 
eller e-post. Därmed kan man inte söka efter tidigare kända eller liknande fel. 
Ärendena som tas emot beräknas vara cirka femtio stycken per dag. Det är en 
ungefärlig uppskattning eftersom ingen mätning finns. Vissa småärenden som tar 
väldigt kort tid debiteras inte. Det är för att kunna bibehålla en bra relation med 
kunden. Ärendena som kommer in hanteras antingen av den som tar emot ärendet 
eller så skickas det till en annan tekniker som anses ha bättre kunskaper inom 
ärendet. Eftersom de anställda är ett litet antal och alla känner alla vet man ofta 
vem som är bäst lämpad för att ta hand om det specifika ärendet. Ärendena 
kopplas bara till en specifik kund och inte till den dator eller användare som 
ärendet gäller. I det nuvarande systemet kan man inte heller inte se någon 
koppling mellan flera ärenden till ett och samma underliggande problem. Om 
man misstänker att flera ärenden har orsakats av samma orsak måste man ta upp 
det på ett möte som inträffar en gång i veckan.  
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Under tiden ett ärende håller på att utredas, kan det vara bra för kunden om man 
kan visa vad det är som händer med ärendet. För närvarande måste kunderna ringa 
antingen till Conect AB eller till sin förstatekniker för att få den informationen. 
För att försöka minska antalet samtal om Internet-förbindelser finns det 
information om det på www.conect.se där kunder direkt kan se om det finns några 
problem med de Internet-förbindelser som de säljer. Det finns önskningar hos 
företaget om att kunderna ska kunna se statusen på alla sina ärenden direkt på 
hemsidan, men ärendehanteringssystemet stödjer inte det för närvarande. 

Uppdragsgivaren planerar att införa en ny växel där det kommer att finnas val som 
kopplar kunden till ett supportnummer för att anmäla olika typer av ärenden. I 
denna växel skall finnas möjlighet till att lägga till ett informationsmeddelande. 
Detta skulle kunna användas om till exempel Internetanslutningen går ner. På så 
sätt kan man undvika att många oroliga användare ringer in samtidigt. [4] 

4.1.2 Förändringsarbete 

Conect AB har en ganska bra kontroll över förändringar i de miljöer som de 
ansvarar för. När de ska göra större uppdateringar i en kunds nätverk testas 
uppdateringen grundligt innan den installeras skarpt. Hos kunden tar teknikern en 
virtuell kopia av den server eller en av klienterna som ska ändras. Sedan kan man 
testa olika lösningar av förändringen på kopian, om något skulle gå fel är det bara 
att återställa kopian. När man sedan är nöjd med hur förändringen fungerar på 
kopian utförs samma saker på den riktiga server eller klienterna. När det gäller 
uppdateringar av de olika maskinerna sker det på olika sätt beroende på hur pass 
kritisk en uppdatering är och storleken på den. Kritiska uppdateringar distribueras 
ut till de olika maskinerna utan att de testas. Större uppdateringar som till exempel 
servicepacks testas innan de distribueras ut till kunderna, ibland även i en egen 
testmiljö. Vissa vanliga program som till exempel Office kan installeras 
automatiskt på kunders klienter från en av kundernas egna servrar. Det gör att 
man inte alltid behöver komma och göra sådana rutinmässiga åtgärder på plats.  

En ändring i en kunds nätverk registreras i affärssystemet först när den är utförd. 
Den faktureras sedan på samma sätt som ett utfört ärende hos en kund. En 
förändring initieras av kunden eller av Conect AB. Kunderna vill oftast att Conect 
AB föreslår hur en förändring skall ske och vilken teknisk lösning som skall 
tillämpas. En IT-ansvarig hos kunden måste godkänna förändringen innan den 
kan genomföras. 

Uppdragsgivaren använder sig idag av olika typer av verktyg för att mäta olika 
parametrar på hårdvarans prestanda hos kunden. Dessa parametrar kan till 
exempel hårddiskutrymme, processoranvändning eller utnyttjat ramminne. Syftet 
med mätningen är att kunna förutspå framtida behov av kapacitet. Utifrån 
informationen från mätningarna planeras och förbereds uppgraderingar till en ny 
server eller bara nya komponenter i den nuvarande utrustningen för att möta 
kundens ökade behov. [4] 
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4.1.3 Konfigurationshantering 

För att kunna identifiera vilka komponenter som finns i de olika maskinerna hos 
kunderna använder sig Conect AB en programvara som detaljerat inventerar de 
olika maskinernas mjukvara och hårdvara. Denna programvara finns inte 
installerad på alla kunders klienter och servrar. Men det finns en brist i denna 
programvaran, nämligen att det inte kan ange när en ändring har skett, till 
exempel när ett extra ramminne har installerats i någon utav maskinerna.  
Programmet kan inte heller ange vem som äger en viss server eller när en 
maskinvara ska bytas ut. Conect AB har därför samlat den informationen i sitt 
affärssystem.  

