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SAMMANFATTNING

"Kunden är idag nöjdare"
"Antalet kritiska fel i produktion har markant minskat"
”Vi har nått en högre kapacitetsnivå för flera processer”
"Bättre kostnadskontroll för helheten samt för respektive förvaltningsobjekt"
"Ramverket mottogs bland medarbetarna på ett positivt sätt och kommer att hjälpa oss att arbeta mer
effektivt”
"Fått bättre kvalitet på data vilket ger möjlighet till bättre uppföljning och genomförande av proaktiva
åtgärder"

Citaten ovan vittnar om att det 36 månader långa forskningsprojekt som legat till grund för resultatet i
avhandlingen har varit lyckat. Ytterligare ett bevis för framgången var att projektet blev tilldelat
”Årets IT Service Management Projekt” år 2013 med motiveringen att projektet på vetenskapliga
grunder har arbetat för att effektivisera IT Service Management sektorn. Priset utdelades av den
ledande internationella medlemsföreningen inom ITSM; itSMF. Men vad handlar då denna positiva
respons om? Svaret är IT Service Management (ITSM) vilket är ett relativt nytt koncept där IT
hanteras och levereras i form av kund- och processorienterade tjänster.
Möjligheterna att fullt ut dra nytta av den samlade kunskapen inom ITSM-området är dock inte helt
oproblematisk. Detta gäller framförallt för små och medelstora företag (SMF) som betraktar sig som
IT-tjänsteleverantörer. Den främsta anledningen till detta är att befintliga stöd på marknaden, som
avser att bistå organisationer med att leverera effektiva tjänster, inte är designade efter de
förutsättningar som SMF besitter. Detta innebär att det finns en brist på goda stöd för denna stora
grupp att skapa tjänster av hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Detta kan leda till onödigt höga
kostnader, minskad konkurrenskraft och minskade vinstmarginaler för organisationerna.
Ett forskningsprojekt vid Högskolan i Borås har under tre år utvecklat ett ramverk som syftar till att
stödja SMF i sitt arbete med att effektivisera sina tjänsteleveranser. Ramverket består av metoder,
modeller och IT-artefakter. Syftet med avhandlingen är att beskriva arbetet med dessa artefakttyper
samt att presentera kunskapsbidrag bland annat i form av designprinciper. Designprinciperna syftar till
att underlätta och stödja utvecklingen av ITSM-relaterade informationssystemartefakter (IS-artefakter)
för SMF. Den forskningsmetod som använts har varit en variant av Action Design Research (ADR).
Forskningsmetoden hanterar utveckling, intervention och utvärdering av artefakter och ligger inom
ramen för Design Research (DR). Bidraget i avhandlingen relaterar därför till de dubbla uppgifterna i
DR: 1) kunskapsbidrag riktade till forskarsamhället och 2) kunskap som är riktat till praktiker. De
kunskapsbidrag som presenteras för forskarsamhället utgörs främst, men är inte begränsade till,
designprinciper och förfining av de teorier som legat till grund för designprinciperna. Bidraget till
praktiker utgörs främst av, men är inte begränsade till, de olika typer av IS-artefakter som designats
och utvärderats under studien.
Nyckelord: IT Service Management, ITSM, Designprinciper, Processer, Tjänster, Design Research,
DR, Action Design Research, ADR, ADR++
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Företal
Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid filosofiska fakulteten, Linköpings
universitet. Informationssystemutveckling är det vetenskapliga ämne som studerar människors arbete
med att utveckla och förändra datorbaserade informationssystem i verksamheter. Detta omfattar
teorier, strategier, modeller, metoder, arbetsformer och datorverktyg avseende systemutveckling.
Olika utvecklings/förändringssituationer kan studeras som planering/styrning, analys/utredning/
specificering, design/utformning, införande, utvärdering, förvaltning/vidareutveckling och avveckling
av informationssystem samt samspel med andra former av verksamhetsutveckling. Ämnesområdet
omfattar även förutsättningar för respektive resultat av systemutveckling; t ex studier av bruk och
konsekvenser av informationssystem som resultat av systemutveckling eller som förutsättning för
förändring/vidareutveckling av system.
Föreliggande arbete, IT Service Management – Designprinciper för informationssystemsartefakter, är
skrivet av Hannes Göbel, Högskolan i Borås. Han presenterar detta arbete som sin licentiatavhandling
i informationssystemutveckling, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings
universitet.

Linköping mars 2014

Göran Goldkuhl
Professor
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1 Problemformulering
Syftet med det första kapitlet är att motivera den frågeställning som studien avser att besvara. Kapitlet
fortsättar med 1.1) identifiera och konceptualisera forskningsmöjligheter, 1.2) formulera
frågeställningar, 1.3) omvandla problemet till en instans av en klass av problem, 1.4) identifiera en
teoretisk bas och tidigare tekniska framsteg, 1.5) identifiera forskningsstrategi & metod, 1.6) säkra ett
långsiktigt organisatoriskt engagemang, 1.7) bestäm roller och ansvar, 1.8) avhandlingens
avgränsningar, och 1.9) avhandlingens disposition.

1.1 Identifiera och konceptualisera forskningsmöjligheter
IT service management (ITSM) är ett nytt koncept (eg. Hoving och van Bon, 2012) där
informationsteknologi (IT) hanteras och levereras i form av kund- och processorienterade tjänster.
Möjligheterna att fullt ut dra nytta av potentialen inom ITSM är dock inte helt oproblematisk eftersom
IT-tjänster är förknippade med höga kostnader, bristande effektivitet inom ramen för arbetet med ITtjänsterna samtidigt som stöd för ITSM-arbete ofta saknas för små- och medelstora företag (SMF) (se
definition av SMF i avsnitt 1.4.5). Med dessa utgångspunkter fördjupas problematisering i avsnitt:
1.1.1) ITSM - vad är det, vad levereras och vad kostar det?, 1.1.2) Effektivitet – vad avses och varför
är det viktigt?, 1.1.3) Befintliga ITSM-relaterade stöd – varför passar de inte SMF?, och 1.1.4)
Konceptualisering av forskningsmöjligheter.
1.1.1 ITSM - vad är det, vad levereras och vad kostar det?
ITSM är ett omfattande område och kan betraktas som ett samlingsbegrepp där aktiviteter och termer
såsom: tjänster, processer, avtal, uppföljning, kundvärde och ständiga förbättringar inkluderas (Göbel
et al., 2013a). Addy (2007) menar att ITSM, enkelt utryckt är ”the group of processes and functions
that oil the wheels of the IT machine” (Addy, 2007 s.7). Galup et al. (2007) beskriver också att ITSM
är processorienterat och att det därför har gemensamma intressen med metoder för bland annat
processförbättring (se Cook, 2012), projektledning (se Nokes, 2007) och IT Governance (ITG) (se
Wilkin och Chenhall, 2010). Ett annat sätt att visa på att området är omfattande illustreras av Lynch
(2006) som i en undersökning visar att 95 % av amerikanska företag budgeterar för IT-tjänster. Enligt
Pollard et al. (2009) innefattar ITSM en strategi där IT/IS erbjuds enligt avtal till kunder och
aktiviteter hanteras som tjänster. Winniford et al. (2009) bekräftar att ITSM fokuserar på att definiera,
hantera och leverera tjänster men tillägger att arbetet görs i syfte att stödja kundernas affärsmål och
behov.
Processer är således ett centralt begrepp inom ITSM och Haverblad (2007) menar att ett sätt att
kategorisera dessa processer är att dela upp dem i leveransprocesser och supportprocesser.
Leveransprocesser innefattar processer på en taktisk nivå och kan inkludera processer såsom;
tillgänglighetshantering, servicenivåhantering och kapacitetshantering. Vad gäller supportprocesser så
återfinns de istället på en operativ nivå och kan t.ex. utgöras av incidenthantering, problemhantering
och ändringshantering. Jag anser att detta sätt att kategorisera processer fungerar bra men att det också
kan vara möjligt att relatera processer (ex servicenivåhantering) till en strategisk nivå. Det innebär att
ITSM-processer inte enbart behöver relatera till taktiska och operativa nivåer. ITSM skiljer sig
följaktligen från det äldre, mer teknikorienterade perspektivet på leverans av IT där tekniken i sig var
det som primärt fokuserades medan processer, tjänster och kundbehov etc. i hög grad utelämnades
(jmf Marrone et al., 2011; Nordström et al., 2011, Marko, 2007). ITSM kan således betraktas som ett
sätt att, genom ett tjänste- och processorienterat perspektiv, leverera IT-tjänster, för en strategisk,
taktisk och en operativ nivå till verksamheten. För ytterligare information och perspektiv på ITSMområdet hänvisas till avsnitt 1.4.2.
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Hoving och van Bon (2012) menar att allt fler företag blir beroende av informationshantering och ett
sätt att hantera denna information är att använda just IT. I en enkät utförd av Forrester Research
(2010a) menade 87 % av respondenterna i Nordamerika och 80 % av respondenterna i Europa att de
inte kunde bedriva sin verksamhet utan IT. Detta faktum har skapat en högrisksituation då möjligheten
för ett företag att hantera tekniska tillgångar blir kritiskt för organisationernas överlevnad (ibid). Ett
sätt att försöka förbättra och underlätta situationen för organisationer är att utnyttja de fördelar som
konceptet ITSM kan föra med sig. Förutom att minska den risk som tekniken medför för en
organisation visar Hubbert et al. (2008) i en studie att många företag tittar på ramverk inom ITSMområdet för att förbättra effektiviteten inom verksamheten. En lyckad tillämpning av ITSM kan bidra
med fördelar för både IT-verksamheten och kärnverksamheten. Fördelar kan bestå av att ITverksamheten levererar rätt IT-tjänster, med rätt kvalitet, i rätt tid, till rätt användare och det på ett
kostnadseffektivt sätt (Haverblad, 2007). Bergman (2001) definierar kvalitet som att uppfylla, och
helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. IT-tjänster som möter kundens behov och krav
avseende kvalitet gör dessutom att kärnverksamheten kan bli mer konkurrenskraftig och att ITverksamheten bidrar till att affärsmålen infrias (Haverblad, 2007).
Listan på fördelar med en väl fungerande ITSM-verksamhet kan göras lång men fördelarna kommer
också med ett pris och det råder idag ingen tvekan om att ITSM är förknippat med höga kostnader.
Samstämmiga undersökningar visar att aktiviteter för att leverera IT-tjänster utgör hela 60-90% av den
totala kostnaden för en IT-organisations kostnad (Fleming, 2005; Orlov, 2005; Haverblad, 2007; Addy
2007; Galup et al., 2009) vilket bekräftar de höga kostnaderna som i sin tur påverkar organisationers
lönsamhet. Inom ramen för ITSM inkluderas också processer för förvaltning och underhåll av ITsystem och infrastruktur och redan 1997 menade Pigoski att kostnaden för underhållet av IT var för
hög. Att den höga kostnaden fortfarande är relevant beskrivs i aktuella artiklar där det exempelvis
framgår att a) Riksbanken ”outsourcar” sin IT-drift och support till ett IT-konsultbolag och att affären
är värd 220 miljoner över fem år (Lindström, 2012), b) Stockholms stad har förlängt sitt avtal på två år
med sin IT-leverantör till en kostnad av 400 miljoner kr (Computer Sweden, 2008). Addy (2007)
påstår dessutom att kostnaderna för ITSM-aktiviteter årligen uppgår till över 300 miljarder dollar och
konstaterar att det är mer än Norges BNP vilket återigen indikerar på höga kostnader inom området.
Uppgifterna är uppseendeväckande därför att de svart på vitt bekräftar de enorma kostnader som
relaterar till IT-aktiviteter inom olika typer av verksamheter. De höga kostnaderna bekräftas också av
de organisationer som deltagit i den studie som den här avhandlingen omfattar. De påstår att de
upplever kostnaderna som ett problem och att dessa i hög grad påverkar lönsamheten i negativ
bemärkelse. Kostnaderna försvårar särskilt för SMF som ofta inte har samma utrymme att göra stora
ekonomiska satsningar som en stor organisation. På grund av höga kostnader har leverantörer av ITtjänster inte längre råd att bara fokusera på tekniken i organisationen (Van Bon, 2002). Istället måste
de nu också ta hänsyn till kvaliteten på de tjänster de tillhandahåller och fokusera på relationen till sina
kunder (ibid).

1.1.2 Effektivitet – vad avses och varför är det viktigt?
För att överleva i en marknadsbaserad ekonomi blir företag alltmer beroende av information och ett
vanligt men effektivt sätt att hantera information är med stöd av IT. Detta är en av orsakerna till ITanvändandet har ökat i världen. En exponentiell tillväxt av teknisk kapacitet omvandlas också till en
exponentiell tillväxt i användning av IT-tjänster (Forrester research, 2010a). Detta har bidragit till att
det numera är möjligt att tillhandahålla IT-tjänster för alla typer av uppgifter, även de mest enkla
(ibid). Eftersom IT är en viktig komponent för att hantera information för verksamheten är det viktigt
att målen för IT-organisationen överensstämmer med verksamhetsmålen. Humphrey (2009) menar
också att storleken och komplexiteten inom IT har ökat exponentiellt under de senaste 40 åren och att

21

de kommer att bli än mer komplexa i framtiden. En konsekvens av detta är att det idag finns (och
kommer att finnas i framtiden) ett stort behov av att effektivisera IT-verksamheter där teknikrelaterade
ärenden behöver åtgärdas.
En annan orsak till att det existerar ett behov av effektivisering av IT-verksamheter är de nämnda höga
kostnaderna, vilket bekräftas av undersökningen av Forrester Research (2010a). Där rapporteras det
om att det ekonomiska klimatet fortfarande är en stark katalysator för att nå effektivare IT. Detta
stämmer också överens med uppfattningen hos de organisationer som deltagit i det projekt som
avhandlingen baseras på. Samtliga av dessa organisationer är mycket intresserade av att sänka
kostnader genom att bland annat effektivisera och öka kvaliteten på leveranser av tjänster. Genom att
öka kvaliteten, menar de, sänks förhoppningsvis kostnader genom exempelvis färre ärenden och
nöjdare kunder. De viktigaste målen för företag är enligt Forrester research (2010a, 2010b): 1)
förbättra produktivitet för företagets personalstyrka istället för att öka antalet anställda 2) minska
företagens kostnader 3) öka kvalitet i processer (att vara konkurrenskraftig innebär att tjänsterna alltid
måste förbättras) 4) förvärva nya eller behålla kunder (att ständigt arbeta med kvalitet är en nyckel för
att överleva). Hubbert et al. (2008) menar att en växande trend inom organisationer idag är att fokusera
på att förbättra den service och det värde som IT möjliggör för verksamheten, samtidigt som man
ständigt förbättrar effektiviteten i IT-organisationen.
Vad syftar då effektivitet på? Enligt Sköldberg (1990) används termen effektivitet i
populärframställningar ofta i den vaga, allmänna betydelsen ”att göra något bättre”. Ett annat begrepp
för denna betydelse är förbättring. Detta är visserligen en korrekt definition men effektivitet har också
en djupare betydelse. Det svenska begreppet ”effektivitet” motsvaras i engelskan av ”efficiency” och
”effectiveness” (ibid). Begreppet ”efficiency” och ”effectiveness” kan betraktas som nyckelfaktorer
för att uppnå bättre affärsresultat och ett bättre beslutsfattande (Lu & Hung, 2011). Efficiency innebär
att göra saker rätt och att effectiveness handlar om att göra rätt saker (Griffin, 1987; Drucker, 1977).
Sköldberg (1990) menar att de två begreppen vanligtvis brukar översättas till inre- (efficiency) och
yttre- (effectiveness) effektivitet på det svenska språket. Drucker (1974) förklarar att det inte enbart är
den inre effektiviteten som är viktigt; effektivitet får inte bara vara att göra saker och ting rätt. Den
måste syfta till att göra de rätta sakerna (ibid).
När jag fortsättningsvis i avhandlingen diskuterar effektivitet avser jag både inre och yttre effektivitet
men jag lägger också till kostnadsreducering som en del av begreppet. Detta är ekvivalent med
undersökningen från Forrester research (2010a) som menar att reducering av kostnader är en del av
effektivitetsbegreppet; ”I grund och botten, måste IT stödja företagens mål och stödja produktiviteten
genom att leverera högkvalitativa tjänster där prestandanivåer garanterar slutanvändarens produktivitet
och samtidigt bidrar till en minskning av företagets driftskostnader. Detta är tydligt uttryckt som
förbättringar av IT-effektivitet” (ibid, författarens översättning).
Rosemann (2001) och Sköldberg (1990) menar att företag är ute efter att skaffa så stor vinst som
möjligt vid årets slut – att vinstmaximera. Detta synsätt styrks av Abrahamsson (1986) som menar att
ett vinstdrivande företag underordnar andra mål under det allmänna målet att maximera företagets
vinst. För SMF som levererar IT-tjänster är dock vägen till maximering av vinsten komplex i
jämförelse med många andra verksamhetstyper (tjänster inom IT har ofta många komplexa beroenden
och komplex inbyggd logik). Den stora utmaningen för en IT-organisation är därför att effektivt
hantera denna komplexitet (Forrester research, 2010a) och för SMF blir denna utmaning, med tanke på
SMF specifika förutsättningar, således mycket viktig att hantera. ITSM får inte bli en hämmande
faktor som minskar en organisations lönsamhet utan måste bli det medel som stödjer organisationer att
uppnå effektivitet och möjliggör vinstmaximering.
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1.1.3 Befintliga ITSM-relaterade stöd – varför passar de inte SMF?
Enligt resonemanget ovan har det blivit alltmer uppenbart att effektiviteten (att göra rätt saker, på rätt
sätt) för att möjliggöra värdeskapande för kunder måste tas på stort allvar. Det existerar idag flera
ITSM-relaterade ramverk som syftar till att just effektivisera (och förbättra) verksamheters arbete med
IT-tjänster. Ett av de mest kända ramverken är Information Technology Infrastructure Library (ITIL)
(OGC, 2013) som ofta ses som en ”best practice”. ”Best practice” definieras enligt Oxford
Dictionaries (2013) som en kommersiell eller professionell procedur som är accepterad och antas vara
korrekt eller mest effektiv. Denna definition kan idag anses stämma överens med den allmäna
uppfattningen om ITIL (även om begreppet best practice allt mer börjar benämnas som en good
practice). Jag ser best practice som något som förändras över tid och kan innefatta andra aktiviteter
(eller bytas ut helt) efter det att en organisation eller dess omvärld förändras. Hoving och van Bon
(2012) menar att komplexiteten växer och att exempelvis de senaste versionerna av ITIL (v3 och ITIL
2011) har blivit mer akademiska istället för att bli mer tillämpbara. Andra populära ITSM-relaterade
ramverk är: Capability Maturity Model Integrated (CMMI) (CMMI Product team, 2010), ISO/IEC 20
000 (ISO/IEC, 2011), Control Objective for Information Technology (CobiT) (ITGI, 2007) samt PM3
(Nordström, 2005). Min uppfattning är att dessa ramverk i första hand är utvecklade för stora företag
och organisationer vilket också innebär, att det för SMF, inte är en självklarhet att kunna underhålla,
implementera och använda ramverken eftersom de inte har samma resurser som större företag.
Devos et al. (2011) menar att SMF, över hela världen, spelar en viktig roll som draglok för ekonomisk
och social utveckling. SMF och dess verksamheter är således mycket viktiga för samhället. Många
forskare hävdar dock att ett SMF inte kan ses genom samma lins som man ser på ett stort företag
(Ballantine et al., 1998). Devos et al. (2011) menar därför att befintliga teorier gällande stora
organisationer inte okritiskt kan överföras till SMF, eftersom man har att göra med helt olika
ekonomiska, kulturella och administrativa miljöer. Adam och O'Doherty (2000) skriver bland annat att
SMF sällan har en dedikerad IT-personal eller en väldefinierade och formell IT-funktion. SMF har helt
enkelt inte de resurser (kompetens, tid eller pengar) som ett stort företag har till sitt förfogande.
Även Raymond (1985) påstår att forskare och praktiker alltför okritiskt har anammat ett synsätt där
SMF ses som en skalenlig modell av ett stort företag. Devos et al. (2011) menar också att SMF kräver
mindre byråkratiska metoder med större flexibilitet. Implementering av befintliga ramverk kan ses
som komplexa (Pereira & Mira da Silva, 2011), alltför generella (Morimoto, 2005), att sakna en
teoretisk grundning ur en vetenskaplig synvinkel (Goeken & Alter, 2008) samt överlappa varandra
(Pereira & Mira da Silva, 2011). Sådana påståenden förstärker behovet av förbättringar av de
befintliga ramverken (Pereira & Mira da Silva, 2012). Dessa påståenden får också stöd av Hertweck
och Küller (2010) som menar att även om många företag är medvetna om marknadens befintliga
ramverk så är det få av SMF som utnyttjar dessa. Författarna anger att ett skäl till detta är att
existerande ramverk är för komplexa (ibid). Ett annat skäl som nämns i studien är att företagen är
rädda för att ramverken i sig själva blir ytterligare en administrativ kostnad som belastar företaget
(ibid). Tjørnehøj och Mathiassen (2010) bekräftar också de nämnda utmaningarna för SMF vad gäller
eventuella förbättringsinitiativ inom IT-sektorn och menar:
 att de dominerande metoderna inte är inriktade på SMF
 att små företag inte har resurser att ta itu med befintliga metoder
 att det är svårt för små företag att skräddarsy metoder till sina specifika behov
 att det är dyrt för företagen att nå en hög mognadsgrad i sina processer
Dessutom hävdar författarna att dessa utmaningar i kombination med hög känslighet för kraftigt
föränderliga miljöer kräver att små företag söker alternativa metoder (ibid).
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Pino et al. (2010) bekräftar att det inte existerar speciellt många små organisationer som använder
modeller som styr ledning och hantering av förbättringsinitiativ för leverans av IT-tjänster. Författarna
hävdar att detta beror på att många av de befintliga modellerna varken tar hänsyn till egenskaperna
(förutsättningarna) hos små företag, eller innehåller lämpliga strategier för att genomföra ett
processförbättringsinitiativ i denna typ av organisation (ibid). Coleman et al. (2008) menar att även om
det finns olika standarder för processförbättringar på marknaden så finns det bevis för att de flesta små
organisationer inte använder dessa standarder.
Hoving och Van Bon (2012) nämner att projekt (läs ITSM, författarens not) blir bedömt utifrån hur
bra de levererar inom tid och budget. Målet att leverera en stabil och tjänsteorienterad organisation ser
ut att ha lägre prioritet. Författarna menar att det finns ett behov av en enklare ITSM-metod (ibid). För
att skapa konkurrenskraftiga fördelar för SMF menar Hoving och van Bon (2012) också att
information måste hanteras med stöd av IT och att etablerade och accepterade teoretiska koncept och
paradigm för detta ändamål inte är kopplade till enkla lösningar som kan användas ”from the shelf”
och att det därmed finns ett behov av en ny metod på marknaden. Bristen på stöd för SMF inom ITSM
styrks dessutom av organisationerna som medverkat i studien (som ligger till grund för avhandlingen)
vilket stärker ett av motiven för avhandlingen: att det finns ett behov av att skapa ett innovativt stöd
för SMF i syfte att underlätta effektiviseringsarbete för leverans av kvalitativa IT-tjänster. I en av de
inledande undersökningarna i studien definierades kraven/målen för ett sådant stöd (se kapitel 2.1).

1.1.4 Konceptualisering av forskningsmöjligheter
Enligt resonemanget i avsnitt 1.1.1, 1.1.2 och 1.1.3 utgör ITSM ofta en stor del av en ITtjänsteleverantörs kostnader. Det kan diskuteras om denna kostnad är motiverad eller ej (jmf
Brynjolfsson & Hitt, 1998) men oavsett finns det ofta ett behov av att effektivisera verksamheter som
levererar IT-tjänster antingen internt inom den egna verksamheten eller till externa kunder. Behovet är
sprunget ur praktikens utmaningar och teorier vilket stämmer överens med den forskningsmetod som
valts (se avsnitt 1.5.3). De tre utgångspunkterna (1.1.1-1.1.3) relaterar till varandra i en konceptuell
modell (figur 1.1). En konceptuell modell beskriver ofta semantik på en hög abstraktionsnivå (Embley
& Thalheim, 2011) och kan ses som en teoretisk konstruktion som består av begrepp dess relationer.
Syftet med en sådan modell är att ge en begreppsmässig förståelse av ett fenomen (Göbel &
Cronholm, 2012).

Reducera ITkostnader

Öka effektivitet
och kvalitet

Utveckla stöd för
SMF som leverera
IT-tjänster
(hanterar ITSMprocesser)

Figur 1.1 Konceptuell modell över forskningsmöjligheterna som avhandlingen tagit fasta på.
Utgångspunkterna är strukturerade på följande sätt: ett nytt stöd för effektivisering av ITSM-arbete
(läs brist i punkt 1.1.3) ska förhoppningsvis öka effektiviteten för IT-verksamheten (punkt 1.1.2) och
reducera kostnader (punkt 1.1.1) för SMF som levererar IT-tjänster (hanterar ITSM-processer).
Genom att öka effektiviteten reduceras förhoppningsvis också kostnaderna ytterligare.
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1.2 Formulera frågeställningar
Med ledning av konceptualiseringen av forskningsmöjligheter (se avsnitt 1.1.4) så har syftet med
avhandlingen delvis varit att utveckla innovativa IS-artefakter (se avsnitt 1.4.1) för effektivisering av
SMF som levererar IT-tjänster (och hanterar ITSM-processer). Innebörden av begreppet artefakt är
"någonting som görs av mänsklig hand", och har sitt ursprung från det italienska
begreppet artefatto som i sin tur har ett ursprung från latinets arte (med skicklighet), factum "Ting
gjorda" och facere "att göra". En artefakt är alltså ett objekt som är skapat av en människa (Collins
English Dictionary, 2012) med skicklighet och enligt Simon (1996) handlar det om konstgjorda saker
(men inte alltid eller oftast med full eftertanke). Samlingsnamnet för de artefakter som skapas i studien
har jag valt att kalla för IS-artefakter ( definition i avsnitt 1.5.3.4). De utvecklade och utvärderade ISartefakterna har därefter legat till grund för det andra syftet i avhandlingen; att identifiera teoretiska
kunskapsbidrag.
Avhandlingens teoretiska kunskapsbidrag utgörs i huvudsak av designprinciper men också till viss del
av förfining av teorier vilka är sprungna ur de artefakter som utvecklats och använts i en verklig
kontext under studien. En princip är enligt Merriam Webster (2013) en regel eller en övergripande
och fundamental lag, doktrin eller antagande. Senge (1990) menar att principer är vägledande idéer
och insikter över en disciplin, medan praxis är vad man faktiskt gör för att genomföra principerna.
Poppendieck och Poppendieck (2003) menar att principer är allmängiltiga och att det inte alltid är lätt
att se hur de kan tillämpas i särskilda miljöer och Goldkuhl (2006) menar också att designprinciper är
formulerade på en allmän, abstrakt och principiell nivå. Avhandlingen fokuserar på principer med
prefixet design (även om detta inte alltid är explicit utskrivet pga. lästekniska skäl). Designprinciperna
som presenteras har ”växt fram” under de fem iterationerna i studien och har sitt ursprung i de ISartefakter som skapats. Sein et al. (2011) menar att de designprinciper som skapas skall fånga kunskap
om processen att bygga lösningar för en viss domän, och författarna hänvisar också till Dasgupta
(1996) och Purao (2002) då de skriver att resultatet omfattar kunskap om hur andra instanser som hör
till klassen av lösningar kan skapas. Under den litteraturgenomgång som genomförts i avhandlingen
har inte några designprinciper för effektiva och ITSM-relaterade artefakter kunnat identifieras vilket
tyder på att det också finns ett behov av att identifiera välgrundade designprinciper och sprida dessa.
Designprinciperna som avhandlingen resulterar i kan således användas i vägledningssyfte och
omformuleras som krav för framtida utveckling av IS-artefakter inom ITSM-området.
Genom att arbeta med och försöka identifiera ett svar på forskningsfrågan som baserats på
utgångspunkterna i avsnitt 1.1 (se också figur 1.2) har jag haft för avsikt leverera kunskap både till
forskningssamhället och till praktiken. Forskningsfrågan har formulerats enligt följande:
Vilka designprinciper bör beaktas vid utformning av IS-artefakter vars syfte är att effektivisera små
och medelstora organisationer som levererar IT-tjänster?
Forskningsfrågan är formulerad utifrån de brister som redovisats utifrån utgångspunkterna i avsnitt
1.1.4 och syftar till att lösa identifierade problem vad gäller bristen på IS-artefakter som stödjer SMF i
arbetet med att effektivisera sin IT-verksamhet i praktiken. Förhoppningar är att dessa IS-artefakter
skapar bättre förutsättningar för SMF att leverera kvalitativa IT-tjänster på ett kostnadseffektivt sätt.

1.3 Omvandla problemet till en instans av en klass av problem
En viktig utgångspunkt som diskuterats i avsnitt 1.1 rörde bristen på ITSM-relaterade stöd för SMF. I
följande avsnitt har jag problematiserat denna utgångspunkt genom en fördjupad problemanalys vilken
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syftar till att identifiera en klass av problem. Flera forskare (eg. Purao, 2002; Vaishnavi & Kuechler,
2007; Sein et al., 2011) menar att resultatet från forskning bland annat består av kunskap om hur man
skapar instanser av en artefakt som tillhör samma klass av problem. Jag tolkar ”en klass av problem”
som att ett specifikt lokalt problem skall generaliseras och därefter inte enbart gäller för ett lokalt
problem i en enskild organisation. Istället är ett generellt problem ett problemområde som abstraherats
från flera lokala problem (se figur 1.3).
I avhandlingens inledande studier (se ex kapitel 1.1 och 1.4) identifierades många olika praktiska och
teoretiska problem och dess relationer (figur 1.2). Problemen identifierades och kodades enligt
Grundad Teori (Strauss & Corbin, 1990) (se också kap 1.5.3.3). Problemen i figur 1.2 är ett urval av
det totala antalet problem som samlats in via de inledande studierna. Problemgrafen, som skall läsas
uppifrån och ner, illustrerar relationer (jmf axial kodning, Strauss & Corbin (1990)) i form av orsak
och verkan. Grafen inkluderar också ett gråmarkerat problem vilket är identifierat via den selektiva
kodningen i GT (Strauss & Corbin, 1990).
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Figur 1.2 Problemgraf med relationer med huvudsakliga relationer mellan problem.
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Ett av de identifierade problemen som uppmärksammades särskilt mycket inom projektgruppen (det
team som deltagit i och utfört studien) var brist på ITSM-stöd för SMF. Detta problem var giltigt för
alla enskilda praktiker samtidigt som det styrktes av teorin (Hoving & van Bon, 2012, Devos et al.
2011; Tjørnehøj & Mathiassen, 2010; Hertweck & Küller, 2010). Problemet var således möjligt att
abstrahera till en klass av problem. Klassen av problem i sig är också enligt Sein et al. (2011) ett
kunskapsbidrag. Figur 1.3 illustrerar hur flera olika problem identifierades hos respektive organisation
i studien (A-H). Flera problem var unika för en specifik organisation medan några uppträdde hos alla
organisationer. De gemensamma problemen ”lyftes upp” och formulerades som krav/mål i studien (se
figur 1.3).

Generellt
Problem

P

P

P

P

P
Organisation E

P

P

Organisation B

Organisation A
P

P

P

P

P
Organisation F

P

P

P

P
Organisation G

P

P

Organisation D

Organisation C

P

P

P

P

P

P

Organisation H

Figur 1.3 Likartade/Samma problem (P) hos olika organisationer lyfts ut och skapade ett gemensamt
och generellt problem (en klass av problem).

1.4 Identifiera en teoretisk bas och tidigare tekniska framsteg
Huvudsakligt fokus i avhandlingen ligger på att skapa en fungerande och gångbar praktisk artefakt för
att lösa det identifierade problemet. Jag har därför valt att gå in i studien med relativt liten teoretisk
bas med argumentet att jag har velat vara öppen för vad empirin kan bidra med och inte ha alltför
många förutfattade meningar (se vidare kap 1.5). Samtidigt är jag medveten om att jag inte kan bortse
från min tidigare erfarenhet inom området. Jag har därför valt att använda mig av olika teorier vid ett
senare skede i studien (jmf kap 2,3,4) som jag ansett kunna stöjda och bekräfta empiriska resultat och
utveckla en gångbar artefakt. Detta har medfört att flera olika teorier(,) från flera olika områden(,) har
använts, vilket i sin tur fått konsekveser i att jag inte har haft möjlighet att gå in på djupet i alla teorier.
Ett argument för detta val är återigen att jag har önskat att uppnå en gångbar artefakt som fungerar i
praktiken.
Jag har inte heller identifierat något komplett tekniskt stöd som fullt ut kan anses vara en en lösning på
forskningsfrågan. Som en teoretisk utgångspunkt för avhandlingen har dock ett antal olika teorier
inkluderats i detta kapitel och nedan följer en sammanfattning av några av de relevanta teoretiska och
tekniska framsteg som diskuteras i avhandlingen; 1.4.1) Om IS, IT och IT-artefakter, 1.4.2) Om IT
Service Management, 1.4.3) Om metoder, ramverk och standarder, 1.4.4) Om befintliga ITSMrelaterade ramverk, metoder och standarder, 1.4.5) Om små och medelstora företag, och 1.4.6) Om
tidigare tekniska framsteg. Det övergripande argumentet för att presentera just ”framstegen” är att
dessa områden frekvent diskuterats av forskare och praktiker under hela studien och/eller att de har
varit relevanta för att kunna besvara avhandlingens forskningsfråga.
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1.4.1 Om IS, IT och IT-artefakter
IS, IT och IT-artefakter (se också 1.2) är viktiga begrepp i avhandlingen i den mening att studien
utvecklat ett antal olika artefakter inom området samtidigt som avhandlingens huvudområde, ITSM, i
allra högsta grad är relaterat till dessa begrepp. Enligt Avison och Elliot (2006) skiljer sig diskursen IS
från IT i den meningen att IS betonar tillämpningar av teknik snarare än att fokusera på grundläggande
teknik och teorier. IS fokuserar mer på samspelet mellan människor och organisationer tillsammans
med teknik (de "mjuka" frågorna) snarare än på tekniken själv (de "hårda" frågorna) (ibid). Jag tror
dock att många IS-forskare också är intresserade av tekniken i sig och jag har således en bredare bild
av IS-området. Jag anser att IT är en del av det större området IS och denna bild får stöd av
Baskerville (2012) som menar att det är användning och anpassning av IT som är viktiga element i ett
större landskap och som leder fram till ett IS.
Det finns således en bred uppfattning om att det föreligger en viss skillnad mellan IS och IT. Inom IS
har det också funnits en diskussion om huruvida IS skall betraktas som en disciplin i sig själv eller om
det skall betraktas som en referensdisciplin. Baskerville och Myers (2002) menar att IS ofta just
betraktas som en referensdisciplin och att detta innebär att området hämtar mycket inspiration från
andra discipliner. Detta, menar de, är problematiskt eftersom det betyder att IS-fältet degraderas i
termer av forskningstradition och författarna opponerar sig mot detta (ibid). De slår istället fast att det
är dags att sluta att benämna IS som en referensdisciplin och erkänna disciplinen som en egen
självständig disciplin (ibid). Var gränsen går mellan IS och IT är också mycket omdiskuterat och
forskare inom IS har varierande uppfattningar om vilka områden och vilka frågor som bör studeras
inom IS-fältet. Många forskare anser att IS som disciplin borde fokusera på ett bestämt område och en
bestämd kärna medan andra forskare anser att IS-disciplinen borde ha en multidisciplinär syn.
Inom IS-disciplinen, har IT-artefaktbegreppet fått en allt större uppmärksamhet och flera forskare
hävdar att det är just IT-artefakten som är kärnan inom IS (t.ex. Orlikowski & Iacono, 2001). Andra
forskare har en bredare syn och enligt Goldkuhl (1996) handlar IS-området om att bedriva forskning
och identifiera kunskap om människors utveckling, användning och förändringar av
informationssystem i praktiken. Benbasat och Zmud (2003) hävdar att IS-forskare och IS-utövare
strävar efter att öka sin samlade kunskap om: 1) hur IT-artefakter uppfattas och utformas, 2) hur ITartefakter används, stöds och utvecklas, och 3) hur IT-artefakter påverkar (och påverkas av) det
sammanhang i vilket de integreras. Oavsett vilken syn som antas så är IT-artefakten ett mycket viktigt
begrepp och Robey (2003) håller med Benbasat & Zmud om att IS forskning måste skärpa fokus på
just IT-artefakten.
Orlikowski & Iacono (2001) föreslår alltså att den grundläggande komponenten inom IS forskning
skall vara IT-artefakter och påstår att IT-artefakter måste adresseras mer explicit. Författarna menar att
varje system är en artefakt, men att endast system som är beroende av IT kan betecknas som ITartefakter (ibid). Förståelsen av en IT-artefakt bör enligt författarna baseras på fem premisser om ITartefakter: 1) de är inte naturliga, neutrala, universella eller givna, (2) de är alltid inbäddade i en tid,
plats, diskurs och i samhället, (3) de består vanligen av ett flertal komponenter, vars
sammankopplingar kräver integration och artikulation för att arbeta tillsammans, (4) de är varken fasta
eller fristående och (5) de är dynamiska (ibid). Enligt Alter (2002), så verkar författarna vara mest
positiva till det perspektiv som de kallar för en sammansatt vy (eng. ensemble view). Orlikowski och
Iacono (2001) exemplifierar en sammansatt vy genom att hänvisa till begreppet "web of computing"
av Kling och Scacchi (1982), vilket innebär att det är något mer än ett verktyg som används på
skrivbordet eller i en fabrik. Orlikowski och Iacono (2001) hävdar att en sammansatt artefakt snarare
är ett nätverk av utrustning, teknik, program och människor som definierar ett socialt sammanhang.
Österle et al. (2011) menar att IT-studier inom IS-diskursen ofta karaktäriseras av Design Research
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(jmf Hevner et al., 2004; Sein et al., 2011) men de påstår samtidigt att man genom att endast generera
en IT-artefakt knappast blidkar artikelgranskare i de mest erkända journalerna inom IS. Baskerville
(2012) menar dock att just studera IT inom IS-diskursen kan tydliggöra ITs roll inom IS och han
uppmuntrar därför denna typ av forskning. Sein et al. (2011) refererar till Orlikowski & Iacono (2001)
då de definierar en IT-artefakt och speciellt understryker betydelsen ”av de materiella och
organisatoriska funktioner som socialt erkänns som buntar av hårdvara och/eller mjukvara”. I kontrast
till Sein et al. (2011) står Hevner et al. (2004) och March och Smith (1995) som har en bred definition
av IT-artefakter. Deras perspektiv är brett i den meningen att det inte bara innefattar instanser (ITsystem av hård- och mjukvara) utan också konstruktioner, modeller och metoder som används i
utveckling och användning av informationssystem. För ytterligare information om artefaktbegreppet
och min syn på detta, se avsnitt 1.5.3.
1.4.2 Om IT Service Management
Argumentet för att diskutera ITSM under tidigare teoretiska och tekniska framsteg är relevant då
avhandlingens resultat bidrar till ITSM-området. I följande stycke kommer jag att diskutera ITSMrelaterade begrepp så som IT Governance, IT Management, information, tjänster men naturligtvis
också ITSM begreppet i sig självt. Jag avslutar avsnittet med att beskriva min syn på ITSMs
omfattande område.

1.4.2.1 Om Information
Enligt Hoving och Van bon (2012) är organisationers konkurrensutsatthet tidlös och för att vara
effektiva i sina arbetssätt är organisationer i behov av information. Information kan definieras som
meningsful data som i sin tur har konverterats till en meningsful och användbar kontext, som tex
identifiering av de bästsäljande eller sämst säljande produkterna i ett företag genom att använda dess
historiska säljdata (Detlor, 2010). Detlor (2010) menar att data kan betraktas som "råa fakta" som
återspeglar egenskaper av en händelse eller en enhet och ger exempel på att sådana uppgifter som ett
kundnamn eller ett enhetspris. Karim och Hussein (2008) menar att framåtblickande företag anser att
information är en strategisk tillgång som kan användas och överföras till en konkurrenskraftig fördel
för bolaget. Det är därför grundläggande, ur ett organisatoriskt perspektiv, att den strategiska
resursen hanteras som alla andra kritiska organisatoriska resurser som t.ex. människor, utrustning och
kapital (Detlor, 2010).
Den domän som fokuserar på hantering av information kallas Information Management (IM). Wilson
(2003) definierar IM som tillämpningen av ledningsprinciper för förvärv, organisation, styrning,
spridning och användning av information som är relevant för en effektiv drift av alla typer av
organisationer. IM är dock inte att förväxla med IT – det är två olika domäner. Detlor (2010) menar
tex att IT spelar en avgörande roll i hantering och leverans av information i organisationer och påpekar
att man måste förstå att IT är det tekniska mediet genom vilket information nås, hämtas, distribueras
och används. IT underlättar således förmågan att stödja skapandet, förvärvet, organiseringen,
lagringen, distributionen och användningen av information på ett effektivt sätt (ibid). IT är alltså inte
den primära enhet som diskuteras inom IM domänen (ibid). Också Choo (2002) menar att IT spelar en
avgörande roll för hur information hanteras i organisationer och tillägger att hantering av
informationsteknik därför bör vara en integrerad del av IM.

1.4.2.2 Om IT-Governance (ITG)
Pierre (2009) menar att det inte finns något bra svenskt ord för governance. Begreppet har dock rötter i
ordet government och kan vidare härledas till ett grekiskt ord för styra vilket möjligtvis kan motivera
ett svenskt ord: styrning (ibid). Jag har dock genomgående i avhandlingen valt att använda det
engelska begreppet governance då det dels inte är avgörande med en översättning för att finna ett svar
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på forskningsfrågan och dels då jag anser att begreppet governance speglar något mer (dess historik i
deligering se nedan) än vad begreppet styrning gör. Ett annat argument är att ITG som är underordnat
begrepp till governance används både nationellt och internationellt i praktiken. Pierre (2009) menar att
det snabbt ökande intresset för nya former av governance också har resulterat i en mycket snabb
ökning av antalet publikationer inom området, vilket i sin tur har fått till följd att antalet teorier,
modeller och definitioner har ökat exponentiellt. Pierre (2009) ger exempel på hur governance fick ett
genombrott i vid början av 1990-talet och påstår att en central punkt i governance-teorin syftar till att
man får någon annan att göra jobbet åt sig. Ett exempel på detta kan vara att politiska institutioner inte
själva måste leverera service eller finansiera åtaganden utan endast ansvara för att något levereras själva produktionen av tjänsterna kan istället ske på marknaden (ibid).
Pierre (2009) samt Pereira och Da Silva (2012) menar att det finna många olika typer av governance
och de nämner förutom IT Governance (ITG) bland annat Corporate Governance och Enterprise
Governance. Pereira och Da Silva (2012) påstår att dessa typer av governance har tydliga samband
och vi måste se dem som en helhet med beroenden och relationer. Påståendet stämmer också överens
med Lunardi et al. (2009), Webb et al, (2006), Weill (2004) och Park et al. (2006) som menar att just
ITG inte kan betraktas som ett isolerat fenomen utan måste ses som en del av corporate governance.
Jag ser därför de olika typerna av governance som underordnat governance-begreppet. Weill och Ross
(2004) definierar ITG som ett ramverk för att specificera beslutanderätt och ansvar för att främja
önskvärda beteenden i hantering av IT. Chun (2005) samt Weill (2004) menar också att ett ITGramverk säkerställer att beslut inom IT beaktar verksamhetens mål. Detta synsätt visas också i figur
1.4. Simonsson et al. (2008) menar att ITG stödjer ITs roll som en möjliggörare för verksamheten och
papp och Luftman (1995) inkluderar också riskhantering som en aktivitet som utförs inom ITG.
Simonsson et al. (2010) ger exempel på ramverk som kan användas för ITG och nämner ITIL, CMM
och CobiT. Samma ramverk inklusive CMMI diskuteras också i relation till ITG av Wilkin och
Chenhall (2010). Duque (2010) beskriver också att ITG stödjs av flera modeller och standarder och
ger exempel på COBIT, ISO/IEC 20000 och ITIL. Nämnda ramverk är också de som diskuteras i
relation ITSM vilket tyder på att ITSM också hanterar processer på en governance nivå. Weill och
Ross (2004) menar att ITG implementeras i organisationer med hjälp av ett antal mekanismer:
beslutsstrukturer (kommittéer, roller och ansvar etc.), anpassningsprocesser till verksamhetens mål
(utvärdering, investeringar, Service Level Agreements, mätvärden etc.) och kommunikationsvägar.
Många av nämnda mekanismer anses också vara en del av ITSM (jmf ex ITIL) varför gränsdragningen
mellan ITSM och ITG blir svårdefinierad. Jag utgår i denna avhandling från en mycket förenklad
innebörd av begreppet governance där man helt enkelt får någon annan att göra arbetet åt sig genom
att hantera ett antal mekanismer.

1.4.2.3 Om IT-Management
Mekanismerna för ITG (se avsnitt 1.4.2.2) kan också kan användas för att visa på skillnaden mellan
ITG och IT Management (ITM). Wilbanks (2008) menar tex att det är ITM som skall
utföra/genomföra mekanismerna som bestämts på ITG-nivå. Mueller et al. (2008) konstaterar att
många människor tror att ITG och ITM är synonyma, men menar att detta är en felaktig syn. ITG
handlar om beslutsfattande, medan ITM handlar om att utföra företagets ITG-processer. Mueller et al.
(2008) menar att till skillnad från ITG så innebär ITM en specifik kedja av ansvar, befogenheter och
kommunikation som ger människor möjlighet att göra sitt dagliga arbete. ITM fokuserar på effektiv
och ändamålsenlig intern försörjning av IT-tjänster och produkter samt förvaltning av befintliga ITverksamheter (ibid). Det är följaktligen ITG som sätter ramarna för den mer operationella ITM. ITM
är ansvarig för att realisera IT tjänsteleveransen genom optimal användning och underhåll av
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informationssystemet. Wilbanks (2008) menar dock att ITG och ITM skall behandlas jämlikt eftersom
de är beroende av varandra.
Enligt Hoving och van Bon (2012) består ITM av ett antal sub-discipliner så som Technical
Management som innebär att hantera den tekniska infrastrukturen. Technical Management består i sin
tur av System Management och Network Management. En annan sub-disciplin till ITM är Application
Management vilken hanterar applikationer och inkluderar Development Management och Database
Management (ibid). Förutom Application Management och Technical Mangement så innehåller ITM
Facility Managemet (hantering av utrustning), Human Resource Management och Document
Management (ibid). Alla sub-discipliner (det finns förmodligen många fler tex License Management
etc., författarens not) existerar för att kunna stödja informationsförsörjning till verksamheten.

1.4.2.4 Om Tjänster
I motsats till det traditionella, mer teknikorienterade förhållningssättet till IT, är ITSM ett område för
hantering av IT-förvaltning som en tjänst (Galup et al., 2009). Att tjänster är viktiga i dagens samhälle
råder det inte någon tvekan om men tjänstebegreppet för också med sig nya arbetssätt och processer.
En tjänst är en ”aktivitet eller serie aktiviteter av mer eller mindre abstrakt slag som normalt, men
inte nödvändigtvis, äger rum i interaktionen mellan kunden och tjänsteföretagets medarbetare
och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller system som tillhör tjänsteleverantören. De
tillhandahålls som lösningar på kundens problem” (Grönroos, 1992, s. 29). Grönroos (1990)
menar att en tjänst i huvudsak består av en immateriell uppsättning av fördelar eller aktiviteter
som säljs av en part till en annan. En tjänst: 1) är immateriell, 2) är heterogen, 3) består av samtidig
produktion och konsumtion och, 4) är begränsat hållbar (Grönroos, 1990). Att en tjänst är immateriell
kan diskuteras och en djupare diskussion om huruvida det existerar produkter överhuvudtaget (och i så
fall påverkar definitionen vad gäller immateriell ovan) har jag utelämnat i avhandlingen. Inom ramen
för avhandlingen ser jag således tjänst som ett mycket viktigt begrepp och en IT-tjänst ser jag som
processen att leverera förutsättningar för kunder, att med hjälp av IT, skapa värde i sin egen
organisation. En leverantör av IT-tjänster skapar således inte värde för sina kunder utan skapar
förutsättningar för att kunder skall kunna skapa värde. Eftersom tjänster, i vissa fall, är annorlunda än
traditionella fysiska produkter kommer kunderna att bedöma kvaliteten i ITSM-leveranser annorlunda
än traditionell mjukvaruutveckling där produkten (ex hårdvara, infrastruktur eller mjukvara) är i fokus.
Det senare är ett motiv till varför ITSM är viktigt för många organisationer.

1.4.2.5 Om ITSM och dess scope
Förutom tjänster (se avsnitt 1.4.2.4) är processer (se Davenport, 1993; Hammer & Champy, 1993) ett
annat nyckelbegrepp inom ITSM. Haverblad (2007) definierar ITSM och hon gör en detaljerad
beskrivning då hon påstår att ITSM är en strategi som ska säkerställa att IT-tjänster levereras med
överenskomna servicenivåer och servicenivåmål och omfattar IT-processer som kan etableras och
förbättras för effektiv och kontrollerad tjänsteleverans med hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt.
De processer som ingår i ITSM är många till antalet och exempel på ITSM-processer är
”incidenthanteringsprocessen”, ”ändringshanteringsprocessen”, ”releasehanteringsprocessen” och
”problemhanteringsprocessen” (jmf OGC, 2007a-e) men också tjänster på en mer taktisk och
strategisk nivå inkluderas ofta i ITSM (jmf OGC, 2007a-e). I en forskningsrapport av Göbel et al.
(2013a) beskrivs flera olika forskares och organisationers beskrivningar av ITSM och där identifieras
också principer för ITSM. De sex principerna utgörs av;
 Princip #1: Fokusera på tjänsteorientering
 Princip #2: Fokusera på processorientering
 Princip #3: Fokusera på uppföljning
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 Princip #4: Använd tydliga avtal
 Princip #5: Arbeta med kundrelationer och bibehåll kundvärde
 Princip #6: Arbeta med ständiga förbättringar gällande kvalitet
Principerna gör inte anspråk på att vara kompletta. Haverblad (2007) beskriver det vida innehållet i
ITSM-området och menar att det sträcker sig från driftsättning till avveckling av IT-tjänster.
Hur hänger då ITSM ihop med ovan beskrivna begrepp som ITG och ITM? Som nämnts i avsnitt 1.1
menar Addy (2007) att ITSM, enkelt utryckt är ”the group of processes and functions that oil the
wheels of the IT machine” (Addy, 2007 s.7). På samma sätt menar Hoving och van Bon (2012) att det
är ITSM som ”kopplar ihop” och får de olika sub-disciplinerna under ITM att fungera tillsammans.
ITSM fokuserar enligt Hoving och van Bon (2012) på outputen som realiseras i de olika subdisciplinerna av ITM, dvs tjänsten! Men också denna definition av ITSM blir ganska snäv. Detta då
jag anser att Governance, ITG och ITM har tydliga relationer (se figur 1.4) och att det därför inte går
att utesluta att ITSM också har relationer till kärnverksamheten (business domän i figur 1.4) och ITG.
Allt för att stödja ITM och ITG att leverera kvalitativa tjänster till verksamheten i linje med
verksamhetens strategier och mål.
Exakt vad ITSM-området omfattar är dock inte heller helt självklart. Detta blir tydligt då flera av de
praktiker som deltagit i studien (och flera av deras kunder) menar att ett vanligt perspektiv på ITSMs
omfattning är att det i stora drag handlar om att hantera problem och förändringar (change) för
applikationer. Jag anser dock att detta är en relativt snäv bild på ITSM då dessa processer ofta relateras
till drift och underhåll av IT-system dvs systemförvaltning. Visserligen innehåller ITSM också dessa
processer men jag ser alltså också ITSM som ett mycket mer omfattande område och för att beskriva
min bild har jag valt att bryta ner begreppet i mindre beståndsdelar.
Eftersom IT är en viktig del (och ofta möjliggörare) av information i organisationer är det också
viktigt att målen för IT organisationen överensstämmer (eng. alignment) med kärnverksamhetens mål.
Henderson och Venkatraman förslog, år 1993, en modell som de valde att kalla för Strategic
Alignment Model (SAM). Modellen har blivit en av de mest citerade modellerna av denna typ (Chan
och Reich, 2007). Den har också blivit empiriskt prövad och har ett konceptuellt och praktiskt värde
(Maes et al., 2000; Avison et al., 2004; Vargas et al., 2008). Utöver att visa på relationer mellan
verksamheten (i de fall där kärnverksamheten inte utgörs av IT) och IT anser jag också att SAM (figur
1.4) är lämplig att använda för att peka på skillnader mellan andra viktiga begrepp och dess relationer
inom ITSM-området som exempelvis ITG och ITM.
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Figur 1.4 SAM baserad på Henderson och Venkatraman (1993).
SAM är en konceptuell modell som används för att förstå strategisk överensstämmelse (alignment)
genom fyra olika domäner: business strategy, IT strategy, organizational infrastructure & processes
samt IT infrastructure & processes. SAM består av två dimensioner: strategic fit och functional
integration. Strategic fit refererar till överensstämmelsen mellan domänerna kallade internal (jmf
operativ nivå ) och external (jmf. Strategisk nivå) medan functional integration refererar till två typer
av integration mellan business och IT domänerna. Den första typen av functional integration kallas
strategic integration och visar på länken mellan Business strategy och IT-strategy. Den andra typen
har Henderson och Venkatraman (1993) benämnt operational integration vilken hanterar relationen
mellan organisational infrastructure & processes samt IT infrastructure & processes. SAM är viktig
då den på ett tydligt sätt visar hur verksamheten och IT hänger ihop och hur de strategiska IT-målen
behöver överensstämma med verksamhetens strategi. Samtidigt visar modellen hur den interna
strukturen mellan IT-processer och verksamhetsprocesser behöver överensstämma. Fokus i
avhandlingen ligger på ITSM varför jag valt att beskriva IT-sidan av modellen mer ingående. Enligt
Vargas (2010) så kan IT-strategi definieras i termer av IT-scope, systemic competencies, ITgovernance och communication. IT-scope innehåller informationssystem och teknologier som
verksamheten (business) använder (Papp & Luftman 1995). Systemic Competencies är förmågor (så
som tillgång till information) som är viktiga för att uppfylla företagets strategier (Vargas, 2010;
Henderson & Venkatraman, 1993; Papp & Luftman, 1995). IT-Governance beskriver fördelningen av
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befogenheter samt hur resurser, risker och ansvar distribueras mellan partners, IT-ledning och
tjänsteleverantörer (Papp & Luftman, 1995). Vargas (2010) definierar IT-Infrastructure & processes
som: arkitektur (läs IT-infrastruktur figur 1.4), processer och färdigheter. Enligt Henderson och
Venkatraman (1993) innefattar arkitektur applikationer, data och teknologi vilka är artikulerade i form
av hårdvara, mjukvara och kommunikation. Processer inkluderar arbetsprocesser som är centrala för
den operationella funktionen av IT-infrastrukturen samt processer för systemutveckling, underhåll och
monitorering och kontroll (Henderson & Venkatraman, 1993). Färdigheter inkluderar kunskap och
förmågor för att effektivt hantera IT (ibid). Genom att mappa vanliga ITSM processer mot SAM är det
möjligt att se att dessa processer bildar en bilateralt eller multilateralt gränssnitt mellan de fyra olika
domänerna både vad gäller strategisk fit och functional integration. Jag anser att ITSM ur detta
perspektiv utgör kittet (eller bryggan) mellan de olika domänerna vilket alltså är förenligt med Addy
(2007). Jag påstår att incidenthanteringsprocessen kan fungera som en brygga mellan
businessdomänen och IT-domänen på en operativ nivå medan servicenivåavtalsprocessen (OGC,
2007a) fungerar som en brygga på den strategiska nivån. Tjänsteleveransprocessen (OGC, 2007d)
fungerar som en brygga mellan IT strategy och IT infrastructure & processes (båda är IT-domäner)
samtidigt som den utgör en brygga mellan de båda IT domänerna till den operativa Business-domänen.
En vanligt förekommande ITSM process hanterar också processförbättringar (jmf Contious Service
Improvement (OGC, 2007e)) vilken jag anser utgöra en brygga mellan alla fyra domäner i SAM
genom att den dels bidrar till en gemensam process och brygga för strategisk och operativ nivå inom
respektive domän (Business eller IT) samtidigt som den utgör en brygga mellan business och IT både
på den strategiska och operativa nivån.

1.4.2.6 Om ITSM ur ett historiskt systemutvecklingsperspektiv
Ur ett historiskt ITSM-perspektiv hävdar Marko (2007) att IT-professionen utvecklats som ett yrke där
bokstaven ”T” (Teknik) tidigare betonades i förhållande till bokstaven ”I” (Information) d.v.s.
affärsvärdet av den behandlade informationen. Shen (2008) har en liknande uppfattning då han menar
att man inom IT-sektorn tidigare fokuserade på den individuella programmeraren och utvecklingen av
dennes stödverktyg. Detta kan ställas i kontrast till ITSMs fokus på tjänster, kunden i centrum och
processer. Också Marrone et al. (2011) hävdar att IT-avdelningar i många organisationer tidigare var
inriktade på den faktiska tillverkningen av mjukvarusystem. I slutet av 1990-talet började dock några
av dessa teknikorienterade organisationer att anamma ett tjänsteperspektiv i sin verksamhet och
samtidigt fokusera mer på kund- och verksamhetsnytta. Detta nya fokus kom alltså att bli embryot till
det som vi idag kallar för ITSM.
Vid en granskning av de processer som existerar inom olika ITSM-ramverk och standarder inkluderas
tjänster på strategisk, taktisk och operativ nivå varav de senare bland annat hanterar underhåll,
felrättning, drift, vidareutveckling och förvaltning av applikationer (IT-system). Dessa aktiviteter
stämmer väl överens med de aktiviteter som Lientz och Swanson definierade redan år 1980. Lientz
och Swansons (1980) studie har fram tills idag varit mycket citerad inom systemförvaltningsområdet.
Även om det vid tidpunkten för studien varken talades om begreppet ITSM (eller tjänster) så används
deras definitioner av området i viss utsträckning således även idag. Lientz och Swansons (1980) studie
refereras ofta inom områden som ”software maintenance” (systemförvaltning) eller software evolution
(programvaruevolution) som alltså ur ett avhandlings- perspektiv också är relevant. Lientz &
Swansons resultat bygger på en studie av 487 amerikanska företag som bedriver systemförvaltning.
Arbetet genomfördes i slutet av 1970-talet och resultatet har författarna använt bland annat för att
skapa en definition av systemförvaltningsbegreppet. Detta gjorde de genom att visa på vilka uppgifter
och aktiviteter de olika företagen utförde inom systemförvaltningen. Lientz och Swanson (1980) delar
upp aktiviteter i tre övergripande kategorier: korrigeringar (eng. corrective), anpassningar (eng.
adaptive) och förbättringar (eng. perfective) (ibid). Lientz och Swansons studie skiljer sig dock, helt

34

naturligt då forskningen är drygt 30 år gammal, från ITSM-perspektivet på flera punkter. Författarna
har t.ex. ett tekniskt orienterat perspektiv vilket gör att deras studie föreslår aktiviteter som inte
inkluderar ett tjänsteperspektiv. Författarna talar inte heller om specifika processer och aktiviteter och
hanterar således inte möjliga effektiviseringar av dessa. Några mer aktuella studier som diskuterar
ITSM är t.ex. resultat av Conger et al. (2009) som i en undersökning konstaterar att det i framtiden
kommer att finnas många möjligheter för anställning inom ITSM-området. Som diskuterats i avsnitt
1.1.3 så menar April et al. (2005) att det finns en brist på konkreta, anpassningsbara
processeffektiviseringsmodeller för mjukvaruunderhåll och de försöker lösa denna fråga (och andra
underhållsfrågor), genom att föreslå en mognadsmodell för förvaltning modellerad efter CMMI. Den
föreslagna modellen bygger dock på CMMI-DEV och eftersom ITSM-området fokuserar på underhåll
ur ett tjänsteperspektiv är inte detta en optimal modell för företagen inom området. Pollard et al.
(2009) å sin sida presenterar bland annat strategier för implementeringar av ITSM-ramverket ITIL och
Kollanus (2011) introducerar en mognadsmodell som ger stöd för bedömning och förbättring av
programvara genom inspektion. Jag anser dock att denna inspektion ligger på en alltför detaljerad nivå
och innehåller inte ett fullständigt stöd eller guide för små och medelstora företag för hur de skall
arbeta med effektivisering inom ITSM (organisationer som levererar IT-tjänster och hanterar ITSMprocesser).
Ur ett svenskt perspektiv så har begreppet IT-förvaltning eller systemförvaltning varit det dominerande
begreppet under de senaste årtiondena och området har haft många olika innebörder över tid (jmf
Nordling, 1987; Göbel et al., 2013a). Systemförvaltning sätts ibland av praktiker som synonym till
hela ITSM-området. Enligt resonemanget ovan (1.4.2.1-3) är dock systemförvaltning en del av ITSMområdet. I detta sammanhang bör Brandt, Nordström, Hammar och Kajko-Mattsson nämnas. I sin
avhandling från 1992 beskrev Brandt den tidens syn på hur förvaltning av system borde drivas. I
studien jämför Brandt likheter och skillnader mellan den amerikanska och svenska marknaden vad
gäller systemförvaltning där han i mångt och mycket använder sig av den tidigare utförda studien av
Lientz och Swanson (1980). Brandt kommer fram till att skillnaderna i första hand består av olika
volymer av systemen samt att förhållandena för arbetet på de olika marknaderna är snarlika. Som
komplement till detta tekniska perspektiv presenterar han också en modell för systemförvaltning som
fick benämningen AM/Cycle. I likhet med Lientz och Swanson diskuterar inte heller Brandt i termer
av tjänster eller ITSM. Dock nämner han området i en senare publikation då han beskriver att han
noterat en intressant utveckling som behandlar systemförvaltning som en tjänst och som man
benämner ”IT Service Management” (Brandt, 2004). Liksom Lientz och Swansons (1980) studie
skiljer sig Brandts avhandling från denna avhandling då även han har ett tekniskt orienterat
förvaltningsperspektiv och varken diskuterar processförbättringar eller tjänster.
En annan svensk forskare, troligvist den svenska forskare som kommit längst inom området, är Malin
Nordström som disputerade med avhandlingen ”Styrbar systemförvaltning” (2005) och dessförinnan
skrev hon ”Systemförvaltning i praktiken – en kvalitativ studie avseende centrala begrepp, aktiviteter
och ansvarsroller” (Bergwall, 1995). I avhandlingen belyser Nordström hur systemförvaltningsarbetet
bedrivs under tidigt 2000-tal och hur det bör organiseras för att öka styrbarheten i
systemförvaltningsverksamheter. Resultatet av arbetet är ett konceptuellt ramverk för att organisera
systemförvaltningsverksamhet med hjälp av effektiva förvaltningsobjekt (Nordström, 2005).
Ramverket är uppbyggt kring fyra centrala begrepp; förvaltningsuppdrag, förvaltningsobjekt,
förvaltningsorganisation och förvaltningsaktiviteter som alla är relaterade till begreppet organisering
genom att de tre förstnämnda utgör medel för att organisera systemförvaltningsverksamhet
(aktiviteter) (ibid). Teorierna blev i förlängningen kommersialiserade genom modellen pm3. Inte
heller Nordström diskuterar i termer av ITSM i sina studier men min uppfattning är att pm3 mycket
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väl kan användas inom ITSM-området och då framförallt inom den del som rör IT Governance med
fokus på hantering av IT-system.
År 2011 publicerade Hammar en licentiatavhandling; ”Från projektorganisation till
förvaltningsorganisation – en studie av överlämningsarenan”. Avhandlingens syfte var att bidra till en
fördjupad förståelse för hur överlämning från en projektorganisation (exempelvis av ett
utvecklingsprojekt) till en förvaltningsorganisation kan genomföras. Hammar har därmed en tydlig
avgränsning inom ITSM-området. Även Kajko-Mattson (2004) har bidragit till ITSM-fältet (genom
underhållsbegreppet) genom att bland annat beskriva nuläget (state-of-the-art) för området.
Sammanfattningsvis verkar det för närvarande inte pågå någon forskning med fokus på effektivisering
av organisationer som implementerar en eller flera ITSM-processer. Vad gäller svenska forskare
berörs sällan begreppet ITSM överhuvudet taget. Jag anser att detta ytterligare styrker behovet av
denna avhandling.

1.4.3 Om metoder, ramverk och standarder
Argumentet för att tillägna ett stycke om metoder, ramverk och standarder är att begreppen relaterar
till de IS-artefakter som studien har resulterat i. En standard definieras som något som inrättas och
fastställs som en regel för ex kvalitet, värde, vikt etc. (Merriam Webster, 2013). Enligt ISO/IEC
(2013) är en standard ett dokument som tillhandahåller krav, specifikationer, guidelines och
egenskaper som kan användas för att säkra att material, produkter och tjänster är utformade för sitt
syfte. Min uppfattning är att den stora skillnaden mellan ett ramverk och en standard är att det är
möjligt att certifiera sig mot en standard vilket inte är lika vanligt för ramverk. Ramverken ligger ofta,
jämfört med standarder, också på en mer detaljerad nivå vad gäller ”hur” frågan, och bistår således
användaren med mer tips och råd än en standard (jämför ex ITIL, CMMI, CobiT (som kan betraktas
som ramverk) och ISO/IEC (20 000) (som betraktas som en standard)). Den nationellt ledande
medlemsföreningen inom ITSM, itSMF, gör en annan skillnad mellan standarder och best practiceramverk. De menar att en best practice inte får förväxlas med standarder inom IT Service Management
området och menar att om man tillåter sig att inte vara bokstavstrogen kan man säga att en standard
beskriver en målbild och en best practice beskriver vägen dit (itSMF, 2013). När man har en praxis
införd kan man använda en standard som riktmärke för att förfina och förbättra sin praxis och med en
viss generalisering kan man alltså säga att en standard är ett statiskt mål medan en best practice är
någonting som ständigt förändras (ibid).
En metod är en uppsättning steg (en algoritm eller riktlinje) som används för att utföra en uppgift
(Vaishnavi & Kuechler, 2007). Enligt March och Smith (1995) är en metod ett sätt att utföra
målinriktade aktiviteter. Cronholm och Ågerfalk (1999), menar att metoder ofta används vid
utveckling av informationssystem för att styra och stödja utvecklingsprocessen vilket innebär att
metoder kan ses som normativa konceptualiseringar som riktar metodanvändarnas uppmärksamhet på
vissa typer av fenomen. Liknande tankar har Lind (1998) som menar att en metod är en praktisk
vägledning och handfasta råd för hur utvecklingsarbete bör bedrivas, dvs. att metoden innehåller ett
antal arbetssteg för att uppnå ett visst resultat. För att en metod skall kunna stödja
utvecklingsprocesser på ett sådant sätt att föreskrivet resultat uppnås bör metoden vara baserad på
kunskaper och erfarenheter från tidigare likartade utredningssituationer (ibid).
Ett ramverk anger metodens huvudstruktur, d.v.s. hur metodens komponenter är relaterade för att bilda
en helhet (Röstlinger & Goldkuhl, 1994). Ett ramverk anger struktur av fokalområden/komponenter
där strukturen kan var kompositionell och/eller sekventiell och det talar om vilken typ av
aspekter/uppgifter som skall fokuseras (ibid). Ett fokalområde är en del av en metod där man arbetar
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med ett klarlagt och medvetet fokus, dvs. fokuserar på en avgränsad aspekt av det som är föremål för
studien och ett fokalområde kan studeras med hjälp av en eller flera metodkomponenter (ibid). Lind
(1998) menar att varje utredningssituation är unik i och med att det är nya resultat som skall skapas för
nya klienter. Detta ställer krav på att metoden är så pass anpassningsbar så att den går att tillämpa i
olika miljöer samtidigt som den är strukturerad och bidrar med handfasta råd så att den inte blir
oanvändbar (ibid). Att ersätta en metodkomponent (ett eller flera arbetsmoment samt tillhörande
notation och begrepp) med en annan kan göras inom ramverket utan att man då ändrar grundstrukturen
för metoden (ibid). En metodkomponent kan vara generisk i den meningen att den kan fungera för
många olika situationer och analyser. Enligt Röstlinger och Goldkuhl (1994) är
problemanalyskomponenten i FA/SIMM ett exempel på en generisk metodkomponent som således kan
användas i olika situationer.
Min uppfattning är att en metod skall betraktas och användas som en verktygslåda där olika verktyg
kan ”plockas fram” beroende på den situation som uppträder. Detta ställer också krav på användare av
metoden där det är viktigt att användaren känner till metodens huvudsakliga syfte och förstår hur den
är möjlig att anpassa. Vad gäller ramverk är min uppfattning att det bör innehålla tydliga guidelines
och verktyg som stöder ett användande av metoden. Ett verktyg skulle kunna utgöras av en IT-artefakt
såväl som ett fysiskt dokument (se avsnitt 1.2).

Synsätt

Vad är viktigt?
Hur är frågor och
Fokalområden relaterade?

Vem frågar?
Vem svarar?

Samarbets- &
insamlingsform
er

Ramverk/
modellstruktur

Metodkomponent
Arbetssätt

Notation

Vilka frågor
att ställa?

Koncept/
begrepp

Hur uttrycka
svar?