Som stöd har företaget också så kallade kundkort. Kundkorten innehåller 
information om kunden, överskitlig konfiguration och lösenord. Dessa kundkort 
förvaras centralt på en Exchange-Server hos företaget som alla de anställda kan 
komma åt via e-post klienten Microsoft Outlook. I princip är kundkortet en 
adressbok med extra kommentarer om kunden.   

De flesta servrarna som firman levererar till sina kunder har liknande 
hårdvarukonfiguration. Företaget har använts sig av denna metod för att kunna 
standardisera sin utrustning. Det gör att de har kunnat bygga upp ett lager med 
reservdelar. Tack vare de kan man snabbare åtgärda fel som uppstår mycket 
effektivare och snabbare återställningstid vilket ger en nöjdare kund. [4] 

4.1.4 Affärshantering 

Eftersom Conect AB är ett konsultföretag har de mycket bra utvecklade metoder 
för hur de hanterar olika typer av avtal och ekonomi. Vanligtvis önskar kunden 
först en funktion eller en tjänst.  Företaget tar då fram en offert och presenterar 
den för kunden. Båda parterna förhandlar och när man är överens skrivs offerten 
om till ett avtal. Uppdragsgivarens avtal är noggrant utförda och innehåller det 
mesta som bör finnas med. Avtalen utformas specifikt beroende på tjänst som skall 
levereras. Avtal för till exempel Internetleverans har med villkor för bandbredd och 
tillgänglighet medan hostingavtal inte nämner något om garanterad tillgänglighet. 

För närvarande mäter inte Conect AB inte någon tillgänglighet på utrustning hos 
sina kunder. Mätning på tillgänglighet av Internet-förbindelsen mäts på vissa 
länkar som är viktiga för företaget. Resultatet av de mätningarna rapporteras 
endast om kunden begär det. 

Conect AB har väl utvecklade metoder för debitering för sina tjänster. Olika 
prismodeller tillämpas beroende på till exempel storleken av kund. Företaget har 
satt sina priser på ett sådant att alla deras kostnader för att leverera tjänsterna täcks. 
På sått sätt har man lyckats med att få företaget att gå med vinst. [4] 
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4.1.5 Katastrofplanering 

Conect AB har för närvarande har inte gjort någon riskanalys vilket är mycket 
viktigt i en IT-organisation. Detta är viktigt för att kunna få en överblick om vilka 
risker som kan hota IT-miljön hos kunderna. Verksamheten har däremot en 
katastrofplan som de rekommenderar och tillämpas hos sina större kunder.  

För närvarande har föreget bara en katastrofplan för sina större och viktigare 
kunder. Katastrofplanen är till för att återställa funktionaliteten hos kunderna efter 
en katastrof har inträffat. Katastrofplanen testas inte för närvarande, Conect AB 
försvarar det med att det skulle bli för dyrt att lägga ner så mycket konsulttid som 
det skulle behövas för att utföra testet på ett korrekt sätt. [4] 

4.2 Vad som är bra och dåligt 

4.2.1 Ärendehantering 

Det som anses vara negativt i nuvarande arbetssätt är att kunderna ringer direkt till 
sin personliga tekniker när ett fel uppstår. Det innebär att en tekniker kan tvingas 
att ta emot samtal när han är upptagen med ett annat jobb, det skapar stress och 
minskar på koncentrationen. När man tvingas att göra saker under stress är det 
lättare att göra misstag vilket i sin tur kan leda till ännu fler ärenden och missnöjda 
kunder. Andra problem som uppstår i och med att jobba med flera kunder 
samtidigt är att det till exempel blir svårare att rapportera korrekt tid och att lämna 
utförliga beskrivningar på vad som utförts. Kunderna kan visserligen uppleva det 
som mer positivt om man har en personlig kontakt med teknikern som man 
kommer att jobba med, men för leverantörerna kan detta bli ett problem. Bland 
annat kan prioritering av ärenden bli lidande eftersom det kan leda till att den 
kund som klagar mest får hjälp först, eller att man favoriserar en viss kund som är 
trevligare. Därför är detta inte ett bra sätt att prioritera ärenden och kunder.  