Vad ställa frågor om?

Verktyg

Figur 1.5 Variant av Goldkuhl (1991) och Lind (1998) och visar ett ramverks olika komponenter och
deras relationer.
I figur 1.5 illustreras en konceptuell modell med relationer mellan synsätt, ramverk,
metodkomponenter och samarbets- och insamlingsformer. Illustrationen visar hur en metodkomponent
utgörs av arbetssätt, notation och begrepp inklusive innebörd. Arbetssätt anger regler och riktlinjer för
utredningsprocessen, dvs. vilka typhandlingar som bör göras, t.ex. vilka frågor som kan ställas. I
arbetssätt ingår också hur typhandlingarna är relaterade; t.ex. i vilken ordning olika typhandlingar bör
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utföras (Röstlinger & Goldkuhl, 1994). En notation anger semantiska, syntaktiska och formmässiga
regler för beskrivning och dokumentation; hur svar på olika frågor kan dokumenteras (ibid). Koncept
är ett fenomen som ingår i arbetssätt och notation och kan ses som "kittet" mellan arbetssätt och
notation (ibid). Att tillämpa en metod innebär att arbetssätt, koncept och notation integreras i praktisk
handling.
Metoder och modeller är beskrivningar av verkligheten. En metodologi eller metod kan också
innehålla en arbetsprocess, modell, modellstruktur eller ramverk (Andersen, 1994; Checkland, 1981;
Cronholm & Ågerfalk, 1999; Goldkuhl, 1991). Andersen (1994) belyser att det finns skillnader
mellan beskrivningen och den verklighet den avhandlar. Detta innebär att metoder och modeller inte
alltid ger det stöd de är tänkta att ge. Beskrivningar är dock en grund för att kunna gemensamgöra det
man avser att diskutera vilket, trots skillnaderna mellan beskriven verklighet och verkligheten, gör att
de fyller en funktion (ibid). För att kunna dra nytta av modeller och metoder måste dock användaren
inse att det finns en skillnad (ibid).
Det finns både negativa och positiva aspekter av metodanvändande och enligt Fitzgerald (1998) är
fördelar med metodanvändning bland annat att metoder tillhandahåller beskrivningar av processer och
deras komponenter, samt att de tillhandahåller ett ramverk för hur tekniker och resurser ska appliceras.
Nackdelarna med metodanvändning kan enligt Fitzgerald (1998) vara att metodanvändning kan leda
till bokstavstolkning och slavisk metodanvändning varvid målet förskjuts och strävan att uppfylla
metodkraven överskuggar det verkliga målet. En annan nackdel med metoder kan vara att de inte
erkänner att det krävs ett visst kunnande för att lyckas med en metod.
1.4.4 Om befintliga ITSM-relaterade ramverk metoder och standarder
ITIL, CMMI, ISO/IEC 20 000 och CobiT refereras ofta som best practices, ramverk, metoder eller
standarder för ITSM. Argumentet för att jag valt att diskutera just dessa fyra är att de är välkända på
marknaden och att de också är dessa som diskuterades mest frekvent bland projektdeltagarna i
forskningsprojektet. De har därför utgjort en viktig del av problemidentifierings- och
problemformuleringsarbetet och inspirerat till lösningsförslag. En annan metod som inspirerat
utvecklingen av IS-artefakter har varit FA/SIMM (Goldkuhl &Röstlinger, 1988). Argumentet för att
diskutera denna metod under teoretiska och tekniska framsteg är att den stödjer ett generellt
förändringsarbete, att flera individer i studien har haft erfarenheter av att arbeta med metoden samt att
den är vetenskapligt beprövad (med gott resultat) vilket har gjort den till en stor kunskaps- och
inspirationskälla vid utveckling av IS-artefakter. Vad är det egentligen som döljer sig bakom nämnda
och ibland kryptiska koncept och akronymer?
1.4.4.1 Om ITIL
Ett av de vanligaste förekommande ramverken inom ITSM-området är Information Technology
Infrastructure Library (ITIL). Ramverket skapades i slutet av 1980-talet av en avdelning inom den
brittiska regeringen kallad ”Office of Government Commerce” (OGC). ITIL skapades som ett sätt att
beskriva ett systematiskt tillvägagångssätt för underhåll och förvaltning av IT-tjänster och anses idag
vara en ”best practice” för att bedriva ITSM i näringslivet och bland offentliga myndigheter. ITIL blev
populärt i Europa under 1990-talet men fick inte något starkt fäste i USA förrän långt efter år 2000.
Det finns många indikatorer på ett ökat intresse och en ökad medvetenhet om ITIL över hela världen
(Conger et al., 2008; Cater-Steel & Tan, 2005; Hochstein, Tamm & Brenner, 2005). Detta bekräftas av
Hubbert och O'Donnell (2008) som rapporterar om att Forrester Research ser ett växande antal
kundförfrågningar gällande ITIL-implementationer och mellan juli 2007 till juli 2008 registrerades
nästan 30 % fler ITIL-förfrågningar än under samma tidsperiod föregående år. Addy (2007) menar att
ITIL kan stödja verksamheter i ITSM-frågor genom att tillhandahålla ett strukturerat förhållningssätt,
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ge en god start för organisationen som hanterar ITSM-processer men framförallt att det är ett säkert
val för verksamhetschefer då det aldrig kan kritiseras samt att ITIL gör fler roller tydliga och
tillgängliga etc.
Den allmänna uppfattningen är alltså att ITIL består av en samling best practices sammansatta i ett
ramverk (Hertweg & Küller, 2011). Ramverk hanterar IT-styrning med fokus på tjänster både från ett
kund- och affärsperspektiv. Hittills har tre versioner av ITIL släppts, och den senaste, version 3 från
2007, släpptes i förnyad version år 2011. ITIL utgörs bokstavligen av ett bibliotek som består av fem
böcker vilka tillsammans täcker livscykeln för tjänster. Dessa böcker är i tur och ordning; 1) Service
Strategy (Cannon, 2011), 2) Service Design (Hunnebeck, 2011), 3) Service Transition (Rance, 2011)
4) Service Operation (Steinberg, 2011), 5) Continual Service Improvement (Lloyd, 2011).
Boken Service Strategy behandlar strategier för att bedriva IT-verksamheter. Strategierna är bland
annat lämpade för IT- och verksamhetschefer samt övrig företagsledning. Av de ämnen som avhandlas
i boken märks bland annat information om utveckling av nya marknader, servicetillgångar,
servicekatalog, finansiell styrning, tjänsteportfölj, organisatorisk utveckling och strategiska risker. Den
andra boken, Service Design, skildrar hur tjänster ska designas i enlighet med företagets strategier och
beskriver bland annat principer för att omvandla strategiska mål till servicelösningar. Den tredje
boken, Service Transition, beskriver hur nya och ändrade tjänster implementeras i produktionsmiljö,
hur de uppdateras och hur de avvecklas. Boken innehåller bland annat processen releasehantering. Den
fjärde boken, Service Operation, beskriver bland annat processer som hanterar problem och incidenter.
Boken beskriver hur tjänster kan levereras och stödjas på ett effektivt sätt så att processen genererar
värde både för kunden och för serviceleverantören (itSMF, 2013). Den femte boken, Continual Service
Improvement (CSI), handlar om att arbeta med fortlöpande förbättringar av tjänster. Boken hanterar
förbättringar av tjänster och mäter prestanda hos IT-tjänstens leverantörer (Brewster et al., 2010).
Även processer hanteras i boken. CSI syftar till att leverera affärsvärde genom att säkerställa att
implementationerna av tjänster fortsätter att leverera fördelar till verksamheten (Brewster et al., 2010).
CSI är således en bok som delvis arbetar med processförbättringar. Ett par initiativ har tagits för att
också arbeta med bedömningar av processer. Enligt Brewster et al. (2010) är mätning en nyckel till
framgångsrika förbättringar. Boken CSI anammar användningen av industrins arbetssätt enligt
Demings (1994) modell: "Plan-Do-Check-Act" samt en process som kallas "Sjustegs
förbättringsprocess" (ibid). Sjustegsmodellen är fundamental för SCI (ibid). Enligt CSI (2007) består
de sju stegen av:
(1) Definiera vad som borde mätas (mätvärden som berör strategi, mål, vision etc.)
(2) Definiera vad som kan mätas (Finns det mätvärden som inte kan mätas)
(3) Samla in data (Monitorera)
(4) Hantera data (Konvertera data så att den kan användas)
(5) Analysera data (Utveckla kunskap om meningen med informationen)
(6) Presentera och använd informationen (Kommunicera rätt detaljnivå av data)
(7) Implementera åtgärder (Använd kunskapen för att genomföra åtgärder)
Hur data skall samlas in är inte fullständigt definierat i CSI och övriga guidelines lämnar också en del i
övrigt att önska. Boken SCI är naturligt inriktad på ITIL och dess specifika uppsättning av böcker.
Vad gäller bedömning hänvisar OGC (2007) till andra ramverk som exempelvis CMMI, CobiT eller
ISO/IEC 20 000 vilka alltså i sig anses innehålla problem (vara komplexa av praktikerna som får stöd
av detta i teorin (jmf Pettersson et al., 2007; Küller et al., 2010). Utöver detta finns det ett också ett
verktyg utvecklat av itSMF i England (inte av OGC) vilket används för att utföra bedömningar av
ITIL-processer. Verktyget har inget namn och utgörs dels av Excelkomponenter och dels av ett
onlineverktyg. Båda dessa verktyg hanterar enbart bedömningar och presenterar endast ett nuläge av
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ITIL-processerna. Verktyget har också en komplex struktur med 10 nivåer för bedömning och många
bedömningskriterier per process vilket kan anses vara en nackdel.
Pollard et al. (2009) menar att det inte är säkert att ITIL-implementationer är framgångsrika och att
vissa företag blivit besvikna på det resultat de fått ut av arbetet med att implementera ramverket.
Axios Systems (2008) rapporterar exempelvis att även om många organisationer över hela världen har
lyckats med sina ITIL- implementationer är inte alla lyckade och många är också frågande inför hur
man använder ITIL framgångsrikt. Detta överensstämmer med uppgifter som rapporteras av CaterSteel et al. (2005) som visar att endast 56 % av 108 australiska företag menar att ITILimplementeringar har uppfyllt eller överskridit deras förväntningar. Jenkins och Wallace (2011)
hävdar att kritiken av ITIL till stor del består av ett antal företag som betraktar ITIL som allt eller
inget, vilket innebär att de ofta glömmer att anpassa processerna till egenskaperna hos den egna
organisationen. Författarna beskriver det som att missuppfattningen ofta ligger hos användarna av
ramverket (ibid). Ett annat användarproblem är att ITIL-böckerna är dåligt skrivna och dessutom av
olika författare vilket medfört att de inte stämmer överens sinsemellan (ibid). I en artikel av Anthes
(2008) intervjuas Evelyn Hubbert, en analytiker vid Forrester Research Inc. som menar att ITIL
kommer att öka i sin etablering främst eftersom ”det inte finns inte något annat”. I samma artikel
beskrivs hur ITIL saknar en bra IT-styrning samt beskrivning av hur ITIL relaterar till andra ramverk
ex CobiT som skulle kunna komplettera det som ITIL inte gör. Van Bon (2002) menar också att det
råder stor förvirring gällande ITIL vilket ofta beror på en mängd missförstånd, som t.ex. att OGC
aldrig hävdat att ITIL är ett sammanhängande ramverk och inte heller att ITIL består av ett antal
detaljerade processer. Dessa missförstånd har säkerligen påverkat många implementationer av ITIL
och bidragit till att de inte blivit framgångsrika men det visar också på att det finns ett behov från
marknaden att förändra metoden. Addy (2007) menar dock att ITIL kan påverka kreativiteten negativt
i en organisation då den kommer med en ”färdig” lösning. Han menar dessutom att ITIL kan uppfattas
som att den är till för att sälja timmar för konsultföretagen, kan stjäla fokus från andra mål i
verksamheten, kan användas som en ursäkt för att inte utföra andra aktiviteter och framförallt menar
författaren, att det inte finns någon bra forskning som visar på de faktiska effekter som ITIL bidragit
med (ibid).
1.4.4.2 Om CMMI
Ramverket Capability Maturity Model Integration (CMMI) (CMMI Product team, 2010) är baserad
på, och ersätter numera, föregångaren Capability Maturity Model (Paulk, 1993). Båda ramverken har
utvecklats vid Software Engineering Institute (SEI) vid Carnegie Mellon University i USA. CMM
skapades under slutet av 1980-talet efter en beställning av det amerikanska försvaret som vid
tidpunkten (jodå, även idag) var en stor beställare av bland annat IT-system på marknaden. Det
amerikanska försvaret upplevde att olika leverantörer levererade resultat med stora skillnader i kvalitet
och det fanns ett behov av en metod/modell för att utvärdera leverantörernas förmåga att leverera med
jämnare och bättre kvalitet. De gav uppdraget att ta fram en metod för detta till SEI. SEIs arbete
baserades på forskning av Watts Humphrey (Humphrey, 1988) (Humphrey, 1989) och man
analyserade tusentals mjukvaruprojekt för att försöka förstå vad som skiljde lyckade från misslyckade
projekt. Detta resulterade i den första versionen av CMM. CMM ansågs lyckat till en början men
problemet med CMM var att flera modeller som hanterade olika områden skapades av flera olika
personer vilket gjorde de olika modellerna inkonsekventa. Termerna som användes i modellerna var
dessutom olika samtidigt som modellerna överlappade varandra. CMM blev således relativt
användarovänligt. År 2000 ersattes CMM av CMMI som numera finns i en version 1.3 vilken släpptes
år 2010. Den stora skillnaden mellan CMM och CMMI är att SEI har utökat perspektivet i vad som
undersöks samt att de har förbättrat användbarhet i modellerna. CMMI är idag uppdelat i tre områden;
1) CMMI for Development (för produktutvecklande organisationer), 2) CMMI for Acquisition (för
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organisationer som arbetar med upphandling), 3) CMMI for Services (för organisationer som hanterar
tjänster).
CMMI är ett ramverk som kan användas både för utvärdering och som en guide för förbättringar, där
varje nivå (0-3 (kapacitetsnivåer) eller 1-5 (mognadsnivåer)) innehåller ett antal processområden som
är väl beskrivna. Modellen för tjänster (CMMI-SVC 1.3) innehåller 24 processområden. Sexton av
dessa är så kallade kärnprocessområden, sju är tjänstespecifika processområden och ett processområde
är gemensamt med andra CMMI-modeller (dvs. CMMI-DEV & CMMI-ACQ). CMMI-SVC 1.3
innehåller också ett sammanfattande processområde som motsvarar stora delar av hela ”CMMI for
Development”.
CMMI består av två olika representationer, continous (”steglös ansats”) och staged (”etappfokuserad
ansats”). I den etappfokuserade representationen måste ett företag implementera och uppfylla en
mognadsnivå för flera processområden innan det är möjligt att gå vidare med nästa etapp. Denna
representation är ”ärvd” från det gamla CMM-ramverket och hanterar mognadsnivåer (1-5). I den
steglösa representationen av CMMI frångås de från CMM ärvda mognadsnivåerna och varje
processområde behandlas istället separat. I denna representation beräknas kapacitetsnivåer från 0-3 där
3 är den högsta nivån. Företaget eller organisationen som använder CMMI kan i denna representation
själv välja vilka processområden som ska prioriteras och vilken nivå man vill nå. Resultatet av
användandet hamnar vanligtvis inom en eller flera av följande generella kategorier (SEI, 2013):
 Minskad kostnad för kvalitet
Erfarenheter från DB Systems GmbH visade en kostnadsreduktion på 48 % då man tog sig till
nivå 3. Boeing, Australia mätte en trettiotreprocentig genomsnittlig kostnadsreduktion för att
åtgärda en defekt.
 Förbättrad förutsägbarhet i planering och budget
Erfarenheter från 120 projekt hos Boeing visar att man på nivå 1 och 2 hade estimat på +20 %
till -120 % medan man på nivå 3 fick +20 % till -20 % differentiering. GM mätte en ökning i
andelen uppnådda milstolpar från 50 % till 95 %.
 Förbättrad produktivitet
Erfarenheterna från Hill AFB visar att arbetsinsatsen per kodrad sjönk från omkring 1
mantimma till en tiondels mantimma. Lockheed Martin Management och Data Systems mätte
en trettiotreprocentig produktivitetsökning när de tog sig till nivå 3.
 Förbättrad kvalitet (färre defekter)
Erfarenheter från Ericsson visar att felfrekvensen under de 6 första månaderna i drift föll till
under en femtedel då man tagit sig från nivå 1 till nivå 3. Bosch Gasoline Systems fick en
betydande minskad mängd felrapporter.
 Ökad kundnöjdhet
Erfarenheter från Lockheed Martin Management och Data Systems visade att deras bonus
baserad på kundnöjdhet ökade med 55 % då de nått nivå 2. Northrop Grumman IT uppger att
de nådde 98 % av alla bonusmål baserade på kundnöjdhet.
 Ökad Return On Investment
Erfarenheter från Raytheon Corporation visar en ROI på 6:1 då organisationen tog sig till nivå
3. I allmänhet ligger ROI på 4-9 gånger investeringen.
Dokumentationen som bildar CMMI-SVC 1.3 och dess relaterade instruktioner för bedömning etc. är
mycket omfattande och kan uppfattas som en betungande uppgift för vissa användare. Enligt Cepeda
(2008) tycker många användare att bara tanken på att använda CMMI och dess omfattande
dokumentation till och med kan uppfattas som skrämmande. Det är sant att CMMI inte uttryckligen
byggdes för småföretag (Cepeda, 2008). Staples et al. (2007) fann att små organisationer som inte
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använder CMMI menar att det skulle vara ogenomförbart, men däremot säger de inte att det skulle
vara ogynnsamt. Det finns också belägg för att de flesta små organisationer inte implementerar
standarder likt CMMI (Coleman & O’Connor, 2008). Med tanke på detta kan en rimlig slutsats vara
den att CMMI-SVC inte är den bästa lösningen för att öka effektiviteten och reducera höga kostnader
för SMF som levererar IT-tjänster och hanterar ITSM-processer. En annan potentiell kritik mot
CMMI-SVC är att dess mål och metoder är "... relevanta för alla organisationer som sysslar med
leverans av tjänster, inklusive företag i sektorer som försvar, informationsteknik (IT), hälso- och
sjukvård, finans, transport, utbildning, logistik, underhåll, flyktingtjänstertjänster för
hantering(mottagande) av flyktingar, gräsmattevård, hyllsystem, forskning, konsultverksamhet,
revision, oberoende verifiering och validering, mänskliga resurser, ekonomisk förvaltning och ITtjänster" (CMMI Product team, 2010). CMMI blir på detta vis för generell vilket kan medföra att det
blir för komplext att använda den i praktiken, åtminstone för SMF.
1.4.4.3 Om ISO/IEC 20 000
Argumentet för att diskutera ISO/IEC 20 000 i avhandlingen är att det är en standard som diskuterats
frekvent under arbetet och framförallt i relation till modeller (se kapitel 3). ISO/IEC 20 000 (ISO,
2013) är en internationell standard för ITSM och har utvecklats av International Organization for
Standardization (ISO) och International Electrotechnical Commission (IEC) i samarbete. Standarden
släpptes i en första version 2005 och den senaste versionen kom ut år 2011. Standarden är en
vidareutveckling av den brittiska standarden BS 15 000 och skall vara ett oberoende hjälpmedel för att
underlätta arbetet med att föra in Service Management i IT-organisationer. Med hjälp av ISO/IEC 20
000 kan ett företag formellt mäta och kvalitetssäkra leveransen av IT-tjänster.
Enligt (BITA, 2012) så är drivkrafterna bakom ISO/IEC 20 000 bland annat att det finns ett behov av
ett formellt, internationellt tillvägagångssätt för att kvalitetssäkra hur IT-tjänster levereras. Det finns
också möjlighet att certifiera en organisation inte bara på individnivå som är fallet med exempelvis
ITIL (ibid). En annan drivkraft är att standarden kräver att verksamhetsledningen tar ansvar för och
engagerar sig i leveransen av IT-tjänster och det kontinuerliga förbättringsarbetet vilket är något som
historiskt sätt varit högst bristfälligt (ibid).
Standarden för 2011 är uppdelat i fem dokument (ISO/IEC, 2013):
1. ISO/IEC 20000-1:2011: Part 1: Service management system requirements
2. ISO/IEC 20000-2:2012: Part 2: Guidance on the application of service management systems
3. ISO/IEC 20000-3:2012: Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC
20000-1
4. ISO/IEC 20000-4:2010: Part 4: Process reference model
5. ISO/IEC 20000-5:2010: Part 5: Exemplar implementation plan for ISO/IEC 20000-1
De mest använda av dessa dokument är ISO/IEC 20000-1 vilket är själva standarden som företaget
mäts mot. Den är uttryckt i ”skall” krav och anger vad som måste var uppfyllt för att erhålla en
certifiering. Det näst vanligaste dokumentet är ISO/IEC 20000-2 som är ett dokument med riktlinjer
och förslag på hur en organisation förbereder sig för att mätas mot ISO 20000-1. Detta dokument är
uttryckt i ”bör” formuleringar.
ISO/IEC 20 000 standarden består i huvudsak av 256 stycken skallkrav. Exempel på ett skallkrav är:
”alla förändringar skall lagras”. Detta är en skillnad mot flera ramverk som är mycket mer tillåtande.
Kraven säger dock enbart något om vad som skall göras och inte hur de skall uppnås. Detta ger
öppningar för att kombinera ISO med andra ramverk vilket är något som beaktats vid
utvecklingsiterationerna i projektet.
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1.4.4.4 Om CobiT
Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) är en omfattande uppsättning
resurser som innehåller all den information som organisationer behöver för att implementera ett
ramverk för IT-styrning och kontroll (ITGI, 2007). Argumentet för att diskutera CobiT i avhandlingen
är att ramverket diskuterats frekvent under arbetet. Detta trots att komponenter inte direkt har lånats in
vid skapandet av IS-artefakter. CobiT har dock inspirerat projektgruppen tex vid skapandet av
modeller (se kapitel 3). CobiT har nyligen släpps i version 5 men pga. tillgänglighetsbrist följer en
kortfattad beskrivning av en tidigare version - CobiT 4.1. CobiT 4.1 tillhandahåller 34 processer och
210 kontrollmål. ITGI (2007) menar att CobiT också innehåller guidelines som beskriver hur IT och
IT-styrning hänger ihop samt vilka roller och ansvar respektive process innehåller. Enligt ITGI (2007)
så bör rätt resurser finnas tillgängliga och användas på rätt sätt i processerna för de olika IT-områdena.
De områden som diskuteras inom ramverket är: ”Planera och Organisera (PO)”, ”Förvärva och
Implementera (AI)”, ”Leverera och Supporta (DS)” samt ”Övervaka och Utvärdera (MI)”. PO
diskuterar strategi och taktik för att uppnå företagets mål. AI beskriver de processer som gäller
identifiering, utveckling eller förvärv av IT-lösningar samt deras genomförande och integration med
affärsprocesser och slutligen modifiering och underhåll av befintliga system. Området DS omfattar
genomförandet av tjänster: datordrift, säkerhetshantering, kontinuitetshantering, användarstöd,
datahantering etc. MI hanterar prestanda, övervakning av den interna kontrollen samt
överensstämmelse med gällande normer och styrning.
Enligt Ozturan et al. (2008) har även CobiT tillkortakommanden och författaren nämner följande
problem: 1) CobiT diskuterar inte hur något skall utföras för att uppnå bra IT-styrning, 2) CobiT
hanterar inte IT-tjänster vilket gör att ramverket inte tillhandahåller rekommendationer eller praktiska
procedurer för dessa, 3) CobiT tillhandahåller inte något som hjälper till med ständiga förbättringar.
Dessa tillkortakommanden är som tidigare beskrivits viktiga faktorer för små och medelstora företag
som hanterar IT-tjänster.

1.4.4.5 Om Förändringsanalys enligt SIMM
Förändringsanalys (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) är en inledande fas i samband med
verksamhetsutveckling. Ett argument för att beskriva FA/SIMM är att många praktiker och forskare
som deltagit i projektet har kunskap om metoden och flera av dess komponenter har varit intressanta
för studien. FA står för förändringsanalys och SIMM har innebörden Samverkan,
Situationsanpassning, Ifrågasättande, Idéutveckling, Meningsskapande, Målstyrning, Metod
(Goldkuhl & Fristedt, 1994). Metoden syftar till att generera välgrundade förändringsåtgärder för
verksamhetsutveckling. FA/SIMM är alltså en metod som kan användas vid en förändringsanalys och
den ger stöd för att undersöka möjligheter och problem i en verksamhet och resulterar slutligen
resultera i ett antal förbättringsåtgärder. Metoden har ett antal analysområden men kan
situationsanpassas. FA/SIMM-metoden består av ett antal olika huvudområden; problemanalys,
verksamhetsanalys, målanalys, analys av förändringsbehov samt bestämning av förändringsåtgärder.
Delar i metoden behandlas separat, men de hör i allra högsta grad ihop (figur 1.6).
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Figur 1.6 FA/SIMM, metodstruktur (Goldkuhl & Röstlinger, 1988).
Syftet med problemanalysen är att utveckla kunskap kring de problem som finns inom valt
verksamhetsområde. När problemanalysen är genomförd ska man veta vilka som är de största
problemen i verksamheten, vilka orsakerna är, samt de effekter som dessa problem för med sig.
Genomförandet sker i fyra steg:
1. Problemområdesavgränsning, vilket innebär att man ska få en uppfattning om vilka typer av
problem och/eller verksamheter man avser inrikta sig på under förändringsanalysen.
Avgränsningen av problemområdet är också en avgränsning av själva FA:n.
2. Identifiering och formulering av problem. Detta sker genom att ta utgångspunkt i de
situationer som upplevs som problematiska av en eller flera människor i organisationen. I
detta skede har man inga restriktioner utan man tar med så många problem som möjligt och
dokumenterar dem i en problemlista.
3. Problemområdesindelning, vilket innebär att man samlar problem som har med varandra att
göra i relevanta problemområden. Detta gör den fortsatta analysen lättare eftersom man får ett
mer lättöverskådligt underlag.
4. Analys av problemsamband, vilket innebär att man försöker fastställa samband mellan olika
problem och situationer. Man kan säga att man söker orsak-/effektsamband. Det kanske inte
räcker att påverka ett enskilt problem för att få bukt med det, utan problemet kan vara en
konsekvens av andra situationer.
Verksamhetsanalysen kan göras både för den aktuella situationen och för den framtida situationen
(efter det att förändringsåtgärder är vidtagna). Analysen görs för att bättre förstå verksamheten och
därmed också de problem som finns. Verksamhetsanalysen består av fem steg: 1) analys av
verksamhetsstruktur, 2) egenskapsanalys, 3) ansvarsanalys, 4) arbetssituationsanalys, 5) analys av
verksamhetsprinciper.
Syftet med målanalysen är att fastställa de mål som skall gälla för verksamheten som man undersöker.
Målanalysen skall ge svar på frågorna: Vilka mål vill man uppnå med verksamheten och vilka mål är
så viktiga att de är giltiga oberoende av andra mål? Målanalysen består också av ett antal steg:
1. Målidentifiering, alltså att identifiera målen i verksamheten. Detta steg bygger i mångt och
mycket på problemanalysen, eftersom varje problem betyder en avvikelse från någon typ av mål.
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2. Analys av målsamband innebär att man om möjligt relaterar målen i verksamheten till
varandra i olika avseenden. För att styrningen ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att
målen samverkar mot resultatet och inte motverkar varandra.
3. Målvärdering innebär att man granskar målen och värderar dem och inför en eventuell
målförändring. Vissa mål kanske måste förändras, t.ex. sättas högre eller lägre. I så fall skall
dessa mål framgå av målvärderingen och det skall också framgå varför målen bör förändras.
4. Målbestämning innebär att man fastställer fungerande mål för verksamheten. Målen bör
formuleras så att varje delmål direkt eller indirekt bidrar till att uppfylla ett eller flera huvudmål.
Samtidigt bör man undvika att något delmål direkt eller indirekt påverkar resultatuppfyllnaden av
något huvudmål.
I följande steg genomförs en analys av förändringsbehov vilken hjälper till att komma fram till vilka
behov som är så angelägna att man ska arbeta vidare med FA för att finna åtgärder som tillgodoser
kravet att fylla dessa behov. Bestämning av förändringsåtgärder utgör den femte och sista delen i
FA/SIMM. Syftet är att framställa lämpliga åtgärder för att totalt sett nå en så bra problemlösning som
möjligt. Den utgörs som övriga delar av ett antal olika arbetssteg: Skapande av förändringsåtgärder,
åtgärdsvärdering, val av åtgärdsalternativ. Analys av förändringsbehov görs i tre steg:
1. Problemvärdering, vilket innebär att man med de kunskaper man nu skaffat sig om den totala
problemsituationen, värderar problemen enligt kriterierna:
 Inget problem; t.ex. då det är fråga om en misstolkning eller en felaktig värdering av
situation och/eller mål.
 Ingen problemlösning; Problemet kvarstår, ”inte lönt att lösa problemet”.
 Problemet åtgärdat; problemet är redan åtgärdat under FA, eller är under åtgärdande.
 Förändringsbehov; problemet är angeläget och kan förhoppningsvis åtgärdas.
2. Analys av styrka och möjligheter i vilken man fokuserar på det positiva i organisationen, d.v.s.
(se tidigare) styrkor och möjligheter. Man söker svar på frågan om vilka positiva förhållanden
som kan utnyttjas för att tillgodose förändringsbehov och vidta förändringsåtgärder.
3. Formulering av förändringsbehov i vilken man utifrån värderade problem och idéer om
styrkor och möjligheter kan formulera förändringsbehov. Man anger vad man vill förändra i
organisationen och i vilken riktning förändringarna skall ske. Ett förändringsbehov kan täcka
flera problem och ett problem kan skapa flera behov.
Seigerroth (2003) hänvisar bland annat till Iversen och Nielsen (1998) samt Mathiassen et al. (2002)
då han påstår att kritik kan riktas mot FA/SIMM eftersom den kan ha en rigid och begränsad syn på
processer inom systemutveckling. Detta skapar en risk att misslyckas med att hantera den variation
och komplexitet, som ofta karaktäriserar systemutvecklingsverksamheter i och med att
uppmärksamhet riktas mot förutbestämda kategorier och begrepp (ibid). Efter att själv ha använt
FA/SIMM i ett flertal fall (Ekdahl och Göbel, 1999 samt Göbel och Ekdahl, 2000) anser jag att
FA/SIMM är en mycket bra och väl fungerande metod. Det har dock hänt en hel del under det senaste
decenniet (jmf Agila Teorier (Sutherland, 2008; Schwaber, 2002; Schwaber, 2004)) och metodens
leverabler i form av dokument kan anses vara för stor i förhållande till nuvarande praktiska behov. En
annan egenskap som både kan utgöra en svaghet och styrka är att metoden är mycket generell och
anpassningsbar vilket kan minska stödet för användaren.