Det system som för närvarnade används för ärendehanteringssystem har en stor 
förbättringspotential. Ärendena som är ganska stora till antal kan uppskattningsvis 
uppgå till över femtio stycken per dag behöver ett mer organiserat sätt att hanteras 
på. Ärendena som kommer in registreras inte någonstans. Man saknar kontroll på 
hur många ärenden som egentligen kommer in och hanteras. Ifall ett ärende inte 
tas hand om den personen som tagit emot ärendet skickas det via e-post till en 
annan tekniker. Då kan man identifiera vad ärendet gäller genom att läsa 
meddelandet. Däremot får man ingen bra överblick på alla ärenden. Om företaget 
växer men behåller samma rutiner kan hela ärenden eller delar av ärenden lätt 
försvinna om teknikern glömmer att skicka det, antingen på grund av stress eller 
något annat. Det kan leda till missnöda kunder och ett dåligt rykte. 
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P å grund av det nuvarande ärendehanteringssystemet är det omöjligt att söka på 
kända fel och därmed kan olika tekniker tvingas att uppfinna hjulet flera gånger 
om samma fel skulle inträffa flera gånger. I och med det förlorar man resurser och 
tid som man skulle kunna använda på ett effektivare sätt. Om man upprättar en 
databas där man besktiver kända fel och symtom som kan eller har uppstått hos en 
kund och beskriver en eventuell lösning kan man lösa ärendet mycket snabbare än 
om man bara skulle söka i forum på Internet. Eftersom man inte heller kan koppla 
flera incidenter till ett och samma problem innebär det att man kan förlora mycket 
onödig tid där också. Man kan spara tid genom att inte försöka lösa en incident 
som beror på ett problem som någon annan ska lösa eller som inte går att lösa. Det 
blir dessutom svårare att se sammanhang mellan olika fel som ursprungligen 
kommer från samma problem.  

Att ha första och andratekniker tilldelade till varje kund är en bra sätt att hantera 
ärenden på ett effektivare sätt. Det skulle vara näst intill omöjligt för alla tekniker 
att kunna samtliga kunders nätverk. Det skulle bli förvirrande för teknikerna som 
lätt skulle kunna blanda ihop olika kunders resurser, dessutom tycker kunderna 
oftast om att känna igen teknikern. Systemet skulle bli svårt att sköta om det bara 
fanns en tekniker per kund. Om förstateknikern av någon anledning inte kan ta 
hand om ett ärende till exempel på grund av sjukdom eller om han är på ett annat 
jobb kan andrateknikern hoppa in så att man inte måste skicka någon som inte 
kan kundens system tillräckligt bra. 

En annan nackdel med dagens system är att det inte går se hur mycket tid som har 
ägnats åt en specifik dator eller användare. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det 
räcka med att endast identifiera kunden och skicka en faktura. Men om man ska 
tänka mer serviceinriktat ligger det stora vinster i att kunna se på vad det är man 
lagt ner tid på. För kunder ger det en större servicekänsla om man kan peka på 
brister hos specifik utrustning eller användare och rekommendera uppgradering 
eller utbildning.  Det kan i sin tur leda till ett minskat antal incidenter och därmed 
frigör man tid som kan läggas på andra kunder. Med hjälp av fakturering av 
kunderna går det enbart se hur mycket tid man totalt har ägnat åt kunden och inte 
på utrustning. 

Det imponerar ofta på kunderna om man under själva felsökningsprocessen kan 
visa kunderna hur det går med deras ärende genom till exempel en hemsida eller e-
post. I dagsläget måste kunden ringa till Conect AB för att komma åt sådan 
information. Det skapar mer jobb än nödvändigt när man måste ringa in till en 
tekniker för att få statusen på ett ärende. Vad som är värre är om Internet-
förbindelsen som Conect AB förser vissa företag med går ner kan de självklart inte 
se den information som finns på företagets hemsida och därmed kan de få ta emot 
väldigt många samtal från bekymrade kunder.  
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4.2.2 Förändringsarbete 

Det finns mycket som är bra med Conect AB:s arbete med förändringar, alla större 
saker som skulle kunna påverka kunders miljö testas innan de används i en riktig 
miljö. Om man skulle göra förändringar direkt i den skarpa miljön skulle det 
kunna uppstå mycket stora problem om förändringen inte fungerade som man 
hade tänkt. Eftersom företaget redan testar sina förändringar innan installation 
undviker man många onödiga och alvarliga incidenter. Undantag kan göras för 
små eller kritiska uppdateringar. Kritiska uppdateringar är oftast till för att täta 
igen säkerhetsluckor. Kostnaden som skulle uppstå om någon utnyttjade luckan 
och förstörde eller stal information från företaget skulle lätt kunna överstiga 
kostnaderna för att temporärt vara otillgängliga.  

Det är viktigt att göra uppdateringar och förändringar stegvis och på ett 
kontrollerat sätt. Uppdateringar bör testas på ett litet antal datorer först under en 
testperiod för att kunna se hur dessa fungerar med den befintliga IT-miljön. Först 
när testperioden är över och allt har fungerat bra kan man distribuera 
uppdateringen till ett större antal datorer. Detta minimerar risken för stora 
konsekvenser som kan uppstå och man distribuerar en uppdatering till alla datorer 
på okontrollerat sätt. Det kan medföra driftstopp i ett par dagar för 
affärsverksamheten. 

Precis som incidenter så skapar Conect AB inga förändringsärenden. Det gör att 
man har får dålig kontroll över hur många förändringsärenden man tar emot och 
det kan bli svårare för verksamheten att få en överblick på dem. Det kan vara svårt 
att hålla reda på vad för slags förändringar som har genomförts om man inte 
dokumenterar dem noga. Har man dem samlade i ett ärendehanteringssystem blir 
det lättare att få en bra överblick. För att kunna lättare spåra incidenter eller ett 
problem krävs det att man noga har dokumenterat alla förändringar noga, vad 
man gjort och när man gjorde det. 