1.4.5 Om små och medelstora företag
Målgruppen i avhandlingen utgörs i huvudsak av, men är inte begränsad till, små och medelstora
företag. I denna grupp inkluderar jag och små och medelstora organisationer. Det finns flera olika sätt
att definiera små och medelstora företag och ett av de vanligaste förekommande sätten är att hänvisa
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till antalet anställda personer. Jag har valt att följa Europeiska Unionens (2003) definition av små och
medelstora företag vilket innebär att ett företag definieras som litet när det: 1) sysselsätter färre än 50
personer och 2) dess årliga omsättning och/eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro
(ibid). Ett företag definieras som ett medelstort företag när det 1) sysselsätter färre än 250 personer
och 2) dess årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller företagets årliga balansomslutning
inte överstiger 43 miljoner euro. Den uppenbara skillnaden mellan de olika kategorierna är att det är
färre anställda personer i små och medelstora företag. Detta kan få konsekvenser för den tillgängliga
kompetensen och företagens möjligheter att avsätta resurser till interna förbättringar. Tabell 1.1 visar
en mer detaljerad uppdelning av företag. Enligt EU-definitionen består Sveriges totala antal företag av
99,91 % små eller medelstora företag. Detta innebär att det är en betydande del av Sveriges företag
som kan ha nytta av resultatet i studien. Företagsformen är också en form av organisation varför jag
också har använt detta begrepp i avhandlingen.
Tabell 1.1 Andel och antal företag per storleksklass i Sverige (SCB:s Företagsdatabas, 2011).
Företagsform
Anställda
Andel
Antal företag
Enmansföretag
0
75,57 %
783 535
Mikroföretag
1-9
20,96 %
217 338
Små företag
10-49
2,92 %
30 242
Medelstora företag
50-249
0,46 %
4 727
Stora företag
> 250
0,09 %
945
Totalt
0 - > 250
100 %
1 036 787
Jag studerade också teorier från forskningsfältet kallat Software Process Improvement (SPI). Även
inom detta fält har det förekommit flera diskussioner som syftar till att förbättra effektiviteten inom
mjukvaruprocesser (Mathiassen et al., 2002; Coleman & O’Connor, 2008). Detta fält är intressant
eftersom ITSM-området i allra högsta grad är just processorienterat och bland annat hanterar
mjukvaror (som en tjänst). Även SPI-fältet har nått till samma slutsatser som beskrivs i stycke 1.1.1 1.1.4; även om det finns en mängd existerande ramverk, modeller och metoder för effektivisering av
processer så anammar inte majoriteten av SMF dessa verktyg (Coleman & O’Connor, 2008).
Enligt en studie, utförd av Laporte (2008), så finns det tre huvudsakliga skäl till varför små företag
inte använder befintliga standarder för att förbättra och effektivisera processer; 1) brist på resurser 2)
att det inte finns något krav på att använda standarder och 3) typen av själva standarderna (de svarande
anser att standarderna är svåra att förstå/använda och byråkratiska och att de inte ger tillräcklig
vägledning för användning i ett litet företag). Laporte (2008) hävdar dock att det för en stor majoritet
av små företag är mycket viktigt att utvärderas mot en standard. Samma författare menar också att en
majoritet av företagen vill ha mer vägledning med förklarande exempel och efterfrågar ett enkelt sätt
att använda standarder med användbara mallar (ibid). Slutligen visade respondenterna i rapporten att
det måste vara möjligt att införa standarder på ett resurseffektivt sätt (ibid).
Ett annat problem gällande befintliga effektiviserings- och förbättringsinitiativ är att aktiviteterna ofta
tar lång tid i anspråk. Zahran (1998) anger att ett typiskt processförbättringsinitiativ kan ta allt från 18
till 24 månader att genomföra och att det kräver en hel del resurser samt ett långsiktigt åtagande för att
vara framgångsrik. Småföretagen måste uppnå pay-off snabbt (Cepede, 2009) och har inte råd att låta
dedikerad personal enbart arbeta med processförbättringar. Det blir helt enkelt för dyrt för företaget
och att nå en överkomlig kostnad för förbättringar är därför en stor utmaning för SMF. Den inledande
studien i det forskningsprojekt som ligger till grund för forskningsfrågorna visade också på att de
deltagande företagen ofta hade liten eller ingen kompetens inom området för processförbättringar och
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effektiviseringar vilket också är en bidragande faktor till att de inte använder
processförbättringsmetoder. Företagen bekräftade också problemen gällande bristen på anpassade
ITSM-metoder och menade att det sällan fanns tillräckligt med tid för att utföra och fokusera på
förbättringar med befintliga metoder. En sammanfattning av problemen finns i figur 1.7.
Enligt McCaffery et al. (2009) är det bästa sättet att närma sig ett processförbättringsprogram genom
tillämpning av en processbedömningsmetod. Enligt författarna belyser processbedömningar en
organisations styrkor och svagheter och fungerar därmed som en katalysator för ett
processförbättringsinitiativ (ibid). Processbedömningsmetoder beskrivs ibland som mognads- (eng.
maturity) eller kapacitets- (eng. capability) modeller. Enligt de Bruin et al. (2005) har
mognadsmodeller utformats för att bedöma mognad (dvs. kompetens, kapacitet) av en utvald domän
baserat på en mer eller mindre omfattande uppsättning kriterier. Jag definierar en
processbedömningsmetod som en metod som används för att jämföra de aktuella processerna i en
organisation med en definierad uppsättning av "best practice" kriterier för en process. En sådan metod
har stora likheter med modelldriven processförbättring (jmf Münch et al., 2012). Exempel på
generella metoder där bedömning är viktig är CMM, CMMI, IDEAL, CobiT eller Bootstrap. En
bedömningsmetod för självutvärdering används internt i företag och bör inte användas för
marknadsföringsändamål eller benchmarking mot andra företag. Bedömningen kan användas av
organisationen som utgångspunkt för självförbättring (Clerc, 2004) eller för benchmarking och
granskningsaktiviteter, samt för vägledning av en organisations förbättringsarbete (CMMI Product
team, 2010).
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Figur 1.7 Några av de teoretiska och praktiska problemen och deras relationer.
Ett annat problem inom forskningsområdet beskrivs av Kemerer (1992). I denna studie beskrevs
problemet som att även om området har visats ha en stor ekonomisk betydelse så är området relativt
lite studerat av forskare. Vid millennieskiftet hänvisar Kemerer (1999) till en empirisk
forskningsstudie gällande systemförvaltning vilken rapporterade att endast två procent av empiriska
studier av arbetsinsatser inom systemutveckling är avsedd för sådan verksamhet (Lehman 1980;
Schneidewind, 1987; Kemerer 1995). Många år senare är problemet gällande kunskapsbrist på
vetenskaplig nivå fortfarande aktuellt då (Yogesh et al., 2007) skriver att ITSM kräver mer
arbetsinsatser än någon annan del av de existerande mjukvaruaktiviteterna och på grund av detta har
programvaruutvecklingsprocessen varit ett eftersatt forskningsområde. Även Conger et al. (2008)
hävdar att det är ont om akademisk forskning med anknytning till ramverk för ITSM trots uppenbara
utmaningar och hittills har vetenskaplig forskning inom ITSM-området i allmänhet fokuserat främst på
definitioner och rapportering av beskrivande statistik. Också Galup et al. (2009) betonar att det finns
ett behov av att göra forskare uppmärksamma på ITSM på grund av den uppenbara betydelsen av
denna nya framväxande disciplin.
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1.4.6 Om tidigare tekniska framsteg
Av de befintliga ramverken som idag existerar är få fullständigt transformerade i tekniska, digitala
stöd. Delar av ITSM-processerna finns dock tillgängliga att köpa eller ladda ner hos många olika
leverantörer. Dessa IT-system kan t.ex. hantera service desk eller ärendehanteringsprocessen eller
kunskapsdatabasen. Vad gäller digitala stöd för effektivisering för SMF som levererar IT-tjänster och
hanterar ITSM-processer hade vid tidpunkten för studien inte något heltäckande tekniskt stöd
lokaliserats på marknaden.

1.5 Identifiera forskningsstrategi & metod
Syftet med följande avsnitt är att beskriva olika typer av forskningsansatser och i synnerhet välja och
argumentera för avhandlingens vetenskapliga ställningstaganden. Avsnittet innehåller också en
beskrivning och argument för den forskningsmetod som valts.
1.5.1 Kvalitativ kontra kvantitativ forskning
Samhällsvetenskaplig metod omfattar både organisering och tolkning av information som hjälper oss
att få en bättre förståelse av samhället (Holme & Solvang, 1997). Inom samhällsforskning skiljer man
vanligtvis på två paradigm eller olika metodiska angreppssätt; 1) kvantitativa ansatser och 2)
kvalitativa ansatser. Patel och Tebelius (1987) menar att det har diskuterats en hel del kring de två
ansatserna som om det vore frågan om två väsensskilda vetenskapliga realiteter men att detta är en
kantig särskiljning av två olika typer av forskning. En forskning som i huvudsak är kvantitativt
inriktad har många gånger kvalitativa inslag likaväl som kvalitativt inriktad forskning använder sig av
kvantitativ information (ibid). Vilken av dessa forskningsinriktningar som skall användas beror på
vilka forskningsfrågor som ställs i studien (Kvale, 1997; Holme & Solvang (1997)). Holme & Solvang
(1997) tillägger att det inte behöver vara fråga om något antingen - eller.
1.5.1.1 Kvalitativ forskning
Ur ett ontologiskt perspektiv (läran om varandet dvs. hur vi ser på verkligheten) ser en kvalitativ
forskare verkligheten som något som konstrueras av individer som är involverade i
forskningssituationen (Creswell, 1994). Denzin och Lincoln (2005) menar att kvalitativ forskning är
en kontextbunden verksamhet som placerar betraktaren i världen. Samma författare gör ett försök att
beskriva en mer generell definition av kvalitativ forskning och menar att kvalitativ forskning
involverar en tolkande, naturalistisk syn på världen. Detta innebär att kvalitativa forskare studerar
saker i deras naturliga sammanhang och försöker att förstå eller tolka fenomen i termer av de
betydelser som människor ger till dem (ibid).
Historiskt sett baserar sig de kvalitativa ansatserna på en humanistisk hermeneutisk (tolkande)
tradition (Starrin, 1994). Inom kvalitativa metoder är det enligt Holter och Kalleberg (1982) forskarens
uppfattning eller tolkning av information som står i förgrunden ex tolkning av referensramar, motiv,
sociala processer och sociala sammanhang. Detta innebär att tolkning är en nyckelaspekt inom
kvalitativ forskning. Repstad (2007) framhåller att forskaren utifrån iakttagelser läser in generella
egenskaper vilket ger en innebörd som är mer långtgående än den direkta betydelsen och Molander
(1988) menar att förståelse inte kan nås utan förförståelse. Detta innebär att delarna tolkas utifrån
helheten och helheten utifrån delarna (ibid). Kvalitativ forskning kännetecknas också av närhet till den
källa som forskaren hämtar information från (Holme och Solvang, 1997). Laursen (1979) menar att
kvalitativt inriktade metoder syftar till att fånga egenarten hos den enskilda enheten och dennes
speciella livssituation vilket innebär att informationen som blir central i undersökningen är mycket
beroende på informationskällan. Informationen samlas in under former som ligger så nära vanliga och
vardagliga samtal som möjligt. Insamling kan ske bland annat genom fältanteckningar, intervjuer,
konversationer, fotografier, inspelningar och minnesanteckningar (Alvesson & Sköldberg, 1994).
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1.5.1.2 Kvantitativ forskning
Det kvantitativa tänkandet kommer från en empirisk tradition etablerad av forskare som Comte,
Popper, Khun, Mill, Durkheim, Neston och Locke (Creswell, 1994). I ett ontologiskt perspektiv ser en
kvantitativ forskare objektivt på verkligheten och inser att den är helt oberoende av forskaren själv
(ibid). Historiskt sett baserar sig kvantitativa metoder på en naturvetenskaplig positivistisk tradition
(Starrin, 1994). Det studerade objektet kan mätas objektivt genom att använda olika typer av enkäter
och andra typer av instrument och språket som används är informellt. Holme och Solvang (1997)
menar att kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade än kvalitativa metoder och de
kvantitativa metoderna är i långt större utsträckning präglad av kontroll och definierar vilka
förhållanden som är av särskilt intresse utifrån den frågeställning forskaren har valt.
Inom kvantitativ forskning argumenterar forskare ofta för att användbarheten hos forskningsresultat
ligger i dess generaliserbarhet (Eklund, 2012). Det som då avses är statistisk generalisering och för att
kunna generalisera i statistisk mening måste de personer eller sociala händelser som ingår i studien
utgöra ett stickprov som är representativt för hela studiens population (ibid). För att erhålla ett
representativt urval måste ett sannolikhetsurval göras, dvs. att urvalet representerar hela populationen.
Denna process är mer lämpad att utföra då det gäller kvantitativa metoder (ibid). Vi har inte haft för
avsikt att täcka hela populationen i denna studie men för att öka reliabiliteten och generaliserbarheten i
studien har den omfattat åtta olika organisationer med olika egenskaper (se tabell 1.2). Till skillnad
från de kvalitativa metoderna genomförs forskningen med distans mellan objektet och forskaren för att
erhålla resultat som är giltiga och relevanta för en större grupp (Holme och Solvang, 1997). Den
viktigaste skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är således hur man använder sig av
siffror och statistik och att skattningarna är mer noggranna för de kvantitativa metoderna (Starrin,
1994; Holme & Solvang, 1997).
1.5.2 Val av övergripande forskningsstrategi
Jag ser en strategi som ett övergripande begrepp som syftar till att nå ett framtida mål eller lösning på
ett problem. Inom ramen för avhandlingen avser strategin därför att tillhandahålla en övergripande
riktning för att finna svar på avhandlingens forskningsfrågor. En strategi för mig innehåller inte ett
detaljerat tillvägagångssätt hur jag skall nå forskningsmålet men ger mig däremot en första vägledning
för vilka metoder och ansatser jag kan välja att använda. Relationen mellan strategi och metod ser jag
som ett ”en-till-många”-förhållande där en övergripande strategi kan innehålla flera olika
forskningsmetoder för att nå samma mål och resultat. Strategin har i min avhandling innehållit ett
forskningsperspektiv och en slutledningsansats.
För att besvara forskningsfrågan har jag valt en kvalitativ strategi. Valet av den kvalitativa
inriktningen baserades delvis på att jag har en tolkande syn på världen men också av att
forskningsfrågan är av den natur som är lämplig att identifiera genom att anamma en kvalitativ
strategi. Det betyder att jag studerat sakerna i deras naturliga omgivning och försökt förstå, eller tolka,
fenomen utifrån den innebörd som jag och andra människor ger dem. Eftersom min frågeställning
innefattar att söka förståelse genom att utveckla normativa IS-artefakter men också att studera mönster
för att identifiera designprinciper genom dessa IS-artefakter, anser jag att den kvalitativa metoden är
bäst lämpad för studien. Argumentationen får bland annat stöd av Trost (1997) som påstår att för de
forskare som söker förståelse eller önskar hitta mönster i en företeelse, lämpar sig en kvalitativ metod
bäst och Creswell (1994) menar att en kvalitativ forskare ser verkligheten som något som konstrueras
av de individer som är involverade i forskningssituationen.
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Det var således i mångt och mycket min egen och andra forskares och praktikers förståelse och analys
som påverkade resultatet (jämför ontologi). Detta synsätt stämmer också överens med akademikers
syn (ex Denzin och Lincoln (2005) samt Alvesson och Sköldberg (1994)) på tolkning inom kvalitativ
forskning. Jag har sett den intervenerande rollen som ett sätt att (förutom att betrakta en situation)
bidra med kunskap i en specifik forskningssituation. Jag har därför också anammat en intervenerande
roll i forskningssituationen vilket Creswell (1994) ser som signifikant för en kvalitativ forskare.
Silverman (1993) menar dock att den kvalitativa forskningen skall vara teoretisk driven och inte styrd
av tekniska aspekter. För att nå ett välgrundat resultat i avhandlingens studie har jag kombinerat teori
med empiri. Empiri och intervention i praktiken har således haft en betydande roll i studien.
Ett annat argument för valet av en kvalitativ strategi i studien är att den enligt Repstad (2007)
kännetecknas av flexibilitet vilket kan jämförs med en strikt kvantitativ metod där det oftast inte är
tillåtet att ändra på t.ex. ett frågeschema efter det att datainsamlingen påbörjats. Att kvalitativa
metoder tillåter och stödjer förändringar har jag också sett som en fördel då nya intressanta perspektiv,
problem, forskningsfrågor och idéer kan identifieras under arbetets gång och som utan ställda
följdfrågor skulle kunna gå förlorade.
Inom den kvalitativa metoden har jag valt att förhålla mig till en specifik ansats. Med begreppet ansats
syftar jag i första hand på ett försök till att utföra något. I avhandlingsfallet avser det ett försök att nå
fram till och lyckas med slutledningar för att till sist nå en slutsats. Detta är således en viktig del av
den strategi som jag har förhållit mig till för att uppfylla avhandlingens mål. Det finns enligt Thurén
(2009) två olika sätt att nå slutsatser, genom induktion och deduktion. Induktion bygger på empiri och
deduktion på logik och teori. Patel och Tebelius (1987) kallar deduktion för bevisandets väg och
induktion för upptäckandets väg. En tredje ansats, abduktion, myntades av Peirce (1903). Alvesson &
Sköldberg (1994) diskuterar ansatsen som ett komplement till induktion och deduktion och menar att
detta kan sägas vara en kombination av de tidigare nämnda ansatserna.
Wiedersheim-Paul och Eriksson, (1991) skriver om deduktiv ansats; ”utifrån en teori formar jag
hypoteser, som är testbara påståenden om verkligheten. Genom logisk slutledning kommer jag fram
till resultat”. Patel och Tebelius (1987) menar att deduktion är den slutledning där man från allmänna
principer drar slutsatser om enskilda företeelser. Om man med teorin som utgångspunkt för ett
antagande om hur relationer mellan olika fenomen i verkligheten skall vara har man gjort en
deduktion. En rådgivare som tar olika teorier som grund för sina rekommendationer arbetar således
deduktivt enligt Alvesson och Sköldberg (1994). Alvesson och Sköldberg (1994) menar att ansatsen
utgår från en generell regel och hävdar att denna förklarar ett visst enskilt fall av intresse. Denna
ansats är mindre riskfylld till priset av att den verkar förutsätta vad som skall förklaras: att den
allmänna regeln alltid gäller, följaktligen även i det aktuella fallet. Dessutom, menar Alvesson och
Sköldberg (1994), verkar den deduktiva ansatsen strängt taget inte förklara någonting, utan snarare
undvika förklaring genom ett auktoritärt fastslående, ungefär som en stressad förälder till ett frågvist
barn: ”Varför har fjärilar vingar?” ”Därför att alla fjärilar har vingar.”
Om den induktiva ansatsen skriver Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991); ”Utifrån skilda fenomen
(sinnesupplevelser) i verkligheten sluter vi oss till mer generella utsagor (teorier, modeller)”. Patel
och Tebelius (1987) menar att induktiv är den slutledning där man utifrån enskilda fall sluter sig till en
princip eller allmän lag. Alvesson och Sköldberg (1994) hävdar att eftersom sambandet som
observerats i samtliga fall också är generellt giltigt blir det ett riskfyllt språng från en samling enskilda
företeelser till en allmän sanning. Jämför: det har aldrig varit några stenar på botten hittills när jag dykt
i vattnet; alltså är det sannolikt inte någon den här gången heller. Metoden s a s destillerar en allmän
regel ur en mängd iakttagelser; vad som kommer ut blir då bara ett koncentrat av vad som redan
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innehålls i iakttagelserna själva (ibid). Patel och Tebelius (1987) ger ett exempel på induktiv ansats; låt
säga att bland hundra studerande väljs tio ut som haft stor framgång i sina studier. Vi granskar deras
sätt att arbeta och deras förutsättningar och försöker ur den informationen vi får finna några
gemensamma drag som kan förklara deras studieframgång (ibid). Vi försöker bilda oss en uppfattning
om hur de studerandes arbetssätt och förutsättningar kan relateras till deras studieframgång. Efter
uppradade studier kan detta så småningom leda fram till en teori (ibid).
En abduktiv ansats anses av dess förespråkare vara en växelverkan mellan det deduktiva och det
induktiva angreppssättet (Alvesson och Sköldberg, 1994). Induktion utgår från empiri och deduktion
från teori. Abduktionen utgår från empiriska fakta (liksom induktionen) men avvisar inte teoretiska
förföreställningar. Abduktion innebär helt enkelt att man kombinerar deduktion och induktion vilket
skulle kunna innebära att forskaren skapar en teori genom att identifiera och samla data vilka sedan
analyseras för att skapa en hypotes och en teori. Därefter försöker forskaren pröva teorin på olika fall
från den tidigare undersökningen för att därigenom utveckla den och försöka få den mer generell.
Rodrigues (2011) menar att abduktion utgår från enskilda fall för att nå det allmänna. Tolkningen av
det enskilda fallet bör sedan bestyrkas genom nya iakttagelser (nya fall) (Alvesson & Sköldberg,
1994). Under processens gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet successivt, dels
justeras och förfinas teorin (dvs. det föreslagna övergripande mönstret) (ibid).
Jag har valt att förhålla mig till den abduktiva ansatsen i denna studie. Argumentet för att förhålla mig
till den abduktiva ansatsen är att den dels stämmer överens med den strategi jag valt men framförallt
för att jag tror att detta är den ansats som ger ett mest korrekt resultat relaterat till studiens
forskningsfråga – att identifiera designprinciper.
Jag gjorde därmed ett medvetet val av strategi som innebar att jag utförde kvalitativ forskning genom
en abduktiv ansats. Jag var under hela arbetet medveten om att min egen person kom att påverka
resultatet i forskningen vilket innebar att jag inte fungerade som en distanserad observatör. Jag kom
istället att intervenera och tolka datainsamling, analys och resultatgenerering.
1.5.3 Val och argumentation för forskningsmetod
De strategiska valen utgjorde ett stöd för att välja den specifika forskningsmetod som följts i studien.
Några av de ofta förekommande och använda forskningsmetoderna inom IS är Grundad Teori (Glaser
& Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1990), aktionsforskning (Baskerville, 2001; Susman & Evered,
1978), fallstudier (Yin, 2009) och Design Research (DR) (Hevner et al., 2004, Sein et al., 2011,
Gregor and Hevner, Kommande). Alla kvalitativa forskningsmetoder och tillvägagångssätt har dock
begränsningar, men det har även de kvantitativa metoderna (Myers, 2009). Sköldberg och Alvesson
(1994) menar att det i slutändan blir syftet med studien, karaktären på den kunskap som söks och den
specifika situationen som avgör i vilken omfattning man bör använda sig av den ena eller andra
metoden.
Myers (2009) menar att forskare som använder kvalitativa metoder såsom fallstudier tenderar att vara
intresserade observatörer snarare än aktiva deltagare. Då forskaren istället är en aktiv deltagare kan
metoder baserade på aktionsforskning fungera för att nå ett välgrundat resultat. Myers (2009)
beskriver aktionsforskning som en kvalitativ forskningsmetod som syftar till att lösa praktiska problem
och samtidigt bidra till forskning i en specifik akademisk disciplin. Eftersom jag själv har kunskap
och erfarenhet inom ITSM-området som skulle kunna påverka och bidra till ett bättre resultat i studien,
har jag valt att använda kvalitativa metoder som tillåter intervention i praktiken. Detta har resulterat i
att jag själv har intervenerat i praktiken och bidragit med praktisk kunskap vilket är en skillnad mot en
forskare som ikläder sig rollen som intresserad observatör. Ett annat kriterium för att välja metod var
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att metoden skulle resultera i någon/några typer av IS-artefakt/er som skulle kunna realiseras och
nyttiggöras för de deltagande praktikerna. Metoderna inom DR området hade dessa egenskaper.
En föreslagen strategi för att ”återupptäcka” de dubbla uppgifterna inom IS-forskning är att
understryka kärnan i disciplinen som utveckling och användning av IT-artefakter i organisationer
(Sein et al., 2011). Jag håller med om att IT-artefakter är en viktig pusselbit inom IS. Österle et al.
(2011) menar också att IT-studier inom IS-diskursen ofta karaktäriseras av just DR. Eftersom projektet
hade för avsikt att ta fram en eller flera IS-artefakter i någon form, samtidigt som att jag i samband
med detta har identifierat och reflekterat över designprinciper, har valen för forskningsmetoder också
ramats in till just designforskningsmetoder. Designforskning är således en problemlösningsprocess.
Den grundläggande principen i designforskning är förståelse för ett designproblem och att dess lösning
uppnås genom skapande och tillämpning av en artefakt (jmf Sein et al., 2011; Hevner et al., 2004).
Basen för forskningsmetoden i avhandlingen har utgjorts avAction Design Research (ADR) föreslagen
av (Sein et al., 2011). De specifika argumenten för valet går att läsa i avsnitt 1.5.3.6 nedan. Enligt
Myers (2009) finns det inte någon perfekt forskningsmetod. Detta innebär att det ibland krävs en
modifiering av den befintliga metoden till den specifika situationen. Också Mathiassen (2002a)
föreslår en kombination av olika forskningsansatser (kollaborativa och planerade insatser,
kontrollerade experiment och design, observation). Mathiassen (2002a) menar att dessa behövs
eftersom aktionsforskning i sig inte är tillräcklig.
I avhandlingens fall innebar modifieringen av metoden (inför studien) att komplettera ADR-metodens
fyra faser med andra kvalitativa metoder men också med andra, vidare, perspektiv. Argumentet för
detta är att jag har upplevt att ADR saknat metodstöd för exempelvis insamling och analys av data.
Eftersom jag inser att jag gör ganska stora avsteg från den traditionella ADR-metoden har jag valt att
hädanefter kalla avhandlingens ”eklektiska metod” för Action Design Reseach Plus Plus eller ADR++.
Suffixet ”++” syftar på ”inkrementeringsoperanden” som är vanlig inom många objektorienterade
programmeringsspråk och som syftar till att öka en numerisk variabel med 1. Jag ansåg att ”++”
operatorn var ett lämpligt suffix för en forskningsmetod som har ADR som en av dess grundläggande
komponenter samtidigt som suffixet visar på att något adderats till metoden. ADR++ har således blivit
ett samlingsnamn på olika metoder som ”hängts på” traditionell ADR. En mer specifik term för den en
projektgrupp/team som har använt metoden för forskning och utveckling av IS-artefakter i studien
benämns också som ”ADR++ teamet” i avhandlingen (se avsnitt 1.7 för roller och ansvar).
Vad är då ADR och vad är det då som har adderats i ADR++? För att beskriva det inleder jag först
med en sammanfattning av ADR enligt Sein et al. (2011) och beskriver sedan övriga metoder som
inlånats och perspektiv som skiljer ADR++ mot ADR. I samband med denna beskrivning
argumenterar jag också för varför jag lånat in andra metoder och avslutningsvis (1.5.3.6) argumenterar
jag för varför jag använder ADR++ för att besvara avhandlingens forskningsfråga.
1.5.3.1 Action Design Research
Sein et al. (2011) har skapat och föreslår ADR-metoden för att finna en lösning på avsaknaden av den
organisatoriska kontexten inom befintliga DR-metoder. Forskningsmetoden bygger på
aktionsforskning och namnet ADR härstammar från en term som först myntades av Iivari (2007a).
ADR betonar relevansen i studien genom att ge en tydlig vägledning för att kombinera utveckling,
intervention och utvärdering i en gemensam forskningssatsning.
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1. Problemformulering
Princip 1: Praktikinspirerad forskning
Princip 2: Teorigrundad artefakt

2. Utveckling, intervention och
utvärdering
Princip 3: Ömsesidig formning
Princip 4: Ömsesidigt Inflytelserika roller
Princip 5: Autentisk samt parallell
utvärdering.

3. Reflektion
och Lärande

Princip 6:
Guidad framväxt

4. Formalisera lärande
Princip 7: Generalisera resultat

Figur 1.8 Etapper och principer i ADR (fritt översatt från Sein et al. (2011)).
ADR är således en forskningsmetod för att generera normativ kunskap om design genom att bygga
och utvärdera sammansatta (eng. ensemble) IT-artefakter i en organisatorisk kontext. Enligt Sein et al.
(2011) handlar ADR till synes om två utmaningar: (1) att ta itu med en problemsituation som existerar
i en specifik organisatorisk miljö, genom att intervenera och utvärdera, och (2) att konstruera och
utvärdera en IT-artefakt som hanterar en klass av problem som exemplifieras av den specifika
organisatoriska situationen. ADR-metoden innehåller 4 etapper och 7 principer (se figur 1.8).

1.5.3.1.1 Problemformulering
Sein et al. (2011) menar att den utlösande faktorn för den första etappen, problemformulering, är ett
problem som upplevs i praktiken eller förväntas av forskare. Information till problemformuleringen
kan komma från praktiker, slutanvändare, forskare, befintlig teknik och/eller granskning av tidigare
forskning (Sein et al., 2011). De aktiviteter som ingår i ADRs första etapp är: 1) identifiera och
konceptualisering av forskningsmöjligheter, 2) formulera frågeställningar, 3) omvandla problemet
som en instans av en klass av problem, 3) identifiera en teoretisk bas och tidigare tekniska framsteg, 4)
säkra ett långsiktigt organisatoriskt engagemang, och 5) bestämma roller och ansvar. De fem
aktiviteterna utgör också rubriker i avhandlingens kapitel 1. Den första etappen består i huvudsak av
två principer (1) praktikinspirerad forskning och (2) teorigrundad artefakt. Principen
praktikinspirerad forskning betonar fältproblem som en källa för skapande av kunskap. En ADRforskare genererar kunskap som kan tillämpas på en klass av problem vilket exemplifieras av ett
specifikt problem i praktiken (Sein et al., 2011). Den andra principen, teorigrundad artefakt, betonar
att den sammansatta artefakten som skapas och utvärderas via ADR är grundad på teorier. För att
definiera vad som utgör en teori, använder författarna Gregors (2006) kriterium "styrkan att
generalisera." ADR-forskare integrerar aktivt teoretiska inslag i den sammansatta artefakten, vilket
manifesterar teorin ”i en socialt igenkännbar form” (Orlikowski och Iacono, 2001).

1.5.3.1.2 Utveckling, Intervention och Utvärdering
Den andra etappen i ADR, Utveckling, Intervention och Utvärdering (UIU (eng. BIE)), utgår från de
identifierade problemen och de teoretiska utgångspunkter som definierats i den första etappen. Dessa

54

förutsättningar skapar en plattform för att generera en initial utformning av en IT-artefakt (Sein et al.,
2011). Den första versionen av artefakten formas sedan ytterligare genom organisatorisk användning
och av kommande designiterationer (ibid). Den iterativa processen väver samman utveckling av en ITartefakt, intervention i organisationen och utvärdering och kan se olika ut beroende på studiens
bemanning och komplexitet (ibid). Antalet iterationer som krävs för att nå ett mättat resultat kan
därmed variera.
Resultatet av etappen är en realiserad design av artefakten (Sein et al, 2011). Under etappen utvärderas
problemet och IS-artefakterna kontinuerligt och designprinciper artikuleras för den valda klassen av
problem. De aktiviteter som skall utföras inom ramen för den andra etappen är; 1) identifiera
kunskapsskapande mål (i avhandlingen; identifiera iterationens kunskapsmål) 2) välj formen för
utveckling, intervention och utvärdering 3) utför en eller flera UIU (BIE) cykler (i avhandlingen;
utvecklings-, interventions- och utvärderingscykler 4) utvärdera behov av ytterligare cykler. Den andra
etappen består i huvudsak av tre principer som från engelsk översättning blir ömsesidig formning,
ömsesidigt inflytelserika roller och autentisk samt parallell utvärdering.
Den tredje principen i ADR är ömsesidig formning och min uppfattning är att principen betonar att de
två domänerna i ADR: IT-artefakt och den organisatoriska kontexten inte kan hanteras som separata
fenomen utan mer som parallella företeelser. Den fjärde principen, ömsesidiga inflytelserika roller
betonar vikten av ett ömsesidigt lärande mellan de olika rollerna (ex praktiker och forskare) i
projektet. ADR-forskare bidrar med teoretisk kunskap medan praktiker bidrar med praktiska hypoteser
och kunskap om organisationen (ibid). Den femte principen i ADR, autentisk samt parallell
utvärdering betonar nyckelegenskapen i ADR vilken enligt Sein et al. (2011) är att utvärdering inte är
ett separat steg av forskningsprocessen och därmed inte följer som ett enskilt steg efter
utvecklingsfasen. Författarna menar att ADR följaktligen skiljer sig från tidigare ”separata stegmodeller” och hänvisar till March och Smith (1995) och Peffers et al. (2008).
Avhandlingen har strukturerats efter de ”iterationer” som utförts. För att visa att ADR++ teamet följt
den autentiska och parallella utvärderingen har flera av aktiviteterna i ADR-etapp två och tre slagits
samman under dessa iterationskapitel. Under iterationerna i avhandlingen har IS-artefakterna testats
hos alla organisationer som betraktas som leverantörer av IT-tjänster vid fler än 20 tillfällen. Utöver
detta har en av de stora organisationerna i ADR++ teamet testat och utvärderat utvecklade
komponenter vid fler än 600 tillfällen. De senare testerna utfördes internationellt och informationen
från utvärderingarna samlades in av organisationen och delades med ADR++ teamet. ADR++ teamet
har således inte deltagit vid alla tester och utvärderingar. Flera av testerna har dessutom utförts på
olika sätt och då främst vad gäller ADR++ teamets roll. Vid några utvalda tester har resurser från
ADR++ teamet varit delaktiga i själva arbetet och t.ex. haft rollen som facilitator. Vid andra (senare)
tillfällen har samma resurser endast varit med för att lyssna och reflektera över arbetet. Vid ytterligare
tillfällen har användarna (specifika ITSM-team i respektive organisation) utfört egna genomföranden
utan ADR++ teamets medverkan. Vid senare testtillfällen har dock teamen fått instruktioner om att
utvärdera arbetet och reflektera över IS-artefakterna. Argumentet för att utföra olika tester och
utvärderingar har varit olika. Dels har ADR++ teamet haft en önskan om att de utvecklade ISartefakterna skall kunna ”stå på egna ben”, dvs. att organisationer skall kunna använda dessa efter det
att ADR++ projektet var över. Ett annat argument har varit att potentialen i den information som
insamlats skulle kunna bli bättre vid olika typer av tester. Detta då det var olika typer av roller som
samlade in informationen.
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1.5.3.1.3 Reflektion och inlärning
Den tredje etappen i ADR, reflektion och inlärning rör sig begreppsmässigt från att bygga en lösning
för ett visst specifikt tillfälle till att tillämpa lärandet och erfarenheterna för en bredare klass av
problem (Sein et al., 2011). Detta är en kontinuerlig fas som utförs parallellt med de två första
etapperna i metoden. ADR handlar således inte bara om att lösa ett problem i en praktik utan syftar till
en medveten reflektion på problemet, de valda teorierna, och den framväxande artefakten (ibid). Detta
är avgörande för att säkerställa att bidrag till kunskapen identifieras. De aktiviteter som involveras i
etapp 3 är; 1) Reflektera och utför re-design, 2) utvärdera hur principerna efterföljts och 3) analysera
resultatet enligt uppsatta mål. Den sjätte principen i ADR inkluderas i etapp 3 och är benämnd guidad
framväxt. Principen fångar enligt Sein et al. (2011) en mycket viktig egenskap i ADR; samspelet
mellan de två till synes motstridiga perspektiven avsiktlig intervention och organisk evolution. Enligt
Sein et al. (2011) innebär principen att artefakten inte bara återspeglar den preliminära utformning
som skapades av forskarna, men också dess framväxt och pågående utformning genom organisatorisk
användning, perspektiv, deltagare samt av resultaten från autentisk och samtidig utvärdering.

1.5.3.1.4 Formalisera lärande
Syftet med den fjärde etappen i ADR är att formalisera lärande. Sein et al. (2011) hänvisar till van
Aken (2004) och menar att det lärande som uppstår i den specifika situationen i ett ADR++ projekt bör
vidareutvecklas till en generell lösning för en klass av problem (ADR-princip 1, etapp 1). Forskare
redogör för att prestationer realiseras i IT-artefakten och beskriver också de organisatoriska resultaten
av att formalisera lärandet. Resultat kan karaktäriseras som designprinciper och förbättringar av de
teorier som bidrog till den ursprungliga designen. En princip definieras enligt Webster’s Revised
Unabridged Dictionary, (2013) som en fundamental sanning, en övergripande lag eller en generell
sanning. Inom ramen för avhandlingen ses en princip som en regel för hur design av IS-artefakter som
syftar till effektivisering av SMF som levererar IT-tjänster skall utföras. Det kan finnas en eller flera
sådana designprinciper. Prefixet ”design” syftar i avhandlingen på att bygga eller utveckla något, i
ADR++ teamets fall, multipla IS-artefakter. Designprinciperna har identifierats genom utveckling av
IS-artefakter i en organisatorisk kontext. För att identifiera designprinciper har jag utgått från de olika
IS-artefakterna och i ljuset av teorier kategoriserat information som framsprungit ur reflektioner över
arbetet med och användningen av IS-artefakterna. Kategorierna har sedan relaterats och kärnkategorier
har dragits från dessa. Just kärnkategorierna har bildat de designprinciper som är ett resultat i
avhandlingen.
De aktiviteter som involveras i ADR etapp 4 är: 1) abstrahera lärandet i koncept för en klass av
problem, 2) dela resultat och bedömningar med praktiker 3) artikulera resultat som designprinciper, 4)
artikulera lärandet i ljuset av utvalda teorier, 5) formalisera resultat för spridning. En sammansatt
artefakt är, per definition, en bunt av egenskaper i olika domäner som representerar en lösning och
som adresserar ett problem. Båda kan enligt Sein et al. (2011) generaliseras. Denna förflyttning från
specifik och unik till generisk och abstrakt är en kritisk komponent i ADR (ibid). Sein et al. (2011)
föreslår därefter tre nivåer för konceptuella drag: 1) generalisering av problemet, 2) generalisering av
lösningen och 3) härledning av designprinciper från resultaten.

1.5.3.2 Fallstudier och intervjuer
Även om Yin (2009) menar att det kan räcka med att endast använda sig av en enda fallstudie har jag
inledningsvis valt att använda mig av en s.k. multipel fallstudie som i avhandlingen består av flera
olika fall (en per deltagande organisation). Fallstudierna har utförts och analyserats separat och
därefter jämförts och analyserats (med stöd av kodning enligt GT). Arbetet gjordes bland annat för att
nå fram till ett generellt problem (klass av problem) som gällde för alla deltagande organisationer.
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Fallstudierna har genomförts inom ramen för ADR++ första fas, problemformulering. Valet av
multipla fallstudier som form för arbetet var rimligt, då detta, enligt Patton (1990), är ett lämpligt
angreppssätt för att studera en viss grupp människor, organisationer, ett specifikt problem eller en unik
situation. Enligt Merriam (1994) innebär inte heller fallstudien som form att metodvalet för insamling
av empiri begränsas, eftersom fallstudier till sin natur är lämpade att använda i de flesta typer av
metoder för datainsamling. På samma sätt menar Yin (2009) att en styrka i att använda fallstudier är
just det faktum att det är möjligt att kombinera olika typer av datakällor. Detta leder till att validiteten
(studerar det som är relevant i sammanhanget, författarens not) och reliabiliteten (studerar på ett
tillförlitligt sätt, författarens not) i informationen förbättras (ibid). Enligt Yin (2009) tillåter
fallstudiemetoden att forskaren undersöker ett fenomen i sin naturliga kontext. Eftersom jag
inledningsvis har försökt att utreda vilka problem som funnits inom ITSM-området och orsaker till
dessa problem och att jag samtidigt involverade organisationer (i en naturlig kontext), har jag ansett att
fallstudier kan tillföra min studie (och ADR) ytterligare en dimension. För ytterligare information om
kriterier och val av företag och deras kontexter se avsnitt 1.5.5.
Fallstudiemetoden kommer till användning i många olika situationer med syftet att bidra till den
samlade kunskapen och har använts inom många olika områden som till exempel affärslivet,
organisationer, psykologi och ekonomi (Yin, 2007). Generellt kan sägas att fallstudier är att föredra
när ”hur” och ”varför” frågor ställs, när forskaren har liten kontroll över händelser och när fokus är
inställt på samtida fenomen i en verklig kontext (ibid). Yin (2009) menar att om det handlar om en
explorativ undersökning (ex - vad kan vi lära oss?) kan vilken som helst av forskningsstrategierna
användas som till exempel en explorativ enkät eller en explorativ fallstudie. Hur- och varförfrågor är
ofta av förklarande art och passar också mycket bra att utreda i fallstudier (Yin, 2009). Yin (2007)
menar att en av de viktigaste informationskällorna utgörs av intervjun och att denna ofta antar formen
av styrda samtal istället för en strikt strukturerad utfrågning. Trots att man har en röd tråd i sitt arbete,
brukar de konkreta frågorna i en fallstudieintervju med andra ord vara flexibla och flytande och inte
rigida (Rubin & Rubin, 1995). Det är vanligt att fallstudieintervjun är av öppen karaktär, det vill säga
att man kan fråga nyckelpersoner både om fakta och om deras åsikter om dessa. I vissa situationer kan
man till och med be respondenten att formulera sina egna uppfattningar och idéer om ett visst skeende
och sedan använda detta som utgångspunkt för en fortsatt utfrågning (Yin, 2007). Kvale (1997) menar
att man i en kvalitativ intervju frilägger den intervjuades upplevelse av världen innan man lägger på
den vetenskapliga förklaringen. Huvudsyftet med en intervju kan vara antingen empiriskt eller
teoretiskt – det vill säga att avsikten kan vara att samla in empirisk information om ett ämne eller att
pröva konsekvenserna av en teori. Patton (1990) samt Cohen och Manion (1994) diskuterar tre
tillvägagångssätt för att utföra kvalitativa intervjuer. Författarna har benämnt de olika
tillvägagångssätten på olika sätt men innebörden är densamma (ibid). Jag har valt att använda och
översätta Pattons (1990) intervjutyper: 1) Standardiserade öppna intervjuer, 2) Brukandet av en
intervjuguide (semistrukturerad intervju) 3) Informella intervjuer. Patton (1990) menar att
"Standardiserade öppna intervjuer" innebär att frågorna formuleras i förväg på ett noggrant vis vilket
möjliggör att frågorna kan ställas likadant till varje respondent. Detta tillvägagångssätt riskerar att
begränsa flexibiliteten beroende av intervjuns uppbyggnad och intervjuarens skicklighet i att hantera
den. Då en forskare använder en "intervjuguide" sätts ramar upp för vilka områden som skall beröras,
men de exakta formuleringarna av frågorna förbereds ej. En informell intervju är i sin enklaste form
ett vardagligt samtal.
Vid de tillfällen som intervjuer och gruppintervjuer (flera respondenter och frågeställare) har utförts
har jag valt att använda semistrukturella intervjuer, där jag utgått från ett ”frågebatteri” men ställt
kompletterande frågor då det behövts. Argumentet för detta har varit att jag själv varit en del av
ADR++ teamet och således haft en intervenerande roll vilket medfört att jag kunnat ställa frågor
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efterhand som byggt på och utökat min förförståelse. Detta kan också ses som en nackdel då jag själv
påverkar intervjun på ett tydligt sätt. Ett annat argument har varit att jag velat ha möjlighet att
strukturera intervjuer för att senare kunna strukturera informationen genom kodning.
Fallstudieintervjuerna har varit en viktig pusselbit i datainsamlingen men den har inte vara den enda.
ADR++ teamet har också utfört flera workshops med både forskare och organisationer, byggt
(designat) IS-artefakter med deltagande organisationer samt bidragit med information från egna
erfarenheter. Utöver detta har information inhämtats genom studier av litteratur och artiklar, studier av
dokumentation från deltagande organisationer, personliga anteckningar, filminspelningar,
ljudinspelningar och internetkällor. Många av studiens intervjuer och workshops har spelats in (ibland
också filmats) och transkriberats i syfte att underlätta analysering.

1.5.3.3 Grundad teori som analysmetod
Vid analys av den insamlade informationen har jag använt ”kodningskonceptet” från Grundad Teori
(GT). GT användes som en analysmetod för att få stöd i att systematiskt koda informationen under
analysarbetet. Detta arbete genomfördes dels i det inledande arbetet med att identifiera problem och
dels i det senare arbetet med att reflektera och utvärdera IS-artefakter för att nå fram till
principkandidater som sedan i sin tur analyserats för att skapa designprinciper (se kapitel 2,3,4 och 5).
Glaser och Strauss (1967) presenterade GT i boken ”The Discovery of Grounded Theory”. GT innebär
att varje teori måste bygga på systematisk insamling av empiriska data. Först då kan teorier inom
samhällsvetenskapen bli fruktbara och intressanta (Holme & Solvang, 1997). Teorin måste passa för
den situation som beskrivs och dessutom rymma så många allmänmänskliga företeelser att den
fungerar när den tillämpas. Glaser och Strauss (1967) menar dessutom att kraven på en teori är: att den
skall vara användbar i praktiska tillämpningar och att förutsägelse och förklaring bör kunna ge
praktikern förståelse samt tillfredställande kontroll över situationer. Glaser och Strauss (1967) menar
att problemet som skall undersökas skall utgå från aktören. Det var alltså Glaser och Strauss (1967)
som författade ursprungsversionen av Grundad Teori men på senare tid har Strauss och Corbin (1990)
utvecklat en ny inriktning av metoden. Denna innebär att de anser att forskarens förförståelse skall
erkännas och utnyttjas tydligare än i den tidigare versionen av GT. Det är också den senare som jag
har valt att följa p.g.a. just detta argument. I stora drag finns det enligt Hartman (2001) några viktiga
skillnader mellan Glaser och Strauss samt Corbins versioner av GT. Skillnaderna handlar bland annat
om att forskaren enligt Strauss och Corbin skall finna relationer mellan kategorier i ett tidigare skede
än vad Glaser anser. Strauss och Corbin betonar också verifiering av teorier vilket inte Glaser anser
vara nödvändigt (ibid).
Den grundade teorin, enligt Strauss och Corbin, utgår från data för att skapa kategorier, en procedur
som benämns kodning. Kodning kan delas upp i tre olika typer: öppen kodning, axial kodning och
selektiv kodning. Kodningsprocessen är iterativ och skall fortsätta till dess att kategorierna uppnår en
teoretisk mättnad, det vill säga tills nya observationer och analyser inte tillför kategorierna något nytt.
Alvesson och Sköldberg (1994) menar att den öppna kodningen syftar till att identifiera begrepp från
insamlade empiriska data. Dessa begrepp skall sedan kategoriseras och kategorierna bör hämtas från
aktörerna eller åtminstone vara lättförståeliga för dessa (dvs. de skulle kunna ha hämtats från
aktörerna). Dessa kategorier kan sedan spåras i data, sammanföras och jämföras med varandra så att så
småningom en helhetsbild framträder (ibid). I princip är de nämligen av två slag: dels sådana som
påträffas direkt i materialet, eftersom de utsägs av aktörerna, dels sådana som forskaren själv
konstruerar med utgångspunkt i materialet (ibid). Ett sätt att göra detta på är att i den öppna fasen
analysera texter mening för mening vilka sedan, om de är relevanta, ersätts med koder. Dessa koder
kan sedan grupperas i fenomen eller kategorier.
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Axial kodning innebär att rita diagram, dvs. modeller över hur kategorierna är relaterade till varandra.
Detta kan göras med exempelvis boxar och pilar alternativt textuellt (jag har använt en kombination av
grafer och textuella beskrivningar). Denna fas kan enligt Hartman (1998) ske parallellt eller efter den
öppna fasen är avslutad.
Selektiv kodning innebär att finna en kärnkategori, det centrala begrepp, kring vilken de övriga kretsar.
1: Den är central, dvs. relaterad till så många andra kategorier/egenskaper som möjligt, och mer än
andra kategorier
2. Den förekommer frekvent i datamaterialet
3. Den är lätt och i överflöd relaterad till andra kategorier
4. Den utvecklar teorin
5. Den har klara implikationer för en formell teori
6. Den tillåter genom sina egenskaper maximal variation i analysen
Avhandlingens inkludering av GT har huvudsakligen baserats på Strauss & Corbin (1990).
Argumentet för detta är att de är något mer öppna än Glaser & Strauss (1967) då de erkänner
forskarens förförståelse och anser att denna bör utnyttjas tydligare än i den tidigare versionen av GT
(Alvesson & Sköldberg, 1994). Ytterligare ett argument för detta val var att kodningsprocessen är
iterativ och skall fortsätta till dess kategorier uppnår en teoretisk mättnad, det vill säga tills nya
observationer och analyser inte tillför kategorierna något nytt. Detta stämmer väl överens med det sätt
på vilket ADR++ teamet avsåg att arbeta. Jag har också ansett att denna variant av GT är mer tydlig i
sin metod än vad Glasers variant är och detta faktum har underlättat arbetet.
Principkandidaterna som förelåg de slutgiltiga designprinciper som avhandlingen resulterat i har
genererats genom att med hjälp av GT analysera de reflektioner som gjordes under iterationerna –
detta gäller både den målrelaterade och icke målrelaterade reflektionerna (se kapitel 2,3 och 4).
Information kategoriserades först enligt den öppna kodningen i GT där frekventa diskussionsämnen
såsom meningar, påståenden och relaterade egenskaper utgjorde basen för kategorier. Kategorierna
relaterades också till de mål som sattes upp under iterationerna. De kategorier som inte kunde relateras
till iterationens mål inkluderades också i arbetet och kompletterade på så vis de kategorier som
relaterats till mål. På detta sätt kunde viktiga kategorier som identifierats under arbetet inkluderas i
analysen. Kategorierna relaterades därefter till varandra genom en axial kodning. Det fanns också
relationer mellan de olika kategorierna som identifierats vid reflektionsarbetet. Dessa
relationsegenskaper har knutits samman textuellt i samband med beskrivningar av respektive
principkandidat i iterationskapitlen.
Genom att utföra en selektiv kodning där egenskaper från flera olika kategorier har slagits samman till
en kärnkategori, har principkandidaterna identifierats och i en förlängning också bidragit till de
slutgiltiga designprinciperna. Det senare har gjorts genom att undersöka kategorierna och abstrahera
egenskaper som är generella till en ny kategori på en högre abstraktionsnivå. Principkandidaterna och
slutligen designprinciperna kan således jämföras med en kärnkategori där egenskaper som varit mer
frekventa och relaterat till fler kategorier än andra (och dessutom tillfört kunskap till teorin) har fått
utgöra en bas för designprinciperna.

1.5.3.4 Multipla IS-artefakter och utvidgning av artefaktbegreppet i ADR++
Ett viktigt konstaterande i Sein et al. (2011) är att kärnan inom IS-disciplinen är just IT-artefakten.
Författarnas syn på IT-artefakten stämmer väl överens med den sammansatta (eng. ensemble) vy som
Orlikowski och Iacono presenterade 2001. Sein et al. (2011) hänvisar vidare till Orlikowski och
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Iacono och menar att definitionen på IT-artefakten speglar en "teknik som struktur"-syn på den
sammansatta artefakten där strukturer i den organisatoriska domänen integreras i artefakten under dess
utveckling och användning (Orlikowski & Iacono 2001). Att utveckla en sammansatt artefakt
involverar dimensioner bortom den tekniska aspekten, eftersom artefakten beror på samspelet mellan
konstruktionsinsatser och kontextuella faktorer under hela designprocessen (se Gregor & Jones, 2007).
Den IT-artefakt av sammansatt vy som Sein et al. (2011) förordar är i grund och botten ett IT-system
bestående av mjuk- och hårdvara utvecklad i en organisatorisk kontext. Som kontrast till detta
perspektiv har jag haft en mer inkluderande syn på en IT-artefakt vilket inneburit att den inte
nödvändigtvis måste bestå av ett IT-system av hård och mjukvara. Relativt långt ifrån detta synsätt på
IT-artefakten står March och Smith (1995) och Hevner et al. (2004) som har en bredare vy och
definierar en IT-artefakt som instanser, konstrukter, modeller och metoder. Hevner et al. (2004)
definierar konstrukter som termer och symboler, modeller som abstraktioner och representationer,
metoder som algoritmer och praxis samt instanser som något som implementerats eller
prototypsystem. Sein et al. (2011) har som kontrast till Hevner et al. (2004) en snäv syn på ITartefakten och det finns således inte heller något utrymme i den föreslagna ADR-metoden att arbeta
med andra typer av IT-artefakter än just ett implementerat IT-system. Winter (2008) slår också fast att
det är Hevner et al. (2004) breda definition av IT-artefakten som är allmänt accepterad inom IS och
DR. Utöver denna typ av artefakter diskuterar Sein et al (2011) att designprinciper är output från DR
och Gregor och Jones (2007) och Kuechler & Vaishnavi (2008) menar också att design teorier är ett
resultat från arbetet inom DR.
Som jag diskuterat ovan är jag överens med flertalet forskare om att IT-artefakten är kärnan i ISdisciplinen. Men att erkänna att det är en kärna är inte detsamma som att utesluta andra artefakter ur
IS-området eller DR. Min uppfattning är, till skillnad från Sein et al. (2011), att fler typer av artefakter
än hård och mjukvara bör inkluderas i DR. Därför liknar mitt synsätt Hevner et al. (2004) där jag har
en inkluderande syn på olika typer av artefakter men jag håller dock inte med om att alla artefakter
som nämns av Hevner et al. (2004) bör klassificeras som en IT-artefakt. En IT-artefakt för mig är ett
IT-system av hårdvara och mjukvara vilket kan jämföras med synsättet i Sein et al. (2011) (och
Orlikowski & Iacono, 2001). Jag tolkar också Hevner et al. (2004) som att deras instansbegrepp går
att jämföra med IT-artefaktbegreppet i Sein et al. (2011). Övriga artefakttyper (modeller, metoder och
konstrukter) behöver nödvändigtvis inte vara IT-artefakter men kan ändå vara relaterade till IT (och
därmed IS) på olika sätt. Istället för att benämna artefakterna som IT-artefakter så har jag således valt
att kalla de fyra typerna av artefakter som inkluderas i ADR++ för IS-artefakter. Sjöström och
Donnellan (2010) summerar de olika vyerna på vad ett DR initiativ bör resultera i och de menar att det
finns olika idéer om vad detta är. De påstår att resultatet kan bestå av modeller, metoder, instanser,
konstrukter, nya utvärderingstekniker, designprinciper eller designteorier (ibid). Inom ramen för
avhandlingen består IS-artefakter av modeller, metoder, IT-artefakter och konstrukter som i sin tur
lägger grunden för att skapa designprinciper och/eller designteorier.

1.5.3.5 Multipla kontexter i ADR++ och forskningsprojektets setting
Min tolkning av ADR är att den beskriver ett arbete i en forskningsmiljö bestående av forskare och en
enda organisation i en kontext. En kontext är de sammanhängande förhållanden som något existerar i
eller inträffar i ex en miljö (Merriam Webster, 2013). En organisation och dess verksamhet befinner
sig således i en kontext med speciella förhållanden och förutsättningar som byggs in i en IT-artefakt.
Det exempel i Sein et al. (2011) som används för att beskriva ADR i användning utgår också från
endast en organisatorisk kontext. Ett annat exempel som stöder min tolkning lyder: "... problem
situation encountered in a specific organizational setting..." (Sein et al., 2011, s 4). Trots att ADR
verkar föreslå en analysenhet som består av en organisation kan jag inte se något som talar emot att
använda ADR i ett projekt som består av flera organisationer, som i ADR++.
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Inom kvantitativ forskning argumenterar forskare ofta för att användbarheten hos forskningsresultat
ligger i dess generaliserbarhet, vilket också kan utgöra en fördel för den kvantitativa metoden kontra
den kvalitativa. Gummesson (1985) menar att den kritik som finns mot kvalitativa metoder består i att
det inte går att generalisera från fallstudier, att de saknar statisk validitet samt att det inte går att testa
hypoteser. Jag håller med om att det är svårare att generalisera kunskap genom kvalitativa metoder
men jag tror inte att detta är omöjligt som Gummesson (1985) ger sken av. Då det gäller studie av en
organisation så menar exempelvis Gable (1994) att det kan vara så att slutsatserna som dras från en
fallstudie kan vara specifika för den studerade organisationen och därmed vara svåra att generalisera.
För att öka generaliserbarheten har jag valt att involvera flera organisationer och deras kontexter i
ADR++ projektet och representanter från dessa organisationer var också medlemmar i ADR++ teamet.
Tabell 1.2 Information om organisationerna i studien A-H.
Ägarskap

Kärnverksamhet

Storlek Initiala ITSM
utmaningar

Organisation A
Organisation B

Privat
Offentlig

Skog och transport
Akademi

Medel
Medel

Organisation C

Offentlig

Akademi

Små

Organisation D

Privat

Återförsäljarsystem

Medel

Organisation E
Organisation F

Privat
Privat

Automotive
IT-produkter och tjänster
för kommun och landsting

Stort
Medel

Organisation G
Organisation H

Privat
Privat

IT-konsult
Logistik och transport

Stort
Medel

Brist i kommunikation
Brist i
utveckling/ändringsha
ntering och planering
Brist på stöd för
processer
Problem med
resurserhantering &
kapacitet
Brist på mätning
Problem med release-,
incident- och
problemhantering
Brist på mätning
Hantering av
vidareutveckling/ändr
ingshantering

Patton (2002) menar att om forskaren är i behov av ”informationsrika” fall, så skall ett genomtänkt
urval av fall göras. Urvalet av organisationerna i avhandlingen är utfört bland annat för att skapa en
variation av organisationer vad gäller storlek, kärnverksamhet, ägarskap och initiala utmaningar (tabell
1.2). Totalt har åtta stycken organisationer deltagit i studien och bildat ett kollaborativt kluster (jmf
Cronholm et al., 2011) vilket bestått av en mix av resurser från organisationerna och forskare som
arbetat tillsammans med att skapa IS-artefakter med stöd av ADR-metoden. För att kunna identifiera
om det finns skillnader i upplevda problem, behov, åtgärder och erfarenheter (vilket kan påverka
skapade IT-artefakter) har det varit önskvärt att organisationerna i studien har haft sin verksamhet
inom flera olika industriella sektorer samt att ägarförhållandena är olika. Det har också varit viktigt att
organisationernas storlek varit olika för att kunna ta fram och verifiera resultaten för den önskade
målgruppen. Noteras bör, att även stora bolag har inkluderats i studien. Argumentet för detta var att de
skulle kunna bidra med kunskap, information samt tester. Ett annat argument har varit att de utgör en
kontrast till studiens primära målgrupp och denna kontrast kan bidra till att identifiera unika behov för
SMF. Att kärnverksamheten har varit ett kriterium beror också på att ADR++ teamet velat öka
generaliserbarheten och samma argument gäller för ägarskapet. Ett annat, naturligt krav, för urval har
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varit att alla organisationer skall arbeta med och hantera en eller flera ITSM-processer oberoende av
sektor/kärnverksamhet.
Förutom de initiala utmaningarna som beskrivits tidigare hade organisationerna tre gemensamma
utgångspunkter för att delta i studien: 1) bidra med sin erfarenhet och kunskap i syfte att förbättra den
generella praktiken inom ITSM-området, 2) hitta nya sätt att dela kunskap, både internt och externt,
och 3) ta del av andra organisationers specifika lösningar på eventuella gemensamma problem. Min
ambition har varit att genom att ha arbetat med och hämtat data från åtta organisationer har skapat en
situation där möjligheten varit stor att identifiera ett relevant praktiskt problem som dessutom varit
generellt för en klass av problem. Av samma anledning påstår jag att sannolikheten för att resultatet
och slutsatserna kan generaliseras har ökat. Nackdelen med att ha flera organisationer har varit att det
förmodligen varit svårare att nå konsensus i vissa fall då flera uppfattningar avseende krav har funnits.
Dessa olika uppfattningar har berikat både kraven och kvaliteten på lösningsförslag samtidigt som det
tagit längre tid att nå ett resultat. Den information som samlats in har anonymiserats eftersom känslig
information och affärshemligheter kan förekomma. Detta har lett till att respektive organisation inte
nämns vid namn utan enbart för ”organisation”. En organisation ser jag som en samling resurser som
strävar efter samma mål och som kan utföra en eller flera verksamheter.

1.5.3.6 Avslutande argumentation för ADR++
Valet att följa och slutligen anpassa ADR baserades på att metodens dubbla uppgift stämmer väl
överens med avhandlingens syfte. ADR stämmer också mycket bra överens med avhandlingens
forskningsfråga som frågar efter designprinciper vilket också är en viktig output från ADR. ADR
matchar också min forskningsstrategi vad gäller intervention och byggandet av (IS-) artefakter. Ett
annat argument för valet att basera forskningsansatsen på ADR-metoden var tillgängligheten till
metodkunskap då en av medförfattarna i Sein et al. (2011) återfanns i samma akademiska närmiljö
som jag verkat i. Detta innebar också att jag kunde få tillgång till metoden tidigare än publiceringen år
2011 och jag hade dessutom möjligheter att ställa frågor till vederbörande vid eventuella oklarheter.
Ytterligare ett argument för inkluderandet av ADR var att metoden tillhandahåller tydliga metodsteg
som gjort det enklare för mig som forskare att utföra arbetet och således också följa metoden. Detta är
en tydlig kontrast mot Design Science Research (DSR) (Hevner et al., 2004) som jag inte upplever ger
forskaren ett tillräckligt bra processtöd i arbetet (se Göbel & Cronholm, 2012). En annan viktig
egenskap i ADR är synen på den organisatoriska kontexten (där artefakter designas) vilket också är
ekvivalent med min syn på hur arbetet bör bedrivas. Att designa en artefakt i organisatorisk kontext
har således varit ett mycket viktigt tillvägagångssätt för att nå ett resultat i avhandlingen och också
ytterligare ett argument för att välja ADR. Sein et al. (2011) menar att traditionell DR (ex Hevner et
al., 2004, Peffers et al., 2008) inte helt erkänner den roll som organisatoriska kontexter spelar i
utformningen av artefakter, vilket har varit ett argument för att inte välja de metoderna.
Ytterligare ett argument för att använda forskningsmetoden är att DR-konceptet i sig har visats vara en
framgångsfaktor i samband med effektiviseringsinitiativ (jmf. Øgland, 2009). Det iterativa och
kumulativa arbetssättet i ADR är också attraktivt då jag samarbetat med praktiker som ofta känner
igen detta sätt att arbeta från sin dagliga verksamhet (jmf. Schwaber, 2007; Beck, 1999).
Som benämningen ADR++ antyder så består metoden av något mer än vad den teoretiska ADRmetoden enligt Sein et al. (2011) föreslår och beskriver. De metodologiska kompletteringar (se nedan
för argument och förklaringar) som gjorts inom ramen för avhandlingen är: 1) fallstudier (Yin, 2009),
2) öppen och axial kodning (dataanalys) från Grundad Teori (GT) (Strauss & Corbin, 1990), 3)
inkludering av flera olika organisatoriska kontexter 4) utvidgning av IT-artefaktbegreppet och 5)
skapandet av multipla IS-artefakter (figur 1.9).
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Probl. form.
•Fallstudier
•GT (kodning)

Utv. Interv. Utv.

Refl. & Inlär.

•GT (kodning)

•GT (kodning)

Formalisering
•GT (kodning)

Inkluderade perspektiv i ADR (ADR++); utvidgning av artefaktbegreppet (IS-artefakter),
utveckling av multipla artefakter, multipla organisatoriska kontexter.

Figur 1.9 Skiss på metodologiska komplement till ADR.
Argumentet för att också inkludera GT i ADR++ har varit att ADR inte presenterar någon guide för
hur dataanalys skall utföras av forskaren. I detta avseende har således ADR-metoden lämnat
användaren utan stöd. Ett annat argument för att specifikt inkludera GT i problem-, utvärderings- och
reflektionsfaserna i ADR har varit att GT visat sig vara användbar i praktiska tillämpningar samt att
problemet som skall undersökas enligt Strauss och Corbin (1990) skall ha sitt ursprung från aktören
vilket stämmer väl överens med både ADR och ADR++ teamets arbetssätt.
Argumentet för att inkludera fallstudier i den första fasen av ADR++ var att det varit lämpligt att i
vissa delar av studien hantera de olika interventionerna som specifika fall. Detta gällde exempelvis vid
identifiering av problem från respektive organisation i studien. Ett annat argument var att fallstudier
har visat sig vara lämpliga att använda i kombination med andra forskningsmetoder.
ADR har inte ett uttalat stöd för att inkludera flera olika typer av artefakter utan fokuserar på ITartefakter. I den utförda studien så har det funnits ett behov av att utveckla flera artefakter. Genom att
inkludera multipla IS-artefakter i ADR++ (dvs. möjlighet att skapa flera IS-artefakter av dels samma
typ och dels av olika typ) skapas större möjligheter för ADR++ teamet att lösa de identifierade
problemen på olika sätt. Att skapa flera typer av IS-artefakter medför också ytterligare en skillnad mot
ADR enligt Sein et al. (2011) då detta skapar förutsättningar för att fler än en enda artefakt skapas
inom ramen för projektet (jmf Cronholm & Göbel, 2013). IS-begreppet skiljer sig mot ITartefaktbegreppet i ADR. Argumentet för att tillåta multipla kontexter i ADR++ är att
generaliserbarheten ökar i och med att IS-artefakterna utvecklas i flera olika organisatoriska kontexter
och tillsammans med flera olika praktiker (jmf Cronholm och Göbel, 2013). Mer information om
multipla kontexter finns beskrivet i 1.5.3.5.

1.5.4 Studiens genomförande, målgrupp och kunskapsbidrag
Utöver de specifika aktiviteter och dess genomförande som detaljerat beskrivits i sektion 1.5.1 – 1.5.3
beskriver jag i denna sektion det övergripande flödet i studien samt avhandlingens målgrupp och
kunskapsbidrag.
Sein et al. (2011) menar att forskningen inte bör avslutas förrän insamlade data uppnått en mättnad
vilket också är ett argument för metoden i studien. Det var således svårt att på förhand bestämma hur
många iterationer som skulle genomföras för att nå en generell lösning på de identifierade problemen.
De grovt planerade iterationerna illustreras i figur 1.10 där en mättnad (svar på forskningsfrågan)
uppstod efter fem genomförda iterationer.
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Iteration #2
•Start:2010-04
•Slut: 2010-12

•Start:2011-01
•Slut: 2011-12

Iteration #1

Iteration #4
•Start:2012-01
•Slut: 2012-06

•Start:2012-06
•Slut: 2012-12

Iteration #3

•Start:2013-01
•Slut: 2013-05

Iteration #5

Figur 1.10 Iterationer som utförts under studien.
Inledningsvis i respektive iteration identifierades iterationens kunskapsmål (se sektioner 2.1, 3.1 och
4.1). Dessa mål var dels specifika för respektive iteration och dels generella för hela studien vilket
förklarar varför många mål återkommit under respektive iteration. Målen identifierades av ADR++
teamet vilka baserade diskussionerna på de teoretiska och empiriska problemen och behoven (se
kapitel 1) samt, i senare iterationer, information (input) från redan genomförda iterationer. Målen har
varit viktiga för att veta om studien uppnått en mättnad och för att ADR++ teamet skulle ha en
tydligare riktning att arbeta mot.
Utifrån de identifierade målen kunde sedan platsen för innovation för utveckling, intervention och
utvärdering (UIU) klargöras. Vad gäller ”platsen för innovation” har Sein et al. (2011) identifierat två
punkter i ett kontinuum. Detta kontinuum kallar de för antingen IT-dominant UIU eller
organisationsdominant UIU. Det IT-dominerande UIU:t är en strategi med insatser som betonar ett
skapande av en innovativ teknisk design (ibid). I den andra änden av kontinuumet befinner sig det
organisationsdominerande UIU:t vilket är lämpat för insatser där den främsta källan till innovation är
organisatorisk intervention.
Bidrag

Forskare

Designprinciper

ADRteam

2

Praktiker

IT-artefakt

Bidrag till den specifika
sammansättningen
som designas

Alfaversioner
Slutanvändare

1

Nytta för användare

Figur 1.11 Ett generellt schema för det organisationsdominanta (#1 i figur) och IT-dominanta (#2 i
figur) UIUt samt de bidrag som ADR resulterar i enligt Sein et al. (2011).
Att beskriva hur interventionen är utförd har varit viktigt för att visa hur den organisatoriska kontexten
faktiskt påverkat resultatet och därmed platsen för innovation och de olika iterationerna har varit mer
eller mindre av någon av de två ändpunkterna i kontinuumet. Vidare har det varit viktigt att klargöra
detta för att möjliggöra en bra tidsmässig plan för iterationen. Inför varje iteration har därför ADR++
teamet diskuterat hur genomförandet av iterationen skall utformas och output från aktiviteten har
bland annat varit en detaljerad delprojektplan (tider, resurser etc) för hur UIUt skulle genomföras.
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Då platsen för innovation (UIU) har valts för en iteration har arbetet med att ta fram IS-artefakter
påbörjats i en utvecklings-, interventions-, och utvärderingscykel. Denna cykel (se sektion 2.3, 3.3 och
4.3) har påverkats av valet av formen för UIU och således varit mer eller mindre dominerad av
antingen den IT-dominanta- eller organisationsdominanta UIUt. I aktiviteten har teoretisk och
empirisk kunskap använts för att utveckla och utvärdera IS-artefakter tillsammans med praktiker.
Output från denna aktivitet har varit ”fysiska” resultat i form av IS-artefakter men också mer abstrakta
resultat i form av erfarenheter och kunskap som sedan beaktats vid kommande aktivitet (i
iterationscykeln): Reflektion över måluppfyllelse. I denna aktivitet (se sektion 2.4, 3.4 och 4.4) har
input från tidigare aktiviteter använts (problem, behov, teori, empiri, mål) för att reflektera huruvuida
målen har uppfyllts eller ej. Målen har på så sätt skapat grunden för kategorisering av insamlad
(teoretisk och emprisk) information. I denna aktivitet har också nya kategorier identifierats vilka jag
valt att nämna ”icke målrelaterade reflektioner”. Output från aktiviteten har varit information om
måluppfyllelse, reflektioner och teoretisk information. Outputen har sedan fungerat som input i
nästkommande aktivitet: Utveckla principkandidater (se sektion 2.5, 3.5 och 4.5). I denna aktivitet har
informationen använts för att formulera principkandidater för hur IS-artefakter (som lösning på
identifierade problem) bör designas.
I den avslutande aktiviteten i iterationerna (se sektion 2.6, 3.6 och 4.6) sammanfattas iterationernas
kunskapsbidrag samt en diskussion förs över huruvida ytterligare iterationer (cykler) behövs för att nå
ett mättat resultat. Syftet med tabellerna som illustreras i dessa kapitel har varit att tydligt visa på
kumulativitet i studien och samtidigt ge en god sammanfattande teoretisk respektive empirisk
förankring av bidragen. Input till denna aktivitet har varit information från alla tidigare aktiviteter i
iterationerna samt problem och behov från problemformuleringsfasen. Output är principkandidater
men också teori och empiri som använts i kommande iterationer.
I den avslutande fasen i studien (se kapitel 5) klassificeras principkandidaterna och formuleras till
slutgiltiga designprinciper som svarar på studiens forskningsfråga. I denna fas sammanfattas också
designprincipernas effekter samt dess relation till olika typer av IS-artefakter. I denna fas abstraherar
jag också lärandet för en klass av problem och lösningar, diskuterar nyttan för praktiker och användare
samt relationer till teorier.
Vad gäller ett generellt kunskapsbidrag så är det inte tilläckligt att enbart leverera en lösning på ett
praktiskt problem (Hevner et al.,2004; Sein et al., 2011). Kunskap måste nämligen också återföras till
kunskapsbasen (jmf Hevner et al., 2004) vilken utgörs av vetenskapliga texter och teorier.
Avhandlingens kunskapsbidrag kan sägas vara av två typer. Den ena typen innefattar ett
kunskapsbidrag (till forskning) medan den andra typen avser ett bidrag till praktiken. Dessa typer av
bidrag stämmer också bra överens med Sein et al. (2011) och synen på den dubbla uppgiften i DR.
Jag uppfattar Sein et al. (2011) som att ADR stödjer flera olika typer av bidrag: 1) designprinciper (se
också kapitel 1.2), 2) bidrag till den specifika sammansättningen som designas, 3) nytta för användare,
4) kunskap om ett generellt problem, och 5) förfining av teorier som bidragit till designen. Bidragen
omnämns i Sein et al. (2011). I ADR++ lägger jag också till olika typer av generella IS-artefakter
(generella lösningar) som en typ av bidrag eftersom de kan betraktas som en lösning på ett generellt
problem. Detta bidrag bör därför också kunna klassificeras som ett teoretiskt bidrag. Vad gäller
designprinciperna som i traditionell ADR är ett resultat från IT-artefakter (hård och mjukvara) så torde
ADR++ ha förutsättningar för att generera fler typer av principer (uppdelat per IS-artefakt).
Den målgrupp som sannolikt kommer att finna ett intresse av kunskapsbidragen i avhandlingen är
således både praktiker och forskare. Praktiker i form av små och medelstora företag, men också stora
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företag, som levererar IT-tjänster och hanterar ITSM-processer har fått ta del av flera stöd i form av
IS-artefakter för att möjliggöra effektivisering av sin verksamhet. Organisationer som står inför
införandet av ITSM bör också finna ett intresse i de IS-artefakter som utvecklats inom ramen för
studien. Av kunskapsbidragen i ADR++ bör praktiker i första hand vara intresserade av bidrag som
”nytta för användare”, ”bidrag till den specifika sammansättningen”, ”generella ISartefakter/lösningar” men också de designprinciper som identifierats. Vidare är det sannolikt att de
personer som indirekt är beroende av ITSM dvs. kunder, beställare, användare, kravställare,
produktägare m.fl. kommer att ha ett utbyte av de IS-artefakter som presenteras i avhandlingen.
Forskare bör i första hand vara intresserade av olika ”typer av designprinciper”, ”de generella problem
som identifieras” samt ”förfining av teorier” men också av studiens övriga resultat ex IS-artefakter.