Förändringsärendena skall kunna kopplas till en specifik dator eller användare och 
inte bara till en kund, på så sätt kan man följa upp och se utvecklingen på specifika 
delar av utrustningen och till exempel rekommendera utbyte istället för oändliga 
uppdateringar även om man inte själv utfört en förändring på den innan. 
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4.2.3 Konfigurationshantering 

När man har så stora och komplexa nätverk som det finns idag är mycket viktigt 
att man har bra kontroll och översyn vad som finns i nätverket. Om man inte vet 
precis vad som finns i ens nätverk kan till exempel projekt kostnader skjuta i 
höjden när det visar sig att fler klienter än som tidigare planerat behöver 
uppgraderas inför en uppgradering.  Har man en bra koll på vad som i 
utrustningen, både hårdvara och mjukvara kommer det att bli mycket lättare att 
felsöka den och därmed kan man minska tiden som det tar att åtgärda en incident 
eller ett problem. Conect AB använder sig både utav kundkort och ett 
inventeringssystem för att kontrollera konfiguration på kundernas utrustning och 
dess konfiguration. Det kan vara lite svåröverskådligt om man har flera system för 
ett och samma syfte. För att få en snabbare och bättre förståelse är det bättre att 
man försöker samla denna information i en CMDB. 

På grund av att företaget använder sig flera system kan man inte heller se relationer 
mellan de olika objekten. Det är viktigt att man kan se det eftersom man då kan 
snabb och se precis vilka maskiner som påverkas av en eventuell ändring i 
nätverket. Detta minskar antalet incidenter eftersom man har kontroll på vad som 
finns på maskinerna och vilken typ av förändringar de kommer att klara av. Inget 
av dessa program kan visa när en ändring har genomförts. I och med det saknar 
man historik och kontroll översaker som garanti tider och kunden måste ha flera 
kvitton sparade för att kunna påvisa sin garanti. 

När det gäller lagring av reservdelar är ligger uppdragsgivaren långt fram. Genom 
att erbjuda sina kunder standardiserade servrar till sina kunder kan de vara snabba 
på plats och åtgärda hårdvarurelaterade incidenter.  

4.2.4 Affärshantering 

Conect AB har en bra dialog med sina kunder vilket leder till att de kan leverera 
tjänster som är de som kunden vill ha. Det är viktigt att ha en dialog med kunden 
för att kunna veta vilka tjänster de vill ha. De tjänster som ska levereras ska finns 
tydliga definierade i ett SLA, annars kan kunden förvänta sig mer än vad 
leverantören anser sig behöva leverera. Det leder till konflikter och båda parterna 
blir missnöjda med varandra. Detta är speciellt viktigt för konsultföretag. Är 
kunden inte nöjd med de tjänster som levereras kan de enkelt byta leverantör. 

Det SLA som reglerar villkoren mellan kunderna och Conect AB är bra utformat. 
Villkoren är tydliga men vissa mindre delar saknas som till exempel garanterad 
tillgänglighet på tjänsterna. Även mätmetod saknas i SLA vilket anses som 
negativt. I dokumentet ”Villkor för tjänsten Systemhosting” pratas det bara om 
”väsentligt driftavbrott”. Detta kan tolkas olika av kunden och leverantören i detta 
fall Conect AB. Man kan ha olika uppfattning vad ett väsentligt driftavbrott är.  
Det bör definieras på ett mätbart sätt.  
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Det är viktigt att kunna mäta och presentera den mätbara tillgängligheten för sina 
kunder. Det är nödvändigt bland annat för att kunna motivera kostnaden för 
tillgängligheten. Tillgängligheten bör mätas ur ett användarperspektiv, det vill säga 
att man kan till exempel inte bara kontrollera om servern är igång utan det är 
tjänsten som är det intressanta för användarna. 

Det finns en bra kostnadshantering inom företaget, man känner väl till vad det 
kostar att leverera de tjänster som erbjuds. Genom att veta det kan man se var det 
finns pengar att spara eller var man eventuellt kan behöva höja sina priser. Ett 
bevis på att Conect AB kan sätta sina priser på ett korrekt sätt är att de går med 
vinst. 

4.2.5 Katastrofplanering 

Conect AB har i dagens läge en katastrofplan som de använder sig utav och 
rekommenderar till sina större kunder. Detta är bra eftersom de har en plan i fall 
en katastrof skulle inträffa. Katastrofplanen ska tas fram i nära samarbete med 
kunden. Det är kunden som vet vilken tjänst som är viktigast för deras 
affärsverksamhet och därför ska den tjänst som kunden behöver ha tillbaka först. 
Företaget går igenom katastrofplanen med kunden och bestämmer vilken nivå 
man skall lägga den på. Detta krävs också av ett antal isocertiferingar. Detta måste 
man fortsätta med om de skall kunna arbeta enligt ITIL.  