1.6 Säkra ett långsiktigt organisatoriskt engagemang
För att identifiera lösningar på de praktiska och teoretiska problemen har en ”projektsetting” med
deltagare från åtta organisationer och flera olika forskare deltagit i studien (se avsnitt 1.5.3.5).
Engagemanget från de åtta organisationerna som medverkat i studien fastslogs genom en ömsesidig
och gemensam önskan att nå en lösning på de problem som identifierades under sessionerna. Ett
incitament för att delta i projektet var att skapa tillfällen att utbyta erfarenheter mellan olika aktörer
inom området och samtidigt erhålla ett forskningsperspektiv på detsamma. Utöver detta signerade
respektive organisationer också ett formellt avtal där alla organisationer förband sig att delta i
projektet under den treåriga projektperioden. Vidare utsågs ”delprojektledare” för varje organisation
som ansvarade för att engagemanget från partens sida inte skulle ebba ut under perioden. Ytterligare
en åtgärd för att skapa ett engagemang var att få alla deltagare att förstå och känna att de var en del av
ett team som tillsammans skulle skapa resultat. Projektet syftade således inte till att forskarna själva
skulle besvara frågorna ”på sina kammare”. Istället skulle organisationerna aktivt medverka i
aktiviteter som problematisering och utformning av lösningsförslag tillsammans med forskarna i de
organisatoriska kontexterna . Av denna anledning kallas den projektgrupp som skapat lösningar på
problem också för ADR++ teamet.

1.7 Bestäm roller och ansvar
Även om arbetet till största delen har utförts av praktiker och forskare tillsammans är det möjligt att
specificera roller. Generellt har organisationernas roll varit att bidra med praktisk kunskap och
erfarenheter vid utvecklandet av IS-artefakter. Deras roll har också varit att tillgängliggöra respektive
organisatoriska kontext och att testa IS-artefakterna i denna kontext. En av organisationerna fick
dessutom ansvaret att utveckla en teknisk IS-artefakt utifrån de krav som samlats in. Forskarnas roll
har varit ”dubbla” då forskarna dels har studerat hela projektet ur ett teoretiskt perspektiv (och bidragit
med teoretisk kunskap till IS-artefakter) samtidigt som de har bidragit med praktisk kunskap vid
utveckling av IS-artefakterna (se avsnitt 1.5). De har också deltagit vid tester och utvärdering av ISartefakterna i den organisatoriska kontexten. Förutom detta har olika grupperingar samlats vid
regelbundna tidpunkter (en till två gånger/månad) för att diskutera IS-artefakterna. Grupperingarna har
bestått av forskare/forskare eller forskare/praktiker. Totalt har ett 30-tal personer deltagit i projektet.
Cirka 25 av dessa har varit praktiker. Från praktikernas sida har olika personer ersatts under perioden
eftersom de antingen har bytt arbetsuppgifter inom organisationen eller slutat sin anställning i
organisationen.
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Tabell 1.3 Olika roller och ansvar i forskningsprojektet.
Roll

Beskrivning

Ansvar

Utvecklare

Många av projektets deltagare betraktades som ISartefaktutvecklare. Inom denna roll i ADR++ teamet fanns
resurser med olika typer av kompetenser (och
praktikrelaterade
roller) så
som:
processägare,
processansvariga, IT-chefer, konsultchefer, företagsledare,
metodansvariga, forskarresurser samt resurser som kunde
betraktas som ITSM-kunder. Under olika perioder i
projektet iklädde sig ca 20 resurser varav 6 forskare rollen
som utvecklare.
Med testare avsågs personer som testade IS-artefakter
inom ADR++ teamet och i organisatoriska kontexter
(i praktiken).

Att omsätta krav
till fungerande ISartefakter.

Testare/
Utvärderare

Testa
och
utvärdera
ISartefakter
i
forskarmiljö och
organisatoriska
kontexter
Bidra med
teoretiska och
praktiska
kunskaper samt
hålla samman de
olika ISartefakterna.
Identifiera krav för
IS-artefakter.

Forskare

6 forskare har varit inblandade i arbetet. Forskarna har
varit ansvariga för olika arbetspaket samt bidragit med
både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter.

Kravställare

Alla resurser i ADR++ teamet har betraktats som
kravställare på IS-artefakterna. Forskare och praktiker har
bidragit med krav sprungna ur teori och praktik.
Denna roll innefattade att delta vid utvärderingsarbetet Utvärdera
ISoch reflektionsarbetet. Totalt har ca 30 resurser deltagit i artefakter
och
ADR++ teamet.
analysera
den
teoretiska kunskap
som kan dras från
dessa.
Användare från praktiken var också de delaktiga i Delta vid tester och
testprocessen.
Användare
kunde
t.ex.
vara utvärdering av ISsystemutvecklare, processägare, processansvariga och artefakter i den
chefer på olika nivåer.
organisatoriska
kontexten.
Användare hade en
mycket viktig roll i
projektet.

Utvärdering och
reflektion

Användare

1.8 Avhandlingens avgränsningar
Avhandlingen fokuserar på små och medelstora företag inom olika sektorer som har hanterar ITtjänster inom sin verksamhet och således hanterar eller avser att hantera ITSM-processer. Jag har inte
haft för avsikt att täcka alla möjliga sektorer där ITSM-processer hanteras. Detta är en omöjlighet då
ITSM är så pass utbrett och förekommer i de flesta sektorer.
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Jag har inte heller haft för avsikt att inom ramen för denna avhandling presentera en ny
forskningsmetod genom ADR++. ADR++ skall i avhandlingen betraktas som ett samlingsnamn på de
olika metoder jag har använt där ADR utgjort en bas. Forskningsmetoden skall därför ses som ett
medel för att nå syftet och besvara avhandlingens forskningsfråga. Dock så har jag haft för avsikt att
sprida kunskap om användandet av ADR i praktiken och hur det är möjligt att kombinera ADR med
andra typer av perspektiv och forskningsmetoder.
Jag har inte heller haft för avsikt att inom ramen för avhandlingen presentera designprinciper för alla
typer av IS-artefakter som tagits fram inom ramen för projektet, utan istället har jag inriktat mig på de
IS-artefakter som varit nödvändiga för att besvara forskningsfrågan och som krävs för att presentera en
gångbar artefakt. Artefakten är huvudfokus i DR och således också i denna avhandling. Jag har valt att
gå in i studien med relativt liten teoretisk bas med argumentet att jag har velat vara öppen för vad
empirin kan bidra med och inte ha alltför förutfattade meningar även om jag inser att jag inte kan
bortse från min tidigare erfarenhet inom området. Istället har jag valt att använda mig av olika teorier
vid ett senare skede i studien (jmf kap 2,3,4) som jag ansett kunna stöjda och bekräfta empiriska
resultat. Detta har medfört att flera olika teorier, från flera olika områden, har använts vilket i sin tur
medfört att jag inte har haft möjlighet att gå in på djupet i alla teorier. Ett argument för detta val är
återigen att jag har önskat att uppnå en gångbar artefakt som fungerar i praktiken.
Avhandlingen har inte heller haft fokus på att beskriva utförliga definitioner av alla begrepp som
nämnts (endast de som har direkt koppling till forskningsfrågan fokuseras) och inte heller på att utföra
jämförande analyser mellan befintliga ITSM-ramverk och övriga kvalitetsmetoder som t ex Six Sigma
(Chowdhury, 2002) och TQM (Talha, 2004).

1.9 Avhandlingens disposition
Avhandlingens forskningsmetod är som beskrivits i kapitlet en variant av Action Design Research
(ADR) föreslagen av Sein et al. (2011). Avhandlingens struktur följer de faser och aktiviteter som
inkluderas i ADR. Det är också aktiviteternas benämning i ADR som har fått utgöra rubriksättningen i
avhandlingen. De faser och aktiviteter som föreslås i ADR motsvarar väl det sätt som jag bedrivit min
forskning på. Några avvikelser mot ADR har funnits och i dessa fall har jag kompletterat
avhandlingsstrukturen med nya avsnitt. Jag har därför kallat metoden jag använt för ADR++.
Avvikelserna mot ADR har tidigare beskrivits utförligt i avsnitt 1.5.3. För att lösa detta strukturella
problem har tilläggsaktiviteter/rubriker inkluderats i avhandlingen. Argumentet för att följa denna
icke-traditionella avhandlingsstruktur har varit att tydligt visa hur kunskapen inkrementellt har växt
fram under flera iterationer i tätt samarbete med praktiken.
Kapitel 2-4 inkluderar aktiviteterna från den andra etappen i ADR (utveckla, intervenera och
utvärdera) och den tredje etappen (reflektion och inlärning). Aktiviteterna i de två etapperna är tätt
knutna till varandra och i praktiken pågår aktiviteterna parallellt. Av strukturella skäl har jag i
avhandlingen därför valt att ”slå ihop” dessa etapper och kalla etapperna för iterationer. Iterationerna i
studien har utformats som kapitel i avhandlingen. Enligt Sein et al. (2011) kan antalet iterationer som
krävs för att nå ett mättat resultat variera. Under arbetet med iterationerna har i huvudsak ADRs
principer följts vilka är; 1) ömsesidig formning, ömsesidigt inflytelserika roller, autentisk samt
parallell utvärdering (etapp 2) och 2) guidad framväxt (etapp 3). Kapitlens disposition är dessutom
inspirerad av aktiviteterna i de två etapperna i ADR, och underrubrikerna i kapitlen är inspirerade av
de aktiviteter som Sein et al. (2011) identifierat. Aktiviteterna är: 1) identifiera iterationens
kunskapsmål, 2) välj formen för utveckling, intervention och utvärdering, 3) utvecklings-,
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interventions-, och utvärderingscykel. Övriga aktiviteter som inspirerats av Sein et al. (2011) är 5)
reflektera och utför re-design (reflektera över måluppfyllelse), 6) utvärdera hur principerna efterföljts
(utveckla och utvärdera principkandidater), samt 7) iterationens bidrag och behovet av ytterligare
cykler. Det avslutande kapitlet i varje iteration (iterationens bidrag och behovet av ytterligare cykler)
sammanfattar iterationens kunskapsbidrag i tabellform och visar också på hur på iterationens
måluppfyllelse.
I Kapitel 5 beskrivs det formaliserade resultatet av studien. Underrubrikerna i kapitlet är: artikulera
resultat som designprinciper, abstrahera lärandet i ett koncept för en klass av problem, abstrahera
lärandet i ett koncept för en klass av lösningar, nytta för användare, nytta för ensemblen – specifikt
lokala bidrag, artikulera lärandet i ljuset av utvalda teorier, dela resultat och bedömningar med
praktiker, formalisera resultat för spridning, studiens vadiditet, reliabilitet, relevans och originalitet
samt behovet av fortsatt forskning.
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2 Iteration #1: ”Principerna har förbättringspotential!”
Syftet med kapitlet är att beskriva arbetet och resultatet från den första iterationen i studien. Eftersom
flera etapper i ADR utförs parallellt beskriver kapitlet aktiviteter från både etapp två (utveckling,
intervention och utvärdering) och etapp tre (reflektion och inlärning). Kapitlet är strukturerat i
följande ordning; 2.1) identifiera iterationens kunskapsmål, 2.2) välj formen för utveckling och
intervention, 2.3) utvecklings-, interventions- och utvärderingscykel, 2.4) reflektera över
måluppfyllelse, 2.5) utveckla principkandidater, och 2.6) iterationens bidrag samt behovet av
ytterligare cykler.

2.1 Identifiera iterationens kunskapsmål
I syfte att skapa tydliga mål för den första iterationen diskuterade ADR++ teamet möjliga lösningar på
de identifierade problemen och behoven (se kapitel 1 och tabell 2.2) och valde därefter ut en av dessa
lösningar att utveckla och utvärdera under den första iterationen. De kunskapsmål som uttalades av
ADR++ teamet inför den första iterationen var (figur 2.1); 1) IS-artefakter skall vara ITSM-baserade,
2) IS-artefakter skall vara flexibla och anpassningsbara för SMF, 3) IS-artefakter skall inkludera en
lättförståelig arbetsprocess, 4) IS-artefakter skall vara baserade på användarvänliga komponenter, 5)
IS-artefakter skall bidra till existerande teorier, 6) IS-artefakter skall vara praktiskt användbara, 7)
Kandidater till designprinciper skall identifieras, och 8) Högre effektivitet i SMF som levererar ITtjänster skall uppnås. Figur 2.1 läses nedifrån och upp.

Mål
Mål 8:
8: Högre
Högre
effektivitet
effektivitet ii SMF
SMF
som
som levererar
levererar ITITtjänster
tjänster skall
skall uppnås
uppnås

Mål
Mål 5:
5: IS-artefakter
IS-artefakter
skall
skall bidra
bidra till
till
existerande
existerande teorier
teorier

Mål
Mål 6:
6: IS-artefakter
IS-artefakter
skall
skall vara
vara praktiskt
praktiskt
användbara
användbara

Mål
Mål 7:
7: Kandidater
Kandidater till
till
designprinciper
designprinciper skall
skall
identifieras
identifieras

Mål
Mål 1:
1: IS-artefakter
IS-artefakter
skall
skall vara
vara ITSMITSMbaserade
baserade

Mål
Mål 3:
3: IS-artefakter
IS-artefakter
skall
skall inkludera
inkludera en
en
lättförståelig
lättförståelig
arbetsprocess
arbetsprocess

Figur 2.1 Relationer mellan iterationens mål.

Mål
Mål 2:
2: IS-artefakter
IS-artefakter
skall
skall vara
vara flexibla
flexibla
och
och
anpassningsbara
anpassningsbara för
för
SMF
SMF

Mål
Mål 4:
4: IS-artefakter
IS-artefakter
skall
skall vara
vara baserade
baserade
på
på användarvänliga
användarvänliga
komponenter
komponenter
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De identifierade målen i figur 2.1 kan delas in tre olika måltyper; teorifokuserade mål,
praktikfokuserade mål och artefaktinriktade mål. Måltyperna har också relationer mellan varandra.
Mål 1,2,3 och 4 är IS-artefaktrelaterade mål som ligger till grund för både teorifokuserade (mål 5 och
7) och praktikfokuserade mål (mål 6,7,8).
Flera olika lösningsförslag identifierades och diskuterades inledningsvis i iterationen. De
lösningsförslag som diskuterades var:
a) Införa nya arbetssätt i ITSM enligt industriellt väl fungerande metoder som ex Lean (ex Liker,
2004; Womack et al., 1990; Shingo, 1981 )
b) Införa nya arbetssätt i ITSM- sektorn som tidigare beprövats inom applikationsutveckling ex
Agila metoder (ex Schwaber, 2004; Sutherland, 2004)
c) Förändra och göra tillägg till en av marknadens befintliga ”best practice”-metoder (ex ITIL
(OGC, 2013) eller CobiT (ITGI, 2007))
d) Fokusera på att skapa ett innovativt mätvärde för att öka transparensen mellan kunder och
leverantörer.
e) Fokusera på effektivisering av outsourcing av ITSM.
Lösningsförslagen som diskuterades inledningsvis syftade alla till att, på olika sätt, nå högre
effektivitet för SMF som levererar IT-tjänster. ADR++ teamet hade endast resurser att arbeta med en
av lösningarna och valet föll till slut på att, i den första iterationen, utveckla och utvärdera en ISartefakt i form av en utvärderingsmetod vilket också stämde bra överens med ADR++. Metoden skulle
stödja organisationer i arbetet med att identifiera ett nuläge och därefter ta sig till en förbättrad
framtidssituation.
ADR++ teamet identifierade inte några sätt att kvantitativt mäta kunskapsmålen i den initiala
iterationen. Istället grundades måluppfyllelsen på konsensus inom ADR++ teamet vid utvärderingar.
Nedan följer en kort beskrivning av respektive mål.

2.1.1 Mål 1: IS-artefakter skall vara ITSM-baserade
Ett av de existerande problemen med befintliga metoder var att de antingen inte var tillräckligt ITSMorienterade (de var för generella) och/eller inte var anpassade för organisationer som levererar ITtjänster och hanterar ITSM-processer (se kapitel 1). För att lösa problemet behövde IS-artefakten vara
ITSM-orienterad dvs. fokusera på ITSM-frågor.

2.1.2 Mål 2: IS-artefakter skall vara flexibla och anpassningsbara för SMF
Eftersom de identifierade problemen var giltiga för alla organisationer i ADR++ projektet behövde
den lösning som togs fram också vara generell i den meningen att den skulle passa för flertalet SMF
inom ITSM och framförallt projektets deltagande organisationer. Begreppet generalitet i mål 5b är
således inte att förväxla med det mer negativa generaliseringsbegreppet i avsnitt 2.1.5.1.

2.1.3 Mål 3: IS-artefakter skall inkludera en lättförståelig arbetsprocess
Ett annat väsentligt, praktiskt och teoretiskt verifierat problem, var att marknadens befintliga metoder
ansågs för komplexa. För att lösa detta problem satte ADR++ teamet upp målet att IS-artefakter som
utvecklades under iterationerna skulle vara användarvänliga, resurssnåla och enkla att lära.
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2.1.4 Mål 4: IS-artefakter skall vara baserad på användarvänliga komponenter
För att IS-artefakten skulle vara generisk och anpassningsbar siktade ADR++ teamet på att basera ISartefakten på (i stort sett) fristående komponenter som kunde anpassas på olika sätt beroende på
situation. Ett mål var därför att utvärderingsmetoden skulle vara komponentbaserad.

2.1.5 Mål 5: IS-artefakter skall bidra till existerande teorier
Skälen för ADR++ teamets medlemmar (praktiker och forskare) att delta i projektet var likartade även
om graden av intresse för respektive mål varierade. Trots att det fanns ett intresse från alla medlemmar
av alla mål så var alltså några mål mer intressanta för antingen forskare eller för praktiker. Vad gäller
de teoretiskt inriktade målen så var de i första hand (men inte enbart) intressanta för forskarna i
ADR++ teamet. Till teoretisk kunskap räknades bland annat det generella problem som identifierats
inledningsvis, designprinciper och förfining av teorier. Något eller några av dessa bidrag behövde
alltså identifieras under iterationen för att uppfylla målet. För att vara säkra på att kraven/önskemålen
från forskare (och i viss mån praktiker) uppfylldes kontrollerades dessa i slutet av iterationen genom
s.k. utvärderingsworkshops vilka byggde på överenskommelse och konsensus. Argumentet för att
inkludera målet var att säkerställa att projektet följde den generella målsättningen i DR (se tex. Hevner
et al., 2004; Sein et al., 2011) samtidigt som ADR++ teamet ville att forskare skulle vara nöjda med
resultatet.

2.1.6 Mål 6: IS-artefakter skall vara praktiskt användbara
Även om alla medlemmar i ADR++ teamet hade förhoppningar om att resultatet skulle effektivisera de
lokala organisationerna så var detta ett mer uttalat och viktigt mål för praktikerna i projektet. Mer
specifikt så var praktikerna intresserade av att lösa sina egna lokala problem. Eftersom ADR++
teamet hade identifierat problem som var giltiga för alla lokala organisationer uppstod inte någon
målkonvergens mellan de olika lokala organisationerna. Om en väl fungerande lösning utvecklades av
ADR++ teamet fanns det stora förhoppningar om att lösningen skulle tillföra nytta och värde för
organisationerna. Argumentet för att inkludera målet var att säkerställa att projektet följde den
generella målsättningen i DR (se tex. Hevner et al., 2004; Sein et al., 2011).
2.1.7 Mål 7: Kandidater till designprinciper skall identifieras
Genom att analysera arbetet med IS-artefakten(erna) skulle också kandidater till designprinciper
formuleras. Med tanke på den frågeställning som formulerades i problemformuleringsfasen så var
detta ett mål som jag själv var extra intresserad av, men också andra forskare och praktiker delade
detta intresse. ADR++ teamet inledde dock den första iterationen utan att ha identifierat några tydligt
formulerade principkandidater varför det också var svårt att utvärdera hur dessa efterföljdes i
iterationen. ADR++ teamet gick således in i iterationen med ett ”öppet sinne”. Ett öppet och
upptäckande förhållningssätt är nämligen nödvändigt om man vill förstå vad en företeelse har för
betydelse för deltagarna i en studie vilket inte är möjligt om vi bara försöker bekräfta våra hypoteser
(jmf ex kvalitativa forskare som Strauss & Corbin, 1990; Husserl, 1995). Jag, som medlem i ADR++
teamet, var också införstådd med att dessa tidiga principer endast var initiala och att färdigformulerade
principer inte var att vänta förrän ett mättat och avslutat ADR++ projekt fanns tillhands.

2.1.8 Mål 8: Högre effektivitet i SMF som levererar IT-tjänster skall uppnås
Ett mål hos SMF inom ITSM-sektorn var att skapa en högre effektivitet i arbetet med att leverera ITtjänster (enligt ITSM processer). Effektivitet tar sig uttryck som att göra rätt saker och göra saker rätt.
Att göra rätt saker har bland annat med att optimera flöden att göra, så att icke värdeskapande
aktiviteter identifieras och tas bort (jmf Womack et al., 1990) samtidigt som det också handlar om att
leverera tjänsterna i rätt tid. Vad gäller att göra saker rätt tar det sig bland annat uttryck i kvalitativa
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mått tex genom att leverera tjänster med få avvikelser. Effektivitetsmålen i projektet hade förmodligen
kunnat göras kvantitativt mätbara men i den första iterationen avstod ADR++ teamet från detta
eftersom det skulle kräva en (för) lång utvärderingsperiod. Istället låg diskussioner och erfarenheter
från användning till grund för måluppfyllnadsmått.

2.2 Välj formen för utveckling, intervention och utvärdering
Beroende på iterationens karaktär var det rimligt att fundera över hur ADR++ teamet skulle utföra
arbetet för att nå bästa möjliga resultat och uppfylla målen. Eftersom graden av utveckling,
intervention och utvärdering sker i ett kontinuum och att studiens olika iterationer har haft olika
kunskapsmål så har också graden av Utveckling Intervention och Utvärdering (UIU) (dvs.
brytpunkten) i kontinuumet varierat över iterationerna. Iteration #1 var av typen
”organisationsdominant studie” (se figur 2.2). Denna klassificering av UIU baserades på att ADR++
teamet i första hand ämnade ha ett mycket tätt samarbete med representanterna från de olika
organisationerna där IS-artefakter senare också testades i praktiken. Under iterationen utmanade
ADR++ teamet organisationernas befintliga idéer, arbetssätt och antaganden vad gällde design. Detta
gjordes genom att forskarna ställde många kritiska frågor till praktiker. Resultatet av dessa låg också
senare till grund för förbättring av designen (läs reflektion). I denna fas testades (och utvärderades)
också IS-artefakten ute i organisationer med ”riktiga” användare vilket medförde att platsen för
innovation var svårbedömd.

IT-dominant
UIU
Enbart IT

Organisationsdominant UIU
Enbart org.

Figur 2.2 Grovt uppskattad brytpunkt där iterationens UIU placerats.

2.3 Utvecklings-, interventions- och utvärderingscykel
För att försöka effektivisera organisationer som levererar IT-tjänster/hanterar ITSM-processer och
fylla behovet av ett arbetssätt anpassat för SMF arbetade ADR++ teamet med att utveckla, intervenera
och utvärdera en första version av en IS-artefakt som betraktades som en utvärderingsmetod. ISartefakten testades och utvärderades i två av de deltagande organisationerna. De två organisationerna
valdes ut pga. av deras, för tidpunkten, lättillgängliga verksamhet och tillgängliga resurser.
Argumentet för att ”enbart” testa (ADR föreslår visserligen enbart en organisation) IS-artefakten hos
två av de åtta organisationerna var återigen att ADR++ teamet inte ville riskera att lägga ner för
mycket tid om det skulle visa sig att IS-artefakten inte var tillräckligt effektiv och inte skulle lösa de
identifierade problemen. Även om utvärderingen utfördes i två organisationer genomfördes
utvecklingen av alla organisationer och forskare tillsammans där forskare intervenerade (utförde
intervjuer, workshops och samlade in krav) i alla organisationer.
ADR++ teamet hade inte något officiellt namn på IS-artefakten utan kallade den första versionen för
”utvärderingsmetod för ITSM”, ”utvärderingsmetoden” eller kort och gott ”metoden”. Argumenten
för att skapa en IS-artefakt av metodtyp grundades på att flera av de problem som identifierats
härrörde från bristen på effektiva ramverk/metoder för ITSM och SMF. Organisationerna behövde helt
enkelt ett tydligt stöd och en metod skulle kunna utgöra detta stöd. ADR++ teamet beslutade att basera
IS-artefakten på förändringsanalysmetoden FA/SIMM (Goldkuhl och Röstlinger, 1988). Att ADR++
teamet valde FA/SIMM berodde på att flera forskare och praktiker i projektet hade tidigare teoretisk
och praktisk kunskap om metoden samtidigt som teamet upplevde att FA/SIMM hade stora praktiska
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styrkor. Den ansågs också, av forskarna, vara såpass generell att den skulle kunna vara möjlig att
använda och anpassas för ITSM-sektorn. Ytterligare ett argument för att basera metoden på FA/SIMM
var att ADR++ teamet genom detta val kunde återanvända och vidareutveckla befintlig
kunskap/teorier och därmed spara tid jämfört med att skapa och identifiera kunskap från start (dvs.
slippa att uppfinna hjulet på nytt). Utöver dessa argument så är FA/SIMM mycket utforskad och enligt
långtgående empiriska studier fungerar den mycket väl (Goldkuhl och Röstlinger 1988; Röstlinger,
1994; Goldkuhl och Röstlinger, 2005; Goldkuhl och Röstlinger, 2012).
2.3.1 IS-artefaktens tre etapper
Artefakten (utvärderingsmetoden) designades inledningsvis så att den kom att bestå av tre
övergripande faser (figur 2.3): 1) Etablera förutsättningar 2) Diagnos av ITSM och 3) Föreslå
åtgärder.
Etapp 1:
Etablera
förutsättningar

Etapp 2:
Diagnos av ITSM

Etapp 3:
Föreslå åtgärder &
utred konsekvenser

Figur 2.3 Tre övergripande faserna i IS-artefakten.
ADR++ teamet kom snabbt fram till att arbetsformen för utvärderingsmetoden lämpligast skulle
utgöras av att användarna organiserade sig i ett projekt. Personal hos en lokal organisation skulle
utgöra de resurser som genomförde utvärderingsarbetet. Ett projekt definieras enligt British Standards
Institution (2002) som en ”unik uppsättning av koordinerade aktiviteter med en definitiv start- och
slutpunkt som antas av en individ eller organisation för att möta specifika mål inom en definierad
tidtabell, kostnad samt prestandaparametrar”. Vilken specifik typ av projektmetod som skulle
användas vid arbete med utvärderingsmetoden diskuterades dock inte inom ramen för iterationen utan
ADR++ teamet hänvisade till användarnas projektrutiner. Nedan följer en beskrivning av
utvärderingsmetodens respektive etapp.
2.3.1.1 Etapp 1: Etablera förutsättningar
Den första fasen i utvärderingsmetoden benämndes etablera förutsättningar. Etappens syfte var att
besvara ett antal frågor vilka skulle ge förutsättningar för att skapa ett projekt och nå dess mål. Detta
stämmer också överens med Cronholm och Goldkuhl (2003) som rekommenderar att starta
utvärderingar med en planeringsaktivitet. Etablera förutsättningar innehöll ett flertal aktiviteter där
beställaren och initiativtagaren bland annat skulle sätta upp de mål som projektet skulle uppnå. Andra
frågor som skulle utredas i fasen var vad som skulle utvärderas, vilken avgränsning som skulle
anammas samt vilken ambitionsnivå projektet skulle ha. Det senare ansågs viktigt då det skulle
påverka antalet resurser, resursernas kompetens och tidsramarna för projektet. Under etappen skulle
också aktörerna bestämma vilken av de fyra tillämpningstyperna (läs etapp 2 (2.3.1.2) nedan) som
projektet skulle anamma vid genomförandet av utvärderingen. IS-artefakten organiserades i två
dimensioner varav användaren i den ena dimensionen kunde tillämpa metoden enligt ett
standardiserat eller lättviktigt angreppssätt. I den andra dimensionen kunde metoden tillämpas i
enlighet med en indikatordriven eller förutsättningslös användning (tabell 2.1).
Det standardiserade angreppssättet innebar att metoden tillämpades med alla metodkomponenter i en
ordning där alla områden (ITSM-processer) täcktes. Den standardiserade tillämpningen var tänkt att
genomsyra och följa metoden hela vägen från början av användandet till den slutgiltiga
metodkomponenten kallad konsekvensanalys. Arbetsformen i den standardiserade tillämpningen
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syftade till att fånga kvalitativa data i organisationen som gick på djupet i organisationen (t ex via
intervjuer eller observationer).
Det lättviktiga angreppssättet innebar att metodens tillämpning skräddarsyddes för den specifika
situationen. Detta innebar att olika komponenter i metoden skulle ses som frivilliga för användaren att
använda. Metodkomponenter kunde följaktligen väljas bort och/eller anpassas till den lokala
organisationen. Det minsta möjliga resultatet från en lättviktig användning var att nå fram till den
avslutande utvärderingen vilken innefattade förändringsåtgärder för praktiken. Arbetsformen syftade
till att användningen av metoden skulle vara resurssnål och effektiv t ex genom kortare workshops
(mindre än tre timmar) och färre mål och processer än vid en standardiserad användning.
Den öppna eller förutsättningslösa tillämpningen av metoden innebar att organisationens ITSMverksamhet utgjorde basen för metoden och det var också den som genererade grunden för vilka
dimensioner som verksamheten skulle rikta sin uppmärksamhet mot.
I kontrast till den öppna användningen av metoden kunde också en indikatordriven tillämpning
användas. Detta innebar att användaren utgick från en uppsättning med indikatorer (möjliga
mätvärden). Dessa indikatorer användes för att rikta uppmärksamheten mot viktiga aspekter inom den
lokala organisationen. Den indikatordrivna användningen skulle utgå från ett antal fördefinierade
ideala mätvärden. Dessa mätvärden skulle också hjälpa organisationen att styra sitt fokus inom
metoden. Genom mätvärden (resultatet av dem) skulle ett antal problem och styrkor identifieras som
lade grunden för förbättringar inom organisationen.
Argumenten för att skapa olika tillvägagångssätt eller ”dimensioner” i metodtillämpningen var att
praktikerna menade att alla organisationer kunde ha olika nivåer vad gäller ITSM-mognad varvid mer
mogna organisationer borde ha stöd för att kunna anpassa metoden till sin egen verksamhet. Mindre
mogna organisationer borde istället få mer stöd genom att följa en standardiserad process. Definitionen
på mogenhet utreddes inte i denna fas av studien. Ett annat argument var att metoden vid olika
tillämpningstyper skulle kunna anpassas för så många olika typer av organisationer som möjligt t.ex.
vad gäller storlek och sektor etc. Att dela upp tillämpningen i en indikatordriven och en
förutsättningslös (öppen) dimension får stöd av Cronholm och Goldkuhl (2003) som på ett liknande
sätt delar upp utvärdering i målbaserad utvärdering och målfri utvärdering. Den målbaserade
utvärderingen kan jämföras med ADR++ teamets indikatordrivna tillämpning av metoden. Enligt
Patton (1990) så är definitionen på en målbaserad utvärdering att mäta i vilken omfattning ett program
eller en insats har uppnått tydliga och specifika mål. Den målfria tillämpningstypen är mer lik en
tolkningsmetod (t.ex. Remenyi, 1999; Walsham, 1993). Syftet med tolkande utvärdering är att få en
djupare förståelse av vad som ska utvärderas och att skapa motivation och engagemang (Hirschheim &
Smithson, 1988). Cronholm och Goldkuhl (2003) drar i sin artikel slutsatsen att det är möjligt att
”blanda ägg från olika korgar” vilket innebär att det är möjligt att kombinera den mer kvantitativa
målbaserade utvärderingen med den mer kvalitativa målfria utvärderingen. Detta stämmer väl överens
med ADR++ teamets utvecklade IS-artefakt.
Givet dimensioner av metoden, kunde metoden tillämpas på fyra olika sätt.
• Typ A: Standard & Indikatorstyrd
• Typ B: Standard & Förutsättningslös/öppen
• Typ C: Lättviktigt & Indikatorstyrd
• Typ D: Lättviktigt & Förutsättningslös/öppen
Syftet med matrisen (tabell 2.1) är att stödja olika val av hur en organisation bör utföra en utvärdering
beroende på utvärderingssituationen.
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Tabell 2.1: Dimensioner och dess tillämpningstyper.