Det som kan anses negativt är att verksamheten inte har genomfört en riskanalys 
tillsammans med sina kunder. Det innebär att det kan vara svårt att få en översikt 
på vilka hot och risker som existerar mot de olika kunderna. Man vet egentligen 
inte vad det är som man skyddar sig mot i katastrofplanen och därmed inte vilka 
åtgärder man ska ta för att skydda sig.  

I dagsläget testar företaget inte sina katastrofplaner vilket kan anses som negativt 
men förståligt. Detta skulle innebära stora kostnader i form av konsulttid för att 
kunna testa planen. Det är viktigt att kunna testa att en katastrofplan så att man 
ser att den verkligen fungerar och kunna befästa hos personalen. Annars finns det 
risk för att katastrofplanen bara blir papper i pärmar. Om alla känner till planen 
väl kan man minimera skadorna vid en eventuell katastrof.  
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4.3 Förbättringsförslag 

4.3.1 Helpdesk 

För att kunna effektivisera sitt dagliga arbete rekommenderas det starkt att Conect 
AB skapar en helpdesk. Genom att låta kunderna använda sig av en enda 
kontaktpunkt kommer teknikernas arbetsbörda att minska och de får mer tid att 
ägna sig åt mer produktivt arbete eftersom de kan ägna sig åt det som de ska göra 
och behöver lägga ner tid på att ta emot samtal från andra kunder. Enligt den 
kundundersökning som gjorts skulle kunderna inte ha något emot att kontakta en 
helpdesk istället för att besvära en tekniker som är ute i fältet. 

För att få en samlad överblick över kunderna ska helpdesken använda sig av ett 
nytt ärendehanteringssystem istället för att använda många olika system.  

Helpdesken skulle ta emot och registrera samtliga ärenden både från kunder och 
från automatiska övervakningslarm i ett ärendehanteringssystem. Utifrån hur 
kritiska de är kommer de sedan att prioriteras och skickas vidare till lämplig 
tekniker om incidenten inte kan lösas direkt i helpdesken. Helpdesken främsta 
uppgift ska vara att ta emot ärenden och till att de hanteras på ett korrekt sätt. 
Helpdesken skulle behöva vara väl införstådd i arbetsgångarna för att på så 
effektivt sätt som möjligt kunna hantera arbetet. De skulle även vara tvungna att 
känna till en del om kunderna. Helpdesken måste veta hur de ska sätta prioritet på 
ärendena utifrån de parametrar som definierats, förslagsvis det SLA som finns 
tecknat samt kundens storlek. 

När man ska dimensionera storleken på helpdesken finns det flera faktorer som 
man måste ta hänsyn till. Gör man inte det och underdimensionerar helpdesken 
blir kvalitén lidande, användarna tycker att det tar för lång tid att ringa och alla 
ärenden blir inte rapporterade, det skapar frustration och missnöje bland kunderna 
som tappar förtroendet för sin leverantör.  De som jobbar i helpdesken blir 
stressade och det blir inte bättre av att bara få höra negativa saker från användarna. 
Om man istället skulle överdimensionera minskar väntetiden för att rapportera 
ärenden, men det slösas resurser i onödan. För att hitta en lagom nivå får man som 
sagt ta hänsyn till flera parametrar. Det är saker som antal ärenden man tar emot 
per dag, vilka öppettider helpdesken ska ha, och genomsnittlig tid per samtal. [1] 

4.3.2 Incident Management 

En grundförutsättning för att kunna bli bättre enligt ITIL måste Conect AB 
implementera ett nytt ärendehanteringssystem. Det nya ärendehanteringssystemet 
bör följa ITIL om inte fullt ut i alla fall till viss del.  Följande minsta krav bör 
finnas med i det nya systemet inom Incident Management: 

• Kunna sätta prioritet på incidenter 
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• Rapportera hur mycket tid som har ägnats åt incidenten. 

• Koppla incidenter till en speciell dator eller användare 

• Historik på incidenter på enskilda användare och datorer 

• Samla flera incidenter under ett problem  

När ärendehanteringen är på plats måste man verkligen utnyttja det. Alla inkomna 
ärenden ska registreras., även dessa som inte ska debiteras. Om det nya 
ärendehanteringssystemet inte kan skapa fakturor ska det kunna skapa rapporter 
som sedan används för att skicka fakturor.  

I första hand är det helpdesken som ska ha hand om prioritering av de 
inkommande incidenterna. De ska prioriteras utifrån de kriterier som SLA och 
kundens storlek. 

För att få en så effektiv ärendehantering som möjligt ska man följa ITIL och göra 
klara skillnader mellan incidenter och problem, tekniker tycker ofta att det är 
intressant att försöka lösa problem direkt, men fokusen ska ligga på att snabbt 
återställa funktionen i en tjänst så att kunderna kan fortsätta med sitt jobb. Man 
kan säga att man ska jobba för att minimera symptomen men inte bota 
sjukdomen. Först efter man återställt funktionen kan man försöka lösa det 
underliggande problemet i Problem Management processen. 

För att kunderna lätt ska få statusen på sitt ärende bör Conect AB implementera 
ett återrapporteringssytem. Detta kan lösas på olika sätt till exempel genom ett 
system med hjälp av vilket kunderna kan gå in på en webbsida och se statusen på 
deras ärende, alternativt ska de kunna ringa till helpdesken. 

4.3.3  Problem Management 

Om man skaffar ett nytt system bör det klara av följande under problem 
Management. 

• Skapa problemärenden som kopplas till en eller flera incidenter 

• Sätta prioritet på problemärenden 

• Referera till known error database 

Problem Management ska inrikta sig på att undersöka och försöka att lösa det fel 
som har orsakat en eller flera incidenter. När man ska skapar ett problemärende 
lägger man till alla incidenter som man kan spåras till problemet. Löpande under 
felsökningen måste man lägga till nya incidenter som beror på det problemet. 
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Problem Management behöver en known error database. Den databasen ska 
användas för att kunna spara tid när man stöter på fel som redan är kända. Alla 
incidenter som kommer in skall registreras så man kan se koppling till problem. 
Om felet inte har påträffats innan ska andra källor tas till, till exempel Internet. 

4.3.4 Configuration Management 

Det viktigaste som behövs göras under configuration Management är att försöka 
samla alla de nuvarande systemen i ett enda system, en CMDB.  Databasen ska 
kunna innehålla alla kunders maskiner som man har ansvar för. Man skall kunna 
se vilka klienter som är beroende av vilka servrar och tjänster. Den samlade 
databasen skall underlätta bilden över relationerna mellan de olika objekten. 

En annan aspekt som är viktig är att kunna se datum när Release Management har 
genomfört ändringar. Det är viktigt bland annat för garantitider och för att kunna 
veta när föråldrad utrustning skall bytas ut. Man måste även kunna se ägaren till 
den utrustning som beskrivs.  

Annan information som ska finns med är datum för installation och urfasning. 
Man bör även försöka samla samma information som inventeringsprogrammet ger 
och föra in den i databasen. 

4.3.5 Release Management 

Dessa punkter bör ärendehanteringssystemet klara av. 

• Registrera förändringsärende 

• Sätta prioritet på förändringsärende 

När en kund vill ha en förändring genomförd skall alltid ett förändringsärende 
registreras. Om förändringsärendet gäller en ny komponent som ska installeras 
skall det kopplas till en kund, om det är en förändring på befintlig utrustning skall 
ärendet kunna kopplas till den komponenten som ska ändras. Ärendet ska sedan 
skickas till Change Management där den prioriteras och testas. 

Det är viktigt att man inte distribuerar uppdateringar till alltför många datorer 
samtidigt. Uppdateringar och förändringar måste först testas på ett mindre antal 
datorer för att kunna göra en utvärdering och se hur de fungerar med den 
befintliga IT-miljön. Om uppdateringar skulle skapa problem i den befintliga 
miljön måste Conect AB ha en tillbakarullningsplan.  
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Conect AB skall fortsättningsvis distribuera ut program som till exempel Microsoft 
Office via nätverket i form av paket som installeras automatiskt hos kunden. 
Kunderna ska själv kunna bestämma när och på vilka klienter som programmen 
ska installeras på. Hela processen ska ske utan att man ska behöva göra några 
inställningar hos kunden. Installationen ska alltså ske helt automatiskt när kunden 
begär det. Men supporten ska ändå märka när ett program installeras så att 
CMDB kan uppdateras.  

4.3.6 Change Management  

Innan man genomför förändringar bör verksamheten genomföra en riskanalys för 
att kunna få en överblick om vilka komponenter som kommer att påverkas. 
Processen kan underlättas avsevärt genom användning av en CMDB. CMDB ska 
underlätta för företaget att se relationerna mellan de olika komponenterna. Innan 
en förändring genomförs skall man kunna se vilka komponenter som kommer att 
påverkas.  

Conect AB skall planera en förändring och testa den i labbmiljö innan den 
genomförs. En tillbakarullningsplan skall finnas i fall det skulle uppstå problem i 
samband med förändringen. En tekniker skall ta backup på viktig data innan 
förändring genomförs.  

Företaget skall fortsätta med att ge kunder råd om förändringar, hur de ska 
genomföras och hur de skulle påverka kundens nätverk. Men det är ändå i 
slutändan kunden som måste ta beslutet om en förändring ska genomföras eller 
inte. 