Tillämpningstyper
Standard (komplett)
Lättviktig (skräddarsydd)

Indikatordriven användning
Typ A
Typ C

Förutsättningslös/öppen
användning
Typ B
Typ D

Ett av ADR++ teamets mål med utvärderingsmetoden i sig var att den skulle vara normativ och
vägledande för de organisationer som efterfrågar effektiv ITSM. Detta bland annat för att skapa en
lösning på problemet med brist på stöd för SMF. Detta innebar att organisationer borde sträva efter att
tillämpa metoden enligt typ A eller typ C vilka föreskrev en tydligare process.
ADR++ teamet tog också fram en vägledning för val av de olika tillämpningstyperna av metoden. När
det gäller standardiserad kontra lättviktig användning så fanns det några överväganden som
organisationerna skulle beakta vid användning av metoden. En dimension var resurseffektivitet. Om
användarna endast kunde tillägna metoden en knapp mängd resurser (tid, pengar, personella resurser
etc.) skulle lättviktig användning vara mer aktuell. Att överväga vilka resurser som finns tillgängliga
stämmer också överens med tankar från Cronholm och Goldkuhl (2003). Resurser kunde i många fall
effektiviseras genom att använda olika typer av insamlings- och samarbetsförfaranden. Ett exempel på
detta var när aktiviteter i metoden utfördes i workshops snarare än att arbeta utifrån djupintervjuer
eller då färre datakällor användes (se ex Cronholm och Goldkuhl (2003)). En annan dimension av
lättviktig användning var när användaren hade en tydlig uppfattning om att det finns en viss företeelse
som skulle vara i fokus för analysen. Till exempel fanns det en viss process eller del av en process som
skulle utvärderas. Mognadsgrad i ITSM kunde också användas för att välja typ. Om en organisation
ansåg sig ha en hög mognadsnivå var rekommendationen att använda typ B eller D i metoden. Den
främsta orsaken till detta var att använda befintliga mål och strukturer inom organisationen för att
förfina verksamheten i metoden. Den sista punkten som behövde utredas i etappen var att besluta om
vem som skulle vara ansvarig utförare, vem som var uppdragsgivare/beställare och vilka andra aktörer
som behövde vara delaktiga i utvärderingen. Även detta stämmer överens med utvärderingsteorier från
Cronholm och Goldkuhl (2003).
2.3.1.2 Etapp 2: Diagnos av ITSM
Den andra fasen som inkluderades i IS-artefakten bestod av att utföra en diagnos av ITSM. ISartefakten designades för att kunna tillämpas på olika sätt beroende på egenskaper och förutsättningar
hos den användande organisationen samt den specifika situationen. IS-artefakten var således mycket
anpassningsbar. Lokala förutsättningar och den tillämpningstyp man valt avgjorde vilka komponenter
som skulle användas. Fasen bestod av ett antal delkomponenter som skulle fungera som ett
”smörgåsbord” för användarna av metoden. Nedan följer kort beskrivning av de komponenter som
ingick i metoden: processkartläggning, målanalys, problemanalys, styrkeanalys, sammanfattande
värdering, åtgärdsanalys, mätvärdeskomponent och konsekvensanalys.
I metodkomponenten kallad processkartläggning skulle en strukturerad beskrivning av ITSMprocesser och de roller som berördes av processen utföras. Vidare skulle den insamlingsmetod av data
som valts beskrivas. Insamlingsmetoder kunde bestå av workshops, intervjuer och/eller befintlig
dokumentation. De deltagande aktörernas roller beskrevs också i aktiviteten. Exempel på roller skulle
kunna vara processägare, releaseansvarig, testledare etc. Beskrivningsformen i processanalysen var
dels textuell och dels följde den notationsformen i Business Process Model and Notation (BPMN, se
bilaga 1) (OMG, 2011).
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I metodkomponenten målanalys (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) beskrevs målen för den analyserade
processen eller verksamheten. I detta moment definierade man också de mätvärden som skulle
användas i organisationen/processen som diagnostiserades. Detta blev således en form av
nulägesanalys. I följande steg i målanalysen diskuterades mätvärden, mål och syftet med dessa. Frågor
som besvarades under momentet var bland annat hur mål och mätvärden hade bidragit till mer
effektiva förvaltningsprocesser och hur de hade skapat värde för kunderna. I målanalysen relaterades
också mätvärden till problem och mål. Resultatet från denna delkomponent utgjordes av nya eller
modifierade mätvärden. Beskrivningsformen för momentet var en kombination av målgrafer och
textuella beskrivningar i bland annat tabellform.
I metodkomponenten problemanalys gjordes en strukturerad beskrivning av kunders och den egna
organisationens problemuppfattningar. Problemen strukturerades i kausala problemsamband i termer
av orsak och verkan. Slutligen grupperades problemen i problemområden. Insamlingen av data i detta
moment kunde göras genom workshops, intervjuer eller genom befintlig dokumentation.
Beskrivningsformen utfördes i en textuell beskrivning men också i problemgrafer.
Styrkeanalys innefattade att värdera positiva egenskaper och aspekter kring ITSM-processerna och
övrig verksamhet. Även detta moment beskrevs i textuell form. Under en verksamhetsdiagnos
(Goldkuhl & Röstlinger, 1988) fokuserades olika aspekter av verksamheten. Avsikten var att samla in
och utveckla tillräckliga kunskaper för att ge ett helhetsmässigt och allsidigt omdöme om
verksamheten. Diagnosen skulle också indikera behov av förändringar. När tillräckliga kunskaper om
verksamheten uppnåtts kunde verksamheten värderas och behov av förändring identifieras.
Den slutgiltiga sammanfattande värderingen (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) innebar att beskriva
resultatet av alla utförda aktiviteter. Den sammanfattande värderingen visade på förändringsbehov
genom mål, problem och styrkor som gav genomskinliga argument för de identifierade behoven. Detta
i sin tur gav också underlag för ställningstaganden om framtida förändringar. Baserat på detta och
övriga dokument från verksamhetsdiagnosen kunde åtgärder formuleras genom en åtgärdsanalys.
Under iterationen diskuterade och påbörjade ADR++ teamet också arbetet med att utveckla en
mätvärdeskomponent. Komponenten inkluderades i metoden och bestod till en början av en lista med
kategoriserade mätvärden för att uppnå ITSM. Mätvärden inhämtades både från de deltagande
praktikerna men också från praktiken. Syftet med mätvärdeskomponenten var att den skulle fungera
som en matris för val av mätvärden samtidigt som den skulle kunna användas för att styra
organisationen i de fall där indikatordriven tillämpningstyp valts. Mätvärdeskomponent skulle också
fungera som en grund för organisationen att rikta uppmärksamhet mot olika aspekter i sin egen ITSMpraktik. Aspekterna som detta handlade om hanterade mål och indikatorer. En konsekvensanalys skulle
avsluta metodarbetet. Syftet med aktiviteten vara att bedöma hur mål som satts upp tidigare i arbetet
uppfyllts. Eftersom etapp 3 (föreslå åtgärder) i IS-artefakten var beroende av etapp 2 och valet av
tillämpningstyper beskrivs även delar av etapp 3 i detta avsnitt. Nedan följer en beskrivning av
respektive tillämpningstyp.

2.3.1.2.1 Typ A: Standardiserad & indikatordriven användning
I typ A rekommenderade (figur 2.4) ADR++ teamet att starta med aktiviteter som fokuserade på mål
och indikatorer i den generella praktiken (dvs. best practice). Denna aktivitet skulle initialt utföras i
två steg; målanalys enligt best practice och lokal målanalys. En ”best practice” ses ofta som en
”metod” som levererar överlägsna resultat i jämförelse med andra tillvägagångssätt. Det första steget
var att utföra en målanalys samt identifiera och strukturera viktiga indikatorer. Denna analys skulle
styras av en mätvärdeskomponent där idealtypiska mål och indikatorer definierades. Typiska frågor
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som skulle ställas under denna aktivitet kunde vara; vilka är de befintliga målen i förhållande till
dimensioner inom mätvärdeskomponenten, hur är dessa mål relaterade, finns det mål som är särskilt
prioriterade, vilka befintliga indikatorer existerar redan i förhållande till dimensioner inom
mätvärdeskomponenten, finns det indikatorer som är särskilt prioriterade? Dessa frågor har dels
inspirerats från FA/SIMM (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) och dels från diskussioner i ADR++
teamet. I det andra steget skulle lokala mål utvecklas. Syftet med detta steg var att utveckla resultatet
från den föregående fasen och identifiera en lokal målstruktur med motsvarande prioriteringar och
indikatorer som avsågs att användas i framtiden. Det handlade alltså om att förfina analysen i termer
av att skapa en framtidssituation från en nulägessituation.
Målanalys &
indikatorer
(Best practice)

Styrkeanalys

Målutveckling
(lokal)

Sammanfattande
värdering

Processkartläggning

Problemanalys

Åtgärdsanalys

Åtgärdsimplementering

Konsekvensanalys

Figur 2.4 Processen för tillämpningstyp A.
Nästa steg i tillämpningstyp A var att utföra processkartläggning, problemanalys och styrkeanalys.
Metoden föreskrev inte ordningen mellan dessa aktiviteter, utan detta avgjordes av den specifika
situationen. Resultatet från aktiviteterna var processdiagram enligt BPMN 2.0, problemgrafer,
problembeskrivningar, styrkegrafer och styrkebeskrivningar.
Baserat på resultaten från utförda aktiviteter utfördes en sammanfattande värdering. Denna aktivitet
innebar att alla resultat lyftes upp på bordet och användes för att utvärdera den nuvarande situationen.
Huvudresultatet ur aktiviteten var att peka ut riktningen för nödvändiga förändringar i den lokala
ITSM-praktiken. Detta gjordes genom att utforma förändringsbehov som löste de identifierade
problemen, uppfyllde mål samt bevarade styrkor.
Nästa steg syftade till att identifiera åtgärder. I åtgärdsstudien omvandlas behov till förslag för
förändringsåtgärder. Dessa förändringsåtgärder formulerades vanligen på ett sätt så att en
förändringsåtgärd kunde lösa mer än ett förändringsbehov. Att besluta om åtgärder innebar att
formulera idéer och förslag till lösningar, undersöka åtgärder ur olika perspektiv, besluta om lämpliga
förändringsåtgärder och säkerställa lösningar för förändringsbehov. Därmed utgjorde aktiviteten en
"total" lösning på identifierade problem. Nästa steg var att implementera förändringsåtgärderna. Detta
skulle göras genom att skapa ett fristående projekt. Hur detta implementerades skulle avgöras av den
lokala praktikens projektpolicys. En konsekvensundersökning skulle avslutningsvis utföras i syfte att
säkerställa att mål uppfyllts och engagemanget fått goda effekter i verksamheten.
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2.3.1.2.2 Typ B: Standardiserad & förutsättningslös användning
I tillämpningstyp B (figur 2.5) började utvärderingen istället med processkartläggning. Argumentet för
detta var att organisationer i den förutsättningslösa och öppna varianten av metoden inte skulle styras
av idealiska typiska mål och indikatorer. Praktikerna menade att det fanns tillfällen då de istället ville
utgå från sin egen organisation och analysen var då förutsättningslös i den meningen att det inte fanns
någon ram med mål och indikatorer som styrde analysen. Istället styrdes varje steg i utvärderingen av
egenskaperna i det specifika fallet. Tillämpningstyp B har enligt våra utvärderingar visat sig vara
fruktbar för att utveckla processkunskap så tidigt som möjligt i metoden vilket också kan vara ett
argument för att välja denna tillämpningstyp (Se vidare Typ A för en beskrivning av aktiviteterna).

Processkartläggning

Målutveckling

Mål- och
indikatoranalys

Sammanfattande
värdering

Problemanalys

Styrkeanalys

Åtgärdsanalys

Åtgärdsimplementering

Konsekvensanalys

Figur 2.5 Processen för tillämpningstyp B.

2.3.1.2.3 Typ C: Lättviktig & Indikatorstyrd användning
I metodtyp C (figur 2.6) rekommenderade ADR++ teamet att, som i typ A, börja med aktiviteter som
fokuserar på mål och indikatorer i organisationen (Se vidare Typ A för en beskrivning av
aktiviteterna).
Målanalys &
indikatorer
(Best practice)

Styrkeanalys
(valfri)

Målutveckling
(lokal)

Sammanfattande
värdering

Processkartläggning

Problemanalys

(valfri)

Åtgärdsanalys
(valfri)

Åtgärdsimplementering
(valfri)

Konsekvensanalys
(valfri)

Figur 2.6 Processen för tillämpningstyp C.
Efter det att den lokala målutvecklingen utförts var nästa steg att utföra problemanalys och eventuellt
processkartläggning och styrkeanalys. De två senare var i denna tillämpningstyp valfria moment vilket
skiljer tillämpningstypen från ex tillämpningstyp A. Problemanalysen kunde därför utgöra den enda
källan för att formulera förändringsbehovet i den kommande aktiviteten; sammanfattande värdering.
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Beroende på situationen skulle det alltså finnas ett val om organisationen önskade utföra
processkartläggning och/eller styrkeanalys. Den sammanfattande värderingen var den minimala
outputen i tillämpningstyp C varför aktiviteterna som följde efter denna var valfria (se figur 2.6).

2.3.1.2.4 Typ D: Lättviktig & förutsättningslös användning
I tillämpningstyp D (figur 2.7) rekommenderade ADR++ teamet att starta med en domänspecifik
processkartläggning. Detta innebar att den lokala praktiken hade skapat en särskild inriktning eller
avgränsning för processkartläggningen. Resultatet från processkartläggningen utgjordes av avgränsade
processdiagram enligt BPMN. Analysen var förutsättningslös såtillvida att det inte fanns någon
uppsättning med mål och indikatorer som styrde inriktningen av analysen (jmf. ”målfri utvärdering” i
Cronholm & Goldkuhl (2003)), dvs. att varje steg i analysen styrs av egenskaperna i det specifika
fallet.

Processkartläggning

Målanalys

Åtgärdsimplementering
(valfri)

Problemanalys

Målanalys

Styrkeanalys

Målutveckling

Sammanfattande
värdering

Åtgärdsanalys
(valfri)

(lokal)

Konsekvensanalys (valfri)

Figur 2.7 Processen för tillämpningstyp D.
Baserat på resultatet var nästa steg den sammanfattande värderingen. Den senare utgjorde också den
minimala outputen i tillämpningstyp D då efterföljande aktiviteter var valfria.

2.3.1.3 Etapp 3: Föreslå åtgärder & utred konsekvenser
Den tredje och avslutande etappen för utvärderingsmetoden handlade om att föreslå åtgärder för att få
en mer effektiv IT-förvaltning. De olika delkomponenterna i denna etapp bestod av att identifiera,
värdera och prioritera, fatta beslut och informera om åtgärder. Vidare bestod aktiviteten av att
implementera åtgärder. Att identifiera åtgärder ansågs vara ett kreativt moment som skulle bygga på
den sammanfattade värderingen och de problem, mål och mätvärden som identifierats i tidigare faser.
Arbetsformen för detta utgjordes av ett individuellt analyserande av åtgärder i kombination med
workshops inom ADR++ teamet. Då åtgärder identifierats skulle dessa utvärderas och prioriteras.
Frågan om åtgärden var möjlig att realisera skulle diskuteras. Om så var fallet skulle åtgärden tids- och
resursuppskattas. En prioritering mellan de olika åtgärderna kunde därefter skapas där gruppen
prioriterade åtgärder genom att rangordna dem. I detta moment behövde projektet också fatta beslut
om vilken eller vilka åtgärder som skulle införas och hur detta skulle gå till varefter åtgärderna
implementerades. Implementeringen skulle utföras enligt befintlig projektpolicy i respektive
organisation varefter en konsekvensanalys där måluppfyllelse och effekter av åtgärder analyserades.
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2.4 Reflektera över måluppfyllelse
Även om ADR++ teamet inte mätte konkreta kvantitativa effekter hos organisationerna blev svaret
från reflektionsarbetet uppenbart – IS-artefakten som designats var inte tillräckligt innovativ, och
effektiv och löste inte heller praktikernas behov (se 2.4.1 - 2.4.8). ADR++ teamet behövde således gå
tillbaka till designbordet. Iterationen var dock värdefull och givande på andra sätt. Tex. kunde ADR++
teamet ta med sig en hel del kunskap och lärdomar in i nästa iteration (se 2.6). Genom att samla in
information från utvärderingar och reflektioner och kategorisera informationen har ett antal olika
förbättringsområden gällande IS-artefakten kunnat pekas ut (jmf öppen kodning i GT avsnitt 1.5.3.3).
Reflektionerna har kategoriserats efter iterationens åtta mål samt efter IS-artefaktrelaterade kategorier
(icke mål) som identifierats under arbetet. Underrubrikerna i icke-målrelaterade reflektioner har fått
namn efter de senare kategorierna.
2.4.1 Mål 1: IS-artefakter skall vara ITSM-baserade
En reflektion av negativ karaktär var att ADR++ teamet upptäckte att de fastnat i en generisk
metodfälla. Problemet med alltför många generella metoder bekräftas av April et al. (2005) som menar
att det finns en brist på specifika, anpassningsbara modeller för processförbättringar för IT-förvaltning
och särskilt för SMF. ADR++ teamets IS-artefakt uppfattades av praktiker (och användare) som att
den var för generell varför den inte gav tillräckligt mycket värde eller nytta till organisationerna.
Ironiskt nog var detta generalitetsproblem också ett ursprungligt ITSM-problem (se kapitel 1) som
ADR++ teamet avsåg att lösa. Istället hade ADR++ teamet byggt in generalitetsproblemet i ISartefakten och således hade man misslyckades i att skapa IS-artefakter som var ITSM-baserade och
delmålet uppfylldes således inte.
En anledning till att detta problem uppstod kunde vara att ADR++ teamet valde att inkludera för
många delar av befintliga metoder ex FA/SIMM. Seigerroth (2003) menar att FA/SIMM har ett
betydligt mer generellt metodkoncept än många andra metoder, varför uppmärksamhet bör riktas mot
begreppsområden som är giltiga för de flesta typer av verksamheter (handlingslogik, problem, mål,
styrkor etc.). Det är snarare innehållet i behandlade begreppsområden som blir specifikt och som riktar
uppmärksamheten mot situationsspecifika aspekter (ibid). Ingen djupare reflektion om hur problemet
uppstått gjordes utan istället konstaterade ADR++ teamet att problemet behövde lösas på ett bättre
sätt.
För att komma tillrätta med problemet avsåg ADR++ teamet att i nästa version av IS-artefakten, rikta
uppmärksamheten på ett mer tydligt sätt mot ITSM-området. ADR++ teamet uppfattade det som att en
tydligare inriktning och avgränsning på IS-artefakten skulle få en mer positiv effekt på användarnas
mottagande och dessutom underlätta användandet av IS-artefakten.
2.4.2 Mål 2: IS-artefakter skall vara flexibla och anpassningsbara för SMF
Under iterationen hade en IS-artefakt av metodtyp skapats. Metoder kan enligt Ågerfalk och Åhlgren
(1999) existera i många former varav två som förtjänar extra uppmärksamhet är situationsexisterande
(metod i användning) och generiskt existerande (metoder på typnivå). Den situationsexisterande typen
är ett tolkningsresultat av den generiska metoden (ibid). Tolkningen beror enligt Ågerfalk och Åhlgren
(1999) på faktorer som metoden i sig själv samt användarens förkunskaper, erfarenheter, värden,
förnuft och så vidare. Det var bland annat tolkning av metoden som uppfattades som svår av
praktikerna i studien varför ett motstånd till användning uppstod. En orsak till dessa
tolkningssvårigheter, vilket också ifrågasattes av användare, var att det fanns för många möjligheter att
anpassa metoden till den unika situationen. Enkelheten i användandet blev helt enkelt lidande av en för
hög grad av generalitet. Den stora valfriheten i användningen som generaliteten i metoden innebar
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sågs som negativ och flera organisationer önskade en tydligare styrning i metodanvändningen. Genom
att metoden styrde användaren på ett bättre vis ansåg användare att den också skulle utgöra ett bättre
stöd.
Trots att utvärderingsmetoden uppfattades som för flexibel och anpassningsbar menade flera praktiker
(och användare) att detta också kunde vara en god egenskap. Dessa praktiker menade att flexibilitet i
grunden var positivt eftersom alla organisationer har olika förutsättningar, har olika mognad och att
det därför inte fungerar med en enda styrd metodvariant. Att metoden var möjlig att situationsanpassa
kunde därför tillåta en högre användbarhet. Genom att se graden av flexibilitet i ett kontinuum där ena
sidan utgörs av en helt fri och flexibel metod och andra sidan av en helt styrd metod, så ansåg ADR++
teamet att de hade utvecklat en IS-artefakt som låg alltför nära den flexibla ändpunkten i kontinuumet.
ADR++ teamet hade, för SMF och ITSM, därmed gått över den gräns där anpassning inte längre
skulle vara av värde eller till nytta för metodanvändaren och behövde följaktligen skapa en ny version
av en IS-artefakt som var mindre flexibel. Sammanfattningsvis menade ADR++ teamet att man inte
lyckats att uppfylla delmålet.
2.4.3 Mål 3: IS-artefakter skall inkludera en lättförståelig arbetsprocess
Den övergripande arbetsprocessen (de tre faserna) uppfattades av användare och praktiker i ADR++
teamet som positiv. Processen innebar kortfattat att en praktik fokuserar på och utvärderar ett område,
för att senare identifiera ett behov och skapa åtgärder för att uppfylla detta behov. Denna process var
något som gruppen tyckte gav en enkel och användarvänlig bild av utvärderingsmetoden. De
övergripande faserna var därför något ADR++ teamet tog med sig in i kommande iterationer där de
skulle vidareutvecklas och förfinas. När användare ”öppnade upp” de tre faserna, dvs. använde
innehållet i form av aktiviteter och subprocesser, fick de en annan bild av IS-artefakten –
utvärderingens process var för komplex och omfattande. Kritiken bottnade bland annat i att metoden
hade för många valmöjligheter. Den tog helt enkelt för lång tid att lära för användare och då tid är en
bristvara (och kostar pengar) i särskilt hög grad för de små och medelstora företagen, skulle detta
faktum utgöra ett hinder för användarna. ADR++ teamet ansåg därför att man inte hade lyckats vad
gäller målet att nå en lättförståelig arbetsprocess. För att göra IS-artefakten möjlig att använda måste
även själva IS- artefakten bli mer effektiv vad gällde yttre effektivitet dvs. IS-artefakten måste göra
rätt saker. Detta skulle innebära att aktiviteter som inte tillförde tillräckligt mycket nytta togs bort och
på så sätt skulle IS-artefakten vara lättare att använda och lära. ADR++ teamet beslutade sig för att
arbeta om metoden i syfte att minska komplexiteten.
En annan reflektion var att metoden saknade stöd för ett kontinuerligt användande. Mer specifikt
innebar detta att det nuvarande flödet i processen hade en tydlig början och slut. Som IS-artefakten
hade utformats så avslutades den med implementering av åtgärder och en konsekvensanalys. Att
avsluta ett arbete av denna typ gick inte riktigt ihop med praktikernas och användarnas uppfattning.
Att arbeta med kontinuerliga förbättringar uppfattades som en självklarhet och man hänvisade till
Plan-Do-Check-Act (PDCA) (även kallad Deming- eller Shewardcykeln) (Deming, 1994) samt i
Lean (Womack et al., 1990). PDCA är ett typiskt exempel på den kontinuerliga förbättringsansatsen
(figur 2.8).
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Figur 2.8: PDCA-cykeln (Deming, 1994).
Planera innebär enligt Deming (1994) att man planerar för en förändring eller ett test som syftar till
förbättring. Detta innebär att någon i verksamheten har en idé till förbättring av en produkt eller
process (steg 0 i planeringsaktiviteten). Deming (1994) menar att steg 0 är basen i cykeln och att detta
steg bör utföras noggrant då den annars kan ineffektivisera hela effektiviseringsprocessen. I detta steg
väljs också processen ut som skall förbättras eller testas och mätvärden sätts upp. Utför innebär helt
enkelt att genomföra förbättringen, testet eller jämförelsen. Detta görs i en liten skala till att börja med
(ibid). Kontrollera/Studera innebär att studera resultatet (ibid). Övervaka, mät och granska resultatet
görs lämpligtvis mot de uppsatta mätvärdena i den tidigare fasen. Agera innebär att implementera
förbättringen, överge den eller utför cykeln på nytt (Deming, 1994).
I en kontinuerlig ansats, fokuserar man på lösningar för den mest viktiga utmaningen och detta
involverar ofta cykler baserade på en ”baseline” (Münch et al., 2012). Ansatsen fokuserar på att lösa
ett specifikt problem genom att analysera det, implementera problemfokuserade förbättringar samt
mäta effekterna av handlingarna (Münch et al., 2012). Detta görs ofta i cykler/iterationer (som PlanDo-Check-Act (PDCA)) vilka baseras på den ”baseline” som utgör starten för initiativet (Münch et al.,
2012). Analysen av mätvärden används sedan som input i nästa förbättringsiteration där nya problem
identifieras vilket gör att ansatsen blir en ”bottom-up” ansats (Münch et al., 2012). Fördelarna med en
bottom up ansats är enligt Münch et al. (2012) att ansatsen är fokuserad på specifika problem vilket
gör att rätt effekter erhålls. Genom att jämföra ADR++ teamets process mot PDCA-cykeln noterade
ADR++ teamet att det både fanns likheter och skillnader mellan dem. De mest intressanta var
skillnaderna vilka bland annat bestod i avsaknaden av en kontinuerlig process i utvärderingsmetoden.
En annan skillnad var att mätvärdeskomponenten (indikatorer) i IS-artefakten inte kommit till sin rätt i
processen. Det fanns helt enkelt inte något bra sätt att följa upp arbetet genom mätning och inte heller
någon instruktion om hur denna skulle utföras. Detta var en brist enligt användarna och något som
efterfrågades i nästa version av IS-artefakten.
2.4.3.1 Processens täckningsgrad
En fråga som diskuterades var om IS-artefakten verkligen stödde de aktiviteter som namnet,
utvärderingsmetod, gav sken av. Enligt Vedung (1998) innebär utvärdering att noggrant bedöma. Att
bedöma innebär att fastställa värde och utvärdering är att systematiskt skilja det värdefulla från det
värdelösa (ibid). Lagesten (2009) menar att man genom att uttrycka att man ska utvärdera något kan
man t.ex. mena att man ska avgöra hur bra något är, bedöma värdet av något, bestämma effekten av
något, bereda ett beslutsunderlag för att kunna välja något, granska någonting, bedöma resultatet av
något. Socialstyrelsen (1996) menar att utvärdering är ett systematiskt sätt att söka information om hur
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en verksamhet lyckats nå målen eller hur den fungerar. I viss mån var ADR++ teamet överens om att
det fanns någon form av utvärdering i de aktiviteter metoden utförde (jmf problemanalys) men
processen och resultatet var inte tillräckligt tydligt. En orsak till detta var troligtvis avsaknaden av en
tydlig mätning (se 2.4.3). IS-artefakten inkluderade alltså inte några konkreta siffror som visade
”temperaturen” på verksamheten. Att sådana fanns menade organisationerna i studien var viktigt.
Utöver brist på mätning så inkluderade IS-artefakten något mer än bara utvärderingskomponenter då
det fanns komponenter som identifierade behov, åtgärder och framförallt implementering av åtgärder.
Nämnda komponenter var enligt ADR++ teamet önskvärda även i framtida versioner av IS-artefakter.
Att bara utvärdera utan att implementera åtgärder skulle inte tjäna praktikernas syften – nämligen att
förbättra och effektivisera sin IT-tjänsteleveransorganisation. Att därför benämna metoden för
utvärderingsmetod berättade inte för användaren vad den metoden faktiskt gjorde och syftade till.

2.4.4 Mål 4: IS-artefakter skall vara baserad på användarvänliga komponenter
I teorin såg de olika metodkomponenterna och deras sammansättning bra ut. I praktiken var de bland
annat för många och för komplexa (se ex. 2.4.2 och 2.4.3). Det var således en skillnad på
utvärderingsmetoden i användning och metoden i teorin vilket stämmer överens med rapporteringen
av Ågerfalk och Åhlgren (1999). IS-artefakten och dess komponenter var helt enkelt inte så enkel och
lättanvänd som den uppfattades vid en första anblick. ADR++ teamet lyckades nå målet i iterationen
såtillvida att flera olika komponenter hade skapats men målet hade alltså misslyckats vad gäller
användarvänlighet. Nedan följer reflektioner över några av de befintliga komponenterna.

2.4.4.1 FA/SIMM
En anledning till IS-artefaktens mindre användarvänlighet var att ADR++ teamet hade beslutat att
basera IS-artefakten på förändringsanalysmetoden FA/SIMM (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) vilket
också innebar att många komponenter från FA/SIMM inkluderades i stödet för ITSM-relaterad
effektivisering hos SMF. Flera av komponenterna uppfattades som bra av praktikerna vilka såg flera
styrkor med dessa (se respektive avsnitt nedan). En generell kritik som kom från användare var att de
skapade för mycket dokumentation och att ADR++ teamet hade valt att inkludera alltför många av
komponenterna. En viss dokumentation ansågs vara nödvändig men med tanke på den lilla tid som
ofta fanns att tillgå hos SMF var det ett krav att dokumentation som inte skapade tillräckligt mycket
värde och nytta för verksamheten skulle prioriteras bort. Förekomsten av för många beståndsdelar
gjorde att praktikerna hade svårt att se sambanden mellan delarna samtidigt som det tog längre tid att
lära metoden. Ytterligare en nackdel som nämndes var FA/SIMM komponenternas alltför höga
generalitet (jmf. Seigerroth, 2003).

2.4.4.2 Processkartläggning
En av metodkomponenterna i IS-artefakten var processkartläggning. Okrent och Vokurka (2004)
menar att en processkartläggning består av tre stora steg. Det handlar om att skapa en nulägesbild av
verksamheten och därefter skapa en framtidsbild av verksamheten och slutligen ta sig från nuläget till
framtidsläget. Alla dess steg hade inkluderats i IS-artefakten. Men efter tester och utvärderingar
menade användare av utvärderingsmetoden att även processkartläggningen var för tidskrävande och
omfattande. Detta innebar att komponenten kunde exkluderas från metoden. Argumentet var att detta
inte var en nödvändig aktivitet förrän organisationen hade nått en hög mognadsgrad och vid ett sådant
läge skulle en processkartläggning kunna utföras separat utanför eller som ett komplement till
utvärderingsmetoden. Användare och praktiker i ADR++ teamet kände därför ett motstånd mot att
lägga för mycket resurser på att kartlägga ett nuläge som man inte tyckte tillförde tillräckligt mycket
nytta i förhållande till nedlagda resurser (att kartlägga en process kunde i testerna ta mycket lång tid
(månader) att utföra).
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Ett alternativ till processkartläggning, även om det inte var helt ekvivalent med aktiviteten, var istället
att ”kartlägga” en verksamhet genom att jämföra organisationen med marknadens best practices. En
sådan aktivitet skulle innebära att organisationen blev mer ”styrd” av marknaden i sitt
effektiviseringsinitiativ. Om komponenten utformades på ett bra sätt fanns det förhoppningar om att
den också skulle kunna avhjälpa problemet med avsaknaden av ITSM-orienteringen i metoden, tillföra
ett tydligt mätvärde samt tillhandahålla ett enklare metodstöd. Denna komponent (även om den var på
ett idéstadie var därför något som ADR++ teamet såg mycket positivt på och tog med sig in i nästa
iteration.

2.4.4.3 Målanalys
Målanalyserna upplevdes som ett mycket positivt inslag i metoden. Praktikerna menade dock att
målbeskrivningarna var mindre nödvändiga och de utgjorde ytterligare ett moment som gjorde att
arbetet tog längre tid än nödvändigt. Beskrivningarna behövde därför tonas ner i nästa version av ISartefakten. Målanalysen ansågs således vara tillräckligt bra utan omfattande beskrivningar. Vid tester
noterades att målen till stor del bestod av ”omvända” problem. För att ytterligare effektivisera
målkomponenten beslutades att just denna transformering skulle utgöra en grund i målkomponenten
vilket också fick till följd att problemanalysen måste utföras före målanalysen. Detta var dock enbart
en rekommendation som organisationer alltså inte måste följa och ADR++ teamet hade således öppnat
upp för fler användare då de användare som enbart önskade utföra målanalys kunde göra detta.

2.4.4.4 Problemanalys
Även problemanalysen upplevdes som ett bra och nyttigt inslag i metoden. Ett argument för detta var
att användarna identifierade problem på ett öppet och förutsättningslöst sätt vilket gjorde att problem
som var unika för ett specifikt verksamhetsteam identifierades. Användarna menade dock att
problembeskrivningarna var mindre nödvändiga och att de skapade ytterligare ett moment som gjorde
att arbetet tog längre tid än nödvändigt vilket inte var förenligt med SMF. Problemanalysen ansågs
således vara tillräckligt bra utan omfattande beskrivningar. Ett tydligt namn på problemet var ofta fullt
tillräckligt och beskrivningarna effektiviserades därför bort.

2.4.4.5 Styrkor och verksamhetsdiagnos
Både styrkeanalys och verksamhetsdiagnos prioriterades bort från utvärderingsmetoden. Även om
användarna såg styrkor i dessa komponenter så var de inte tillräckligt värdefulla för ändamålet.
Argumentet var återigen att ratiot vad gäller nytta kontra kostnad var för lågt. Tex menade praktikerna
att de oftast kände till sin egen organisation och att en verksamhetsdiagnos möjligen var bättre lämpad
för resurser som kom utifrån den egna organisationen.

2.4.4.6 Indikatorer/mätvärden
Praktiker och användare ansåg att det fanns en bra tanke med mätvärdeskomponenten
(indikatorkomponenten) i utvärderingsmetoden men att den i sin nuvarande form borde exkluderas
från IS-artefakten. Komponenten tillförde inte något tydligt steg i metoden och bidrog inte till
mätningar som också saknades. Istället skulle komponenten kunna fungera som ett komplement för
organisationer som önskade ett stöd för att välja ut och få inspiration till mätvärden. Indikator/mätvärdeskomponenten lyftes därför ur IS-artefakten och blev en fristående komponent. Mätning (se
också 2.4.3) ansågs dock vara viktig av flera skäl: 1) användarna ansåg att de fick ett stöd i att sätta
tydligare mål för arbetet, 2) den gav ett kvitto på vad man hade åstadkommit, och 3) det blev (genom
mätning) lättare att diskutera effekter och framtida strategier i verksamheten. Detta konstaterande blev
input till kommande iterationer.
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2.4.4.7 Sammanfattande värdering & åtgärdsanalys
Den sammanfattande värderingen behövde förändras bland annat genom att bli tydligare och enklare.
Den behovsanalys som tidigare inkluderades i den sammanfattande värderingen diskuterades. Den
röda tråden i arbetet (problem, mål etc.) syntes inte heller tydligt i behovsanalysen varför analysen
behövde förbättras. En anledning till detta var att åtgärdsanalysen tog för lång tid eftersom användare
behövde ”bläddra” i tidigare dokument för att hitta argument för åtgärder. Åtgärdsanalysen testades
aldrig ordentligt under den första iterationen men praktiker och användare ansåg att denna fas,
inklusive implementering av åtgärder innehöll nödvändiga komponenter och därför följde de med till
nästa version av IS-artefakten.

2.4.5 Mål 5: IS-artefakter skall bidra till existerande teorier
Vad gäller teoretiska bidrag fanns det möjlighet att dra några intiala generella, dock ej ännu
bekräftade, konklusioner i form av principkandidater. Dessa kandidater fungerade sedan som input till
den andra iterationen där de byggdes in i nya IS-artefakter och utvärderades ytterligare. Målet ansågs
endast delvis ha uppfyllts och att det fanns behov av ytterligare iterationer.

2.4.6 Mål 6: IS-artefakter skall vara praktiskt användbara
Metoden löste inte de identifierade problemen och var således inte praktisk användbar. ADR++
teamet menade att utvärderingsmetoden i sin nuvarande form var för generell, för flexibel och för
komplex. ADR++ teamet menade dock att den övergripande arbetsprocessen skulle kunna vara en
lämplig kandidat vid design av en ny, kraftigt omarbetad version av en IS-artefakt. Principkandidater
som skapats i iterationen ansågs dock ha ett visst värde även om de behövdes testas mera. Målet
uppfylldes således bara delvis under iterationen och ytterligare iterationer krävdes.