4.3.7 Service Level Management 

Avtalet för systemhosting är till stora delar bra, men har vissa mindre brister enligt 
modellen för ITIL. Avtalet saknar mätning av tillgänglighet och dessutom metod 
för hur man genomför mätningen. En annan punkt som saknades var 
rapportering. Det handlar om hur ofta rapporter skall tas fram till kunden och 
vem som skall erhålla rapporterna. Det skall framgå vad rapporterna skall 
innehålla. I rapporterna kan man bland annat redovisa uppnådd tillgänglighet och 
antalet lösta incidenter.  

4.3.8 Availability Management 

Conect AB bör börja mäta tillgänglighet på de tjänsteservrar som de håller igång åt 
sina kunder. Ett avtal ska innehålla information om en mätbar garanterad 
tillgänglighet som ska visa vad kunden kan vänta sig för upprider på tjänsterna och 
samtidigt visa Conect AB hur mycket arbete de måste lägga ner.  Man måste 
tydligt visa hur man mäter för att kunna påvisa att det sker på ett sätt som båda 
parter kan enas om. 
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Mätningarna av tillgänglighet ska även hjälpa till när man ska bestämma vilken 
utrustning som sak bytas ut. Om man märker att en viss maskinvara ofta är 
tillgänglig ska man rekommendera att den byts ut. 

4.3.9 Capacity Management 

Conect AB ska fortsätta att jobba med kapacitetsövervakning precis som innan. 
Man ska övervaka saker som processor och hårddisk i servrar och belastning i 
annan utrustning som till exempel routrar. Om en parameter börjar närma sig 
gränsen för sin kapacitet skall man rekommendera kunden lämpliga åtgärder för 
att lösa det innan det uppstår incidenter. Övervakningen ska även se till att de 
prestandakrav som finns definierade i SLA till exempel svarstider efterföljs.  
Tekniker skall arbeta för att upptäcka flaskhalsar och svaga punkter innan kunden 
blir påverkad.  

4.3.10 Continuity Management 

Conect AB följer Continuity Management ganska väl med undantag för vissa delar 
som har förbättringspotential. Versamheten bör ta fram en riskanalys tillsammans 
med sina kunder. Riskanalysen ska innehålla 

• Vilka potentiella hot det finns. 

• Vilken sannolikhet har varje hot (1-4) 

• Vilka delar kommer att påverkas om ett hot inträffar 

• Hur alvarligt är det om en viss katastrof inträffar (1-4) 

• Vilka åtgärder man ska ta för att skydda sig 

I övrigt ska verksamheten fortsätta att ta fram katastrofplaner i samarbeta med 
sina kunder. Men Conect AB skall även kunna erbjuda sig att testa 
katastrofplanen med jämna mellanrum 

4.3.11 Financial Management 

Nuvarande debiteringsmodell kan även användas i fortsättningen eftersom den 
uppfyller kraven enligt ITIL bra. Man skall fortsätta hålla priserna på en sådan 
nivå att de täcker sina kostnader för att leverera tjänsten, samtidigt ska priserna 
vara så rimliga att kunderna är villiga att betala. Man ska aktivt arbeta för att räkna 
ut den faktiska kostnaden för att leverera tjänsten i syfte att justera prissättningen 
därefter.
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5 Slutsats och diskussion 
Den här rapporten skulle vara skriven så enkelt som möjligt. Med hjälp av den 
teoretiska bakgrunden skall man kunna få en förståelse över vad ITIL handlar om.  

Conect AB har inte utvecklats i samma takt som företaget har växt. Organisation 
av arbetet har hamnat på efterkälken på grund av att de anställda är så upptagna 
med sitt vardagliga arbete. Man har funderat på en föreändring i flera år men har 
inte haft tid att genomföra den. Nu när man inser att företaget befinner sig i en 
expansiv fas inser man att det kommer att behövas ett mer strukturerat sätt att 
jobba på. Det främsta målet i den närmaste framtid för företaget är att 
implementera ett ärendehanteringssystem som passar dem. Det kommer att 
underlätta deras arbete. Vi är övertygade att de förändringar vi har föreslagit i det 
här arbetet kommer förbättra verksamhetens nuvarande arbetssätt och samtidigt 
låter det dem växa mer.  

Förbättringarna som vi har föreslagit hade förmodligen kunnat vara ännu fler om 
uppdragsgivaren hade varit en intern IT-avdelning på ett företag. ITIL är i första 
hand utvecklad för interna IT-avdelningar där IT inte ingår i affärsidén utan 
fungerar som stöd till affärsverksamheten. Men efter som uppdragsgivaren är en 
konsultfirma har de redan kontroll på många delar inom ITIL även om de inte vet 
om det. De var förmodligen tvungna till det eftersom det är nödvändigt för att 
företaget skall kunna överleva. 

Conect AB kommer dels att introduceras till ITIL dels genom det här arbetet och 
genom en presentation hos företaget. Vi har kunnat motivera förbättringar på ett 
bra sätt genom en tydlig argumentation. Vi har beskrivit hur de kan förbättra sitt 
arbetssätt med hjälp av ITIL standarden. Dessutom har vi tagit fram vilka vinster 
de skulle få om de genomför ändringarna. Därför anser vi att alla uppsatta mål har 
uppnåtts på ett tillfredställande sätt.
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8.1 Bilaga 1 
Allmänna 

• Finns det dokumentation 
o På vad? 
o Hålls den uppdaterad? 

 
Incident managment 
 

• Har eller har ni haft funderingar på att skapa en enda kontaktpunkt t ex en 
helpdesk som kunderna kontaktar för att rapportera problem. 

• Hur många ärenden tar ni emot per dag? 
• Kan övervakningssystemet skapa ett ärende? (larm)   
• Finns det ett ärendehanteringssystem? 

o Registreras alla ärenden i ett ärendehanteringssystem? 
o Dokumenteras alla lösningar, vad som gjorts hos kunden? 

• Finns det någon historik över gamla ärenden? 
• Eskalering?  
• Vem sätter prioritet på ärenden? 
• Vad händer vid personalförlust, sjukdom, uppsägning? 
• Hur sker återkoppling till kund under felavhjälpningsprocessen? 
• Måste kund godkänna lösningen innan ärendet stängs? 

 
Problem Managment 
 

• Kan flera ärenden kopplas samman till ett och samma problem? 
• Eskalering? 
• Finns det en databas med kända fel? 
• Proaktivt arbetssätt? 

 
Change Mangment 

 
• Hur tas beställningar emot? 

o Vem godkänner dem? 
o Hur hanteras de? 

• Görs det genomgående tester av ändringar så att det inte stör den befintliga 
miljön innan de genomförs? 

• Hur genomförs förändringar? 
• Kan ändringar backas om det skulle uppstå problem? 

 
Release Managment 
 

• Hur hanteras större förändringar, uppgraderingar av maskin och programvara. 
• Planeras sätt att återställa systemet till tidigare konfiguration om en ändring 

skulle misslyckas? 
• Görs det genomgående tester av ändringar innan de genomförs? 
• Finns det reservdelar på lager? 

 
Configuration managment 
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• Finns det en CMDB (Databas där alla bl.a servrar, datorer, program, garantier 

finns registrerat) för alla kunder? 
• Hålls den uppdaterad? 
• Visar den relationer mellan objekt? 
• Visar den objektens konfigurationer? 
• Finns det någon standardutrustning, programvara eller får kunden välja helt 

själv? 
 

Service level managment 
 

• Hur är leveransavtalen utformade? 
o Tjänstebeskrivning 
o Mätning 
o Tillgänglighet 
o Conect ABs ansvar 
o Kundens ansvar 
o Friskivningar 
o Viten 
o Rapportering 

• Hur utformas avtalen? 
• Mäts kundnöjdhet 

o Rapporteras resultatet 
 
Avability managment 
 

• Hur mäts tillgänglighet? 
o Hur rapporteras detta till kund? 

• Vad har ni för metoder för att förbättra tillgängligheten? 
• Finns det jour/beredskap 
• Finns det bestämmelser för att hantera tillgängligheten? 

o Återställningstider 
 
Capacity Managment 

 
• Mäts belastning/kapacitetsanvändning på utrustning? 
• Planeras det för framtida behov av kapacitet och resurser? 

 
Continuity managment 
 

• Finns det någon katastrofplan upprättad? 
o Testas den regelbundet? 

• Finns det en riskanalys? 
• Vad finns det för gränser på högsta återställningstid, max dataförlust 
 

Financial Managment 
 

• Finns det någon prissättningsmodell? 
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8.2 Bilaga 2 
Frågor angående Conect AB 

 
 

1. Hur kontaktar ni Conect AB? 
 

2. Hur upplever ni kontakten med Conect AB? 
 
3. Hur går ni tillväga om ni vill genomföra en förändring i er IT-miljö? 

 
4. Hur skulle ni ställa er till att ringa ett supportnummer istället för att ringa 

direkt till en tekniker? 
 

5. Hur upplever ni återrapportering under avhjälpniningsprocessen? 
 

6. Upplever ni att Conect AB har en uppfattning vilken utrustning ni har? 
 

7. Hur upplever ni att Conect AB uppfyller kraven på tillgänglighet på er 
utrustning? 

 
8. Conect AB kan lätt förutspå behov av en kapacitetsökning på hårdvara? 

 
inte    mycket  
alls    bra 
 

    ☺ 
   
 1  2 3 4 5 
 

9. Conect AB kan indentifera fel i er IT-miljö utan att ni meddelar de om felet? 
 

inte    mycket  
alls    bra 
 

    ☺ 
   
 1  2 3 4 5 

 
10.  Conect AB är snabbt på plats när ett fel behöver åtgärdas? 
 

inte    mycket  
alls    bra 
 

    ☺ 
   
 1  2 3 4 5 

  
11.  Är det något ni saknar eller skulle vilja att Conect AB förbättrar i sin service? 