2.4.7 Mål 7: Kandidater till designprinciper skall identifieras
Målet uppfylldes då kandidater till designprinciper togs fram under den första iterationen. Det fanns
dock behov av att utveckla och utvärdera dessa kandidater i nya iterationer.

2.4.8 Mål 8: Högre effektivitet i SMF som levererar IT-tjänster skall uppnås
Detta var ett mål som inte kunde verifieras i iterationen och uppfylldes således inte. Orsaken till detta
var att vi inte hade några tydliga mätvärden för ändamålet och inte heller hade någon tillräckligt
omfattande implementation hos alla deltagande organisationer.

2.4.9 Icke målrelaterade reflektioner
Förutom att reflektera över IS-artefaktrelaterade mål så reflekterade gruppen mer ”öppet” över
utveckling och användande av IS-artefakten. Den information som härigenom erhölls kompletterade
de målrelaterade kategorierna och kodades också genom öppen kodning och kategoriserades enligt
rubrikerna som följer.

2.4.9.1 Artefakttyp
En reflektion var att ADR++ teamet under iterationen inte hade identifierat eller byggt en IT-artefakt i
den bemärkelse som Sein et al. (2011) åsyftar i sin beskrivning i ADR. Ett viktigt påstående i Sein et
al. (2011) är att kärnan i IS-disciplinen är en IT-artefakt, närmare bestämt en sammansatt artefakt av
hårdvara och mjukvara. För att beskriva en sammansatt artefakt hänvisar författarna till Orlikowski
och Iacono (2001). ADR++ teamets IS-artefakt var istället av typen metod dvs. en uppsättning steg (en
algoritm eller riktlinje) som används för att utföra en uppgift (Vaishnavi & Kuechler, 2007). Då
ADR++ teamet lyckades bygga och utvärdera en metodartefakt efter ADRs aktiviteter är en reflektion
över detta faktum, att det är möjligt att utveckla alternativa artefakter inom ramen för ADR.
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ADR++ teamet reflekterade också över att en artefakt av metodtyp möjligtvis inte var det allra bästa
stödet för användarna i praktiken. Användare inom SMF hade helt enkelt inte tid och/eller resurser att
sätta sig in i nya och svårgripbara abstrakta metoder (jmf. Tjørnehøj & Mathiassen, 2010). SMF kan
inte heller avsätta resurser under en längre tid för sådant arbete. Ett alternativ som diskuterades för att
lösa detta problem var att transformera ett par av metodkomponenterna digitalt dvs. skapa en artefakt
av sammansatt typ enligt Sein et al. (2011) – en IT-artefakt (eller instans enligt Hevner et al. (2004)).

2.4.9.2 Effekter
Konkreta effekter av eventuella implementerade åtgärder mättes inte under den första iterationen då
det hade gått för kort tid i projektet. ADR++ teamet kunde således inte genom empiri säga något om
utvärderingsmetoden var lyckad eller inte. Detta ansågs dock vara av mindre betydelse i innevarande
skede då ADR++ teamet hade konstaterat att utvärderingsmetoden hade en lång väg kvar till att
uppfylla målen som satts för IS-artefakten.

2.4.9.3 Tid
Tester visade att det krävdes flera dagar att utföra alla steg i metoden (exkl. åtgärdsimplementation).
Detta var inte snabbt nog då det ofta var svårt att få loss resurser i SMF under en så (relativt) lång tid.
Att förkorta tiden skulle troligtvis också minska effekterna och/eller noggrannheten i metoden men
detta var en konsekvens som praktiker och användare kunde acceptera. Det ansågs vara tillräckligt bra
att utföra några effektivitetsåtgärder på kortare tid än att inte göra någon alls pga. av att det tog för
lång tid i anspråk.

2.4.9.4 Samarbetsformer
Hur arbetet skulle gå till, dvs. vilka resurser som skulle delta och hur de skulle arbeta tillsammans
utreddes inte ordentligt under den första iterationen. I fasen ”etablera förutsättningar” sattes enbart
tidsramar, fokus och antalet resurser upp. Samarbetsformer var därför något som saknades i
utvärderingsmetoden och mer tydliga förhållningssätt för hur teamarbetet skulle gå till efterfrågades av
praktiker och användare. Denna efterfrågan var också något som ADR++ teamet tog med sig in i
kommande iterationer.

2.4.9.5 Beslutsformer
Liksom i fallet med samarbetsbetsformer hade inte heller några riktlinjer för beslutsformer
identifierats. Detta var viktigt eftersom testerna antydde att de resurser som deltog i arbetet också var
de som skulle fatta beslut. Hur dessa beslut skulle fattas var dock inte bestämt och var därför något
som behövde utredas i kommande iterationer.

2.4.9.6 Spårbarhet
Endast få kommenterar gällande spårbarhet lyftes upp på bordet vid reflektionsarbete. De
kommenterar som gällde spårbarhet gällde de många olika varianterna av metodtypen samt att den
dessutom bestod av flera olika komponenter vilket gjorde att spårbarheten behövde hanteras på ett
bättre sätt. Förhoppningen var att denna åtgärd skulle göra det lättare att använda metoden men också
att fatta och förankra beslut.

2.4.9.7 Guidelines
Inga guidelines eller manualer utvecklades under den första iterationen då ADR++ teamet ännu inte
var säkra på att det fanns behov av sådana. En guideline definieras i avhandlingen som ex ett
dokument som pekar ut en riktning för en användare. En manual definieras som något djupare och där
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instruktioner är mer föreskrivande och styr användarna på ett tydligare vis än en guideline. ADR++
teamet upplevde det som att det fanns ett inbyggt motstånd mot ”tjockpärmsmetoder” dvs. omfattande
guidelines, varför man försökte undvika att hamna i en dylik fälla.

2.5 Utveckla principkandidater
I den första iterationen fanns det av förklarliga skäl inte några nya principer/principkandidater att
utvärdera. Ett syfte med den första iterationen har därför varit att identifiera principkandidater som i
kommande iterationer kan förfinas genom utvärdering och reflektion. Kandidater har identifierats
utifrån målreflektioner (se avsnitt 2.4.1-2.4.8) och icke-målrelaterade reflektioner (se avsnitt 2.4.9).
Principkandidaterna har genererats genom att, med stöd av GT (se 1.5.3.3), analysera de reflektioner
som gjordes under iterationen. Kodning finns beskriven textuellt i diskussionen av principkandidaterna
nedan men en variant av den axiala kodningen, på en högre abstraktionsnivå, går också att skåda i
figur 2.9. Figuren visar hur IS-artefakten (metoden) är det begrepp som håller de olika kategorierna
samman. Genom att utföra en selektiv kodning där egenskaper från flera olika kategorier har slagits
samman till en kärnkategori har principkandidaterna identifierats. Den selektiva kodningen har gjorts
genom att undersöka kategorierna och abstrahera egenskaper som bland annat återkommit mer
frekvent till en ny kategori på en högre abstraktionsnivå – dvs. en principkandidat. Principkandidaten
kan således, i viss mån, jämföras med en kärnkategori där egenskaper som varit mer frekventa och
relaterat till flera kategorier än andra samt tillfört kunskap till teorin, har fått ligga till grund för
principkandidatformuleringen.

Figur 2.9: visar på huvudsakliga kategorier och relationer till IS-artefakten.
Kandidaterna till designprinciper nedan gäller således för utvecklandet av en IS-artefakt av metodtyp
där metoden skall utgöra ett stöd för SMF att effektivisera sin verksamhet inom ITSM.

2.5.1 Principkandidat #1: Enkelhet före perfektion
Den inledande iterationen karaktäriserades av att användare och deltagare i ADR++ teamet
diskuterade enkelhet, användarvänlighet och snabbhet. Begreppen var återkommande då användare
prövade utvärderingsmetoden och de nämndes också frekvent vid utvärderings och reflektionsarbetet.
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Att dessa begrepp är viktiga stämmer också överens med de identifierade teoretiska och praktiska
utmaningar som beskrivits i det inledande kapitlet.
I reflektionsfasen diskuterade ADR++ teamet omkring utvärderingsmetoden i användning och hur
användare och praktiker uppfattade metoden. En reflektion var att metoden var för flexibel och att den
stora valfriheten vad gällde situationsanpassning var ett problem (ex 2.4.2). En annan reflektion var att
metoden bestod av för många komponenter (ex 2.4.4.1) och att många komponenter som var bra
behövde effektiviseras/förenklas ytterligare (ex 2.4.4.3 och 2.4.4.4). Tiden (2.4.9. 3) uppfattades också
som ett bekymmer och användare önskade korta den totala metodanvändningstiden. Inte heller
guidelines (2.4.9.7) önskades för metoden och processkartläggningen (2.4.4.2) effektiviserades bort
eftersom den inte tillförde tillräckligt med nytta i förhållande till nedlagda resurser.
Jag har tidigare också visat att teorin slår fast att SMF inte har tillräckligt med resurser (tid, pengar
eller kompetens) för att ta sig an befintliga ramverk. Ett sätt att underlätta för SMF är att det
utvecklade stödet tydligare innefattar kriterier som enkelhet, användarvänlighet och snabbhet. Genom
att förfina och förenkla IS-artefaktens komponenter och processer i kommande iterationer fanns det
stora förhoppningar om att utvärderingsmetoden kunde utgöra en bättre lösning på problemen.
Användarna av artefakten och ADR++ teamet menade att en förenkling bland annat skulle innebära att
fler ”bra att ha” komponenter försvann vilket i sin tur skulle innebära att det blev svårare att uppnå ett
helt perfekt resultat i effektiviseringsarbetet, åtminstone vid ett och samma tillfälle. Användare och
praktikerna i ADR++ teamet var dock överens om att perfektion inte behövde vara nödvändigt för
SMF. Resonemanget stämmer också väl överens med Coyle och Brittain (2009) som menar att SMF
inte kräver lika mycket funktionalitet och behöver färre moduler vad gäller ITSM än vad större företag
är i behov av. Enkelheten får man således till en kostnad av perfektion. Ett uttryck som nämndes allt
mer frekvent under den första iterationen i samband med enkelhet var också begreppet good enough
(tillräckligt bra).

2.5.2 Principkandidat #2: Välgrundade beslut
Vad gäller välgrundade beslut innebar detta att beslut som fattas vid effektivisering av ITSMverksamheter måste vara välgrundade. Bakom detta står reflektionerna i (ex 2.4.3) där metodens
övergripande process (de tre faserna) uppfattades som positiv. En annan viktigt reflektion var att det
fanns en outtalad ”tyst kunskap” i ADR++ teamet och bland användare i och utanför teamet (jmf
Polyani, 1966) och att det var just denna grundning som gjorde att metoden skiljde sig från ”vanliga”
beslut i en organisation. Ur ett teoretiskt perspektiv så stärktes grundningen av principen om ett
förskjutet ställningstagande (deBono, 1984). Detta innebär att man väntar med att fatta beslut tills man
har tillräcklig med information för att fatta just välgrundade beslut. Eftersom metoden i den första
iterationen inte helt hade uppfyllt denna princip hade ett förändringsbehov gällande IS-artefakten
skapats; dvs. att införa ett stöd för att enklare fatta välgrundade beslut.
ADR++ teamet behövde dessutom utveckla IS-artefakten så att den också stöttade teamet i att fatta
beslut (se 2.4.9.5). Alla praktiker var eniga om att det var teamet självt som skulle fatta beslut om
förändringsmöjligheter och dess prioriteringar. Utvärderingarna hade tidigare visat att beslutsfattandet
ex vad gällde prioriterade problem fungerade mycket bra då de fattades av teamet gemensamt. Detta är
en stor skillnad mot ex CMMI där det förespråkas att ledningen själv fattar beslut om vilka problem
eller processer som är mest problematiska.

2.5.3 Principkandidat #3: Fokusera på problem och mål
Principkandidat ”Fokusera på problem och mål” bottnade i diskussionen i ex 2.4.4 dvs. att ISartefakten skall vara baserad på effektiva komponenter. Praktikerna i projektet menade att just
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komponenterna för problem- och målanalys (se ex 2.4.4.3 och 2.4.4.4) fungerade mycket bra och att
de var värdefulla. De noterade också flera styrkor med själva arbetsmomentet. En styrka som
nämndes innefattade visualiseringen av problem och mål som därmed blev tydliga för alla involverade
organisationer. Visualiseringen utfördes framförallt genom de problem- och målgrafer som skapats vid
modelleringssessionerna (vid test och utvärdering av IS-artefakten). De problemlistor som låg till
grund för modelleringarna hjälpte också till att tydliggöra problem även om dessa ansågs vara något
omständliga att författa. Om något problem eller mål var otydligt för någon medarbetare kunde den
resurs som definierat detsamma vidareutveckla betydelsen. På så sätt kunde problem gemensamgöras
och förankras hos övriga deltagare. Att problemanalysen var öppen var positivt men ett krav på att
komplettera den med en mer styrd problemidentifieringsmodell hade diskuteras under den första
iterationen.
En annan styrka med problem- och målanalys var att relationer (orsak–verkan eller mål-medel) mellan
problem respektive mål blev tydliga. Vid detta relationsarbete identifierades också ytterligare problem
och mål som tidigare varit svårupptäckta. Relationshanteringen mellan olika objekt var således
ytterligare ett värdefullt moment. Att fokusera på problemrelationer har därmed mycket stora likheter
med ”root cause analysis” eller ”orsaks-verkan analys” (jmf Ishikawa, 1976). Dybå (2004) menar att
detta är en teknik avsedd för att identifiera huvudorsaker och ”underorsaker” till ett problem, en effekt
eller något som är bra i en organisation. Tekniken används när ett symptom har identifierats men då
det är svårt att finna orsaken till det. Arbetet utförs bäst i små grupperingar och i de fall där stora
grupper behöver vara involverade bör dessa splittras (ibid). Arbetet utförs i ett rum med ex en White
Board (ibid). Arbetet med orsak och verkan ligger således i linje med benämning av komponenten
”problemanalys”. Ett annat viktigt argument för att identifiera problem i denna form är att våra tester
visat att det oftast inte bara finns ett enda problem i organisationen utan att situationen ofta bestod av
många komplexa problem. Goldkuhl och Röstlinger (1993) styrker resonemanget och menar bland
annat att många problem är vaga och inte förstådda, att det är viktigt att kontinuerligt förbättra
problemförståelsen och att det inte endast finns ett (enda) problem. Att fokusera på problem är också
en princip som stärks av Mathiassen et al. (2002) som menar att problem och problemlösning är
essensen i förbättringsarbete. Problemfokuseringen styrks även av Dybå (2004) som menar att utan en
preliminär problemanalys så är lösningarna i processförbättringsinitiativ sällan effektiva – därför
måste problem förstås.
Goldkuhl et al. (1997) menar också att målanalys är en god kandidat för att ställa en diagnos på en
verksamhet. Att sätta mål är viktigt för att veta att lösningar har varit effektfulla. Grembergen et al.
(2003) menar att målen bör vara mätbara i de fall detta är möjligt och Key goal indicators
(nyckelmålsindikatorer) bör identifieras. Nyckelmål indikerar vad som behöver utföras för att nå
teamets mål (ibid). Även Robson (1991) menar att resultaten måste vara mätbara och direkt relaterade
till organisationens övergripande mål. ADR++ teamets utvärderingar visar också att problemen ofta
kan ligga till grund för att identifiera och skapa nya mål. Också praktikerna i projektet menade att
målanalys är ett bra kompletterande arbetssätt till problemanalysen. ADR++ teamets utvärdering
visade att samma argument som för problem även gällde för mål och medel. Vad gäller målbaserade
tekniker så har sådana förekommit under det senaste decenniet (Rolland, 2003; Giorgini et al., 2005;
Delor et al., 2003). Sammanfattningsvis går det att säga att ett kombinerat fokus på problem och mål
är ett viktigt arbetsmoment i utvärderingsmetoden vilket också stödjer användarna att fatta
välgrundade beslut om effektiviseringsåtgärder. Genom att fokusera på både mål och problem
upplevde således användarna att en god grund för det fortsatta effektiviseringsarbetet var lagd.
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2.5.4 Principkandidat #4: Balanserad flexibilitet
Den fjärde principkandidaten som identifierades under den första iterationen benämndes ”balanserad
flexibilitet”. Principkandidaten baserades bland annat på reflektionsavsnitt 2.4.2. Detta innebar att
utvärderingsmetoden behövde baseras på komponenter som kunde väljas respektive väljas bort från
arbetet (se ex 2.4.2) för att kunna vara anpassningsbar. Även om metoden under den första iterationen
uppfattades som för flexibel måste ett visst mått av flexibilitet finnas i den. Praktikernas uppfattning
skulle således tolkas som att måttlig flexibilitet önskades. En farhåga med att inte ha någon flexibilitet
alls var att metoden inte skulle gå att använda överhuvudet taget. Helheten skulle tex kunna falla med
en delkomponent som inte fungerade för en specifik organisation. I kontrast till detta har arbetet med
iterationen skapat en önskan om mer styrning i metoden vilket också ADR++ teamet tog med in i
UIU-fasen i kommande iteration.
En annan reflektion som kunde relateras till principkandidaten var generalitetsproblemet (se avsnitt
2.4.1) som uttryckte att ”hela metoden” var för generell vilket också kunde tolkas som att den var för
flexibel vad gäller typer av användningsområden. Den var således inte tillräckligt snäv i sitt
fokusområde och ADR++ teamet hade misslyckats med att orientera metoden mot ITSM. ADR++
teamet hade därför ett arbete framför sig i kommande iterationer med att komma till rätta med
flexibiliteten och helt enkelt skära ner på möjligheterna i den nuvarande metoden. Förhoppningarna
var att detta skulle stödja SMF bättre.

2.5.5 Principkandidat #5: Arbeta med ständiga förbättringar
Denna principkandidat grundas på en egenskap som metoden inte hade – dvs. en tydlig cyklisk
process. Kandidaten baseras bland annat på reflektionerna under 2.4.3, 2.4.3.1, 2.4.8 och 2.4.4.6.
Under reflektionsarbetet diskuterades en önskan från användare att metoden skulle gå att använda
kontinuerligt vilket inte var förenligt med den (metod)process som hade utformats. I den nuvarande
metodprocessen fanns det ett avslut vilket flera användare menade var olyckligt. Att arbeta med
effektiviseringsarbete uppfattades som en ständigt pågående process och det alltid fanns möjlighet till
förbättringar inom olika områden. Det var dock viktigt att inte driva effektiviseringsarbetet in
absurdum och praktiker ansåg att det räckte att hålla det på en tillräckligt bra nivå. I detta sammanhang
började good enough att användas. Enligt Liker (2004) så var också ständiga förbättringar en hörnsten
i arbetet hos det japanska företaget Toyota. I Japan är ständiga förbättringar den process där man gör
värdeökande förbättringar hur små de än är, och uppnår målet att få bort allt slöseri som ökar
kostnaderna utan att tillföra något värde (ibid). Kaizen som är det japanska namnet för detta, lär alla
att i smågrupper arbeta effektivt med att lösa problem, dokumentera och förbättra processer, samla in
och analysera data (ibid). En viktig del i detta arbete var också att följa PDCA- cykeln (jmf Deming,
1994; Imai, 1986). Denna filosofi om ständiga förbättringar var således mycket lik det arbetssätt som
praktikerna önskade följa men med en mycket viktig skillnad. Att nå perfekta resultat kostade för
mycket för SMF. Detta var också något som ADR++ teamet behövde arbeta vidare med – hur skulle
SMF arbeta för att effektivisera sin verksamhet utan att överdriva effektiviseringsarbetet?

2.5.6 Principkandidat #6: Undvik den generiska fällan
Principen grundar sig på reflektionerna i 2.4.1 och 2.4.3. ADR++ teamet kunde under den första
iterationen konstatera att den utvecklade IS-artefakten var för generell och att man hade hamnat i den
”generiska fällan”. Tester och utvärderingar bekräftade också att detta var ett problem med den
utvecklade IS-artefakten varför ADR++ teamet behövde designa om IS-artefakten. Eftersom detta
ämne var något som alla praktiker återkom till regelbundet var det också ett ämne för en kärnkategori i
den selektiva kodningen. ADR++ teamet hade således ett arbete framför sig att orientera IS-artefakten
mer mot ITSM i kommande iterationer.
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2.5.7 Principkandidat #7: Inkludera mätning
På samma sätt som vid skapandet av andra principkandidater identifierades denna genom reflektioner
över egenskaper som inte återfanns i IS-artefakten. I detta fall handlade principkandidaten om att
metoden måste inkludera mätning. Denna princip relaterar bland annat till reflektionerna i 2.4.4.6 samt
2.4.8 (mäta är ett sätt veta att man är på rätt väg). Att arbeta med mätning är också enligt teorin
fundamentalt i ITSM. Ett sätt att "se in i framtiden" är enligt (Brooks, 2006) att just tillämpa åtgärder
som pekar ut riktningen för organisationer. För dem som deltar i IT Service Management
verksamheter är en metod för att mäta resultat grundläggande och denna måste utformas i linje med
kundernas krav (Brooks, 2006). Detta sätt att sträva efter effektivitet har resulterat i ett stort antal
mätningar för att övervaka och utvärdera processer och tjänster (t.ex. Brooks 2006; Smith, 2008;
McNaughton et al., 2010). För att ta fasta på detta behövde således ADR++ teamet vidareutveckla ISartefakten till att innefatta mätningsmöjligheter.
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2.6 Iterationens bidrag samt behovet av ytterligare cykler
Den första iterationen har bidragit till en god projektstart och många förslag på idéer hade skapats
varav några hade prövats inom ramen för en IS-artefakt, utvärderingsmetoden. ADR++ teamet hade
under iterationen hämtat inspiration från befintliga IS-artefakter och teorier och tabell 2.2 är ett försökt
att på en mycket övergripande nivå sammanfatta iterationens input.
Tabell 2.2 Sammanfattning av input till iteration #1 (sprunget ur problemformuleringsfasen)
Input till iteration
Kort beskrivning
Relation till
Relation till teori (se
empiri
referenser kap 6)
(avsnitt)

Problemområde
(se också figur 1.2)

Behov

Höga kostnader

1.1.1

SMF har inte
resurser för att
anamma befintliga
metoder

1.1.3, 1.4.5

Brist på ITSM-stöd
för SMF

1.1.3, 1.4.5

Behov av ITSMstöd för SMF för att
reducera
kostnader, höja
kvalitet och öka
effektivitet

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,
1.4.4, 1.4.5

Fleming, 2005; Orlov, 2005;
Haverblad, 2007; Addy 2007;
Galup et al., 2009; Computer
Sweden, 2008
Adam och O'Doherty, 2000;
Raymond, 1985; Devos et al.,
2011; Ballantine et al., 1998;
Laporte, 2008; Zahran 1998;
Cepede 2009
Tjørnehøj och Mathiassen,
2010; Hoving & van Bon, 2012,
Devos et al. 2011; Hertweck &
Küller, 2010; Pino et al., 2010;
Pereira & Mira da Silva, 2011;
Morimoto, 2005; Van Bon,
2002; Laporte 2008; April et
al., 2005
Hoving & van Bon, 2012,
Devos et al. 2011; Tjørnehøj &
Mathiassen, 2010; Hertweck &
Küller, 2010; Forrester
Research, 2010a; Forrester
Research, 2010a; Hubbert et
al., 2008; Griffin, 1987;
Drucker, 1977; Griffin, 1987;
Drucker, 1977; Sköldberg,
1990; McCaffery et al., 2009;
Clerc, 2004

I tabell 2.3-2.5 (sammanfattning av bidrag från iterationer) har orginalitet (anpassat, lånat eller nytt)
beskrivits. Här hänvisar jag också till den teori (referenser) som använts i kombination med empiri för
att utveckla bidraget. Teori har delvis använts som inspirationskälla för utveckling av artefakter och i
förlängningen principkandidater. Syftet med tabellerna har varit att sammanfatta och tydligt visa på
kumulativitet i studien och samtidigt ge en god teoretisk respektive empirisk förankring av bidragen.

93

De teoretiska och praktiska bidragen är separerade i olika tabeller men det betyder inte att praktiker
respektive forskare inte kan ha ett intresse av alla bidragen.
Tabell 2.3 Övergripande sammanfattning av teoretiskt bidrag från den första iterationen
Beskrivning
Relation till Relation till teori (se referenser kap 6) Orginalitet för
empiri
ITSM och SMF
(avsnitt)
Enkelhet före
perfektion

Coyle och Brittain, 2009; Seigerroth, 2003;
Tjørnehøj och Mathiassen, 2010; Hoving &
van Bon, 2012, Devos et al. 2011;
Hertweck & Küller, 2010; Pino et al., 2010;
Pereira & Mira da Silva, 2011; Morimoto,
2005; Van Bon, 2002; Laporte 2008

Nytt för
tillämpningsområdet

Välgrundade
beslut

2.4.2,
2.4.4.1,
2.4.4.3,
2.4.4.4,
2.4.4.2, 2.5.1
2.4.9.3,
2.4.9.7
2.4.3,
2.4.9.5, 2.5.2

deBono, 1984; Polyani, 1966; Deming,
1994; Münch et al., 2012

Fokusera på
problem och
mål

2.4.4,
2.4.4.3,
2.4.4.4, 2.5.3

Balanserad
flexibilitet

2.4.1, 2.4.2,
2.5.4 , 1.1.3

Arbeta med
ständiga
förbättringar

2.4.3,
2.4.3.1,
2.5.5, 2.4.8,
2.4.4.6
1.1.3, 2.4.1,
2.4.3, 2.5.6
2.4.3,
2.4.4.6,
2.4.8, 2.5.7

Mathiassen et al. , 2002, Goldkuhl &
Röstlinger, 1988; Ishikawa, 1976; Dybå,
2004; Goldkuhl & Röstlinger, 1993;
Goldkuhl et al. 1987; Robson, 1991;
Rolland, 2003; Giorgini et al., 2005; Delor
et al., 2003; Grembergen et al., 2003
Morimoto, 2005; Seigerroth, 2003;
Pettersson et al., 2007; Küller et al., 2010;
Pereira & Mira da Silva, 2011
Liker, 2004; Womack et al., 1990; Deming,
1994; Imai, 1986

Anpassat/Nytt
för tillämpningsområdet
Anpassat för
tillämpningsområdet

Undvik den
generiska fällan
Inkludera
mätning

Morimoto, 2005, Pettersson et al., 2007;
Küller et al., 2010;
Smith, 2008; McNaughton et al., 2010;
Brooks, 2006

Anpassat för
tillämpningsområdet
Lånat

Nytt
Lånat
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Tabell 2.4 Övergripande sammanfattning av praktiskt bidrag från den första iterationen
Beskrivning
Relation till
Relation till teori
Orginalitet för ITSM och
empiri
(se referenser kap SMF
(avsnitt)
6)
Utvärderings-metod för
ITSM (inkl. flera olika
komponenter)

Kapitel 2.3
och 2.4

Se teorier i tabell 2.3 Nytt: nya processer för
vilka bidragit till
ITSM utvärdering;
artefakter.
Indikator-komponent för
ITSM
Anpassat:
Tillämpnings-område för
FA/SIMM
Lånat: Flera komponenter
från FA/SIMM

Tabell 2.5 Övergripande sammanfattning av övriga bidrag från den första iterationen
Beskrivning
Relation till empiri
(avsnitt)
Ej uppfyllda mål utgör krav för kommande iterationer
Krav på förändrade och nya komponenter/IS-artefakter samt krav på
borttagna komponenter
Stärkta problem och behov (jmf input)

Tabell 2.6 & avsnitt
2.4.1-2.4.9
2.4.1-2.4.9
2.4.1-2.4.9

Varken praktikerna eller forskarna i ADR++ teamet uppfattade att det fanns den mättnad som enligt
Sein et al. (2011) bör finnas för att anse att studien (iterationerna) kan avslutas. Flera mål var inte
uppfyllda och många designprinciper var inte heller verifierade fullt ut (se tabell 2.6). Det fanns
således, i detta tidigare skede av arbetet, ett mycket stort behov av ytterligare en iteration.
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Tabell 2.6 Sammanfattning av iterationens måluppfyllelse
Id Mål
Uppfyllt mål
1 IS-artefakter skall vara ITSMNej
baserade
2 IS-artefakter skall vara flexibla och
Nej
anpassningsbara för SMF
3 IS-artefakten skall inkludera en
Nej
lättförståelig arbetsprocess
4 IS-artefakter skall vara baserad på
Delvis
användarvänliga komponenter
5 IS-artefakter skall bidra till
Delvis
existerande teorier
6 IS-artefakter skall vara praktisk
Delvis
användbara
7 Kandidater till designprinciper skall
Ja
identifieras
8 Högre effektivitet i SMF som
Nej
levererar IT-tjänster skall uppnås

Kommentar till uppfyllelse
För generell IS-artefakt
För flexibel och anpassningsbar
För komplexa processer
Komponenter skapade men icke
tillräckligt användarvänliga
Principkandidater skapade
Principkandidater skapade men ISartefakt utgör inte tillräckligt bra stöd
Kunde inte verifieras
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3 Iteration #2: ”Metod, modell & IT artefakt -så mycket bättre!”
Syftet med det tredje kapitlet är att beskriva arbetet och resultatet från den andra iterationen i studien.
Eftersom flera etapper i ADR utförs parallellt beskriver kapitlet aktiviteter från både etapp två
(utveckling, intervention och utvärdering) och tre (reflektion och inlärning). Kapitlet är strukturerat i
följande ordning; 3.1) identifiera iterationens kunskapsmål, 3.2) välj formen för utveckling,
intervention och utvärdering, 3.3) utvecklings-, interventions- och utvärderingscykel, 3.4) reflektera
över måluppfyllelse, 3.5) utveckla och utvärdera principkandidater, och avslutningsvis 3.6)
iterationens bidrag samt behovet av ytterligare cykler.

3.1 Identifiera iterationens kunskapsmål
Med input från den första iterationen diskuterade ADR++ teamet den andra iterationens mål. De
kunskapsmål som uttalades inför den andra iterationen bestod delvis av samma mål som identifierades
inför den första iterationen (figur 2.1); 1) IS-artefakter skall vara ITSM-baserade, 2) IS-artefakter
skall vara flexibla och anpassningsbara för SMF, 3) IS-artefakter skall inkludera en lättförståelig
arbetsprocess, 4) IS-artefakter skall vara baserade på användarvänliga komponenter, 5) IS-artefakter
skall bidra till existerande teorier, 6) IS-artefakter skall vara praktiskt användbara, 7) Kandidater till
designprinciper skall identifieras, och 8) Högre effektivitet i SMF som levererar IT-tjänster skall
uppnås. Till dessa mål adderades ytterligare ett mål (4b); att skapa en ny styrande användarvänlig
metodkomponent – en best practice modell. Detta mål kan ses som ett delmål för att uppnå mål 4
(kapitel 2.1); IS-artefakter skall vara baserade på användarvänliga komponenter. Modellen (mål 4b)
syftade till att tydligare stödja SMF i att bedriva effektiv ITSM-verksamhet (leverera IT-tjänster och
hantera ITSM-processer). Den nya komponenten skulle skiljas från den öppna problemanalysen (se
kap 2) genom att baseras på en mera styrd tillämpning och på det viset komplettera den tidigare
identifierade komponenten. Modellen skulle också komplettera målanalysen genom att vara ett stöd
för användarna att generera tydligare mål.

3.2 Välj formen för utveckling, intervention och utvärdering
Den andra iterationen utfördes genom att förflytta UIU-brytpunkten närmare det IT-dominanta UIU
(se avsnitt 1.5.4). Detta val baserades på att ADR++ teamet i iterationen delvis ämnade ha ett mycket
tätt samarbete med representanterna från de olika organisationer där utvärderingsmetoden testades och
delvis på att ADR++ teamet samtidigt utvecklade ett mer tydligt användarstöd i form av en IT-artefakt
(se referensmodell avsnitt 3.1).
IT-dominant
UIU
Enbart IT

Organisationsdominant UIU
Enbart org.

Figur 3.1 Brytpunkt där iterationens UIU placerats.
Under iterationen utmanade ADR++ teamet (i enlighet med ADR) deltagarnas befintliga idéer,
arbetssätt och antaganden på IS-artefaktdesignen, samtidigt som ADR++ teamet skapade innovativa
IS-artefakter.

3.3 Utvecklings-, interventions- och utvärderingscykel
Med användning av den kunskap som erhållits under den första iterationen arbetade ADR++ teamet
under den andra iterationen med flera olika typer av IS-artefakter som samlades i ett ramverk. Dessa
IS-artefakter bestod av modell för ITSM-processbedömning, metod för ITSM-processbedömning och
ett IT-stöd för processbedömning. Utvecklingen utfördes liksom i föregående iteration tillsammans
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med alla praktiker men med den skillnaden att viss teknisk utveckling utfördes i en organisation –
därav placeringen av brytpunkten mellan organisationsdominant och IT-dominant UIU (se figur 3.1).
Utvärderingen genomfördes i alla organisationer och således också interventering. Följande avsnitt
fortsätter med 3.3.1) modell för ITSM-processbedömning, 3.3.2) metod för ITSM-processbedömning,
3.3.3) IT-stöd för ITSM-processbedömning, 3.3.4) metod för effektiviseringsarbete för SMF inom
ITSM, och 3.3.5) IMPROVE: Ett effektiviseringsramverk för SMF och ITSM.

3.3.1 Modell för ITSM-processbedömning
En reflektion under den första iterationen var att en tydlig styrning av effektiviseringsarbetet saknades
i IS-artefakten vilken därmed inte utgjorde ett tillräckligt gott stöd för användarna. Ett förslag på
lösning var att designa en komponent som avhjälpte problemet. Komponenten skulle utgöra ett
komplement till den befintliga problemanalyskomponenten. Utöver detta skulle den också kunna bli
ett komplement till målanalysen genom att guida användaren i arbetet med att sätta nya mål för
organisationen. En annan reflektion från den första iterationen var att det saknades ett tydligt sätt att
mäta effektiviseringsarbetet. Hur kan en organisation veta att den verkligen arbetar med rätt saker på
rätt sätt – dvs. att den blivit mer effektiv? För att veta detta krävdes det enligt organisationerna någon
form av mätning.
Ett konkret förslag på lösning kom från en av de deltagande organisationerna i ADR++ teamet.
Förslaget innebar att utveckla en bedömningsmodell som, förutom att fungera som en fristående
metodkomponent, också skulle kunna inkluderas i den övergripande effektiviseringsmetod (tidigare
utvärderingsmetoden) som utvecklats under den första iterationen. Syftet med modellen blev också att
den skulle stötta organisationerna i arbetet med att sätta ett tydligt betyg på sin nuvarande situation
genom att jämföra sin egen verksamhet (leverans av IT-tjänster och hantering av ITSM-processer) mot
marknadens best practice. Med stöd av ”betyget” skulle modellen också kunna stödja en organisation i
att sätta tydliga mål för den framtida situationen samtidigt som organisationen kunde identifiera vad
som skulle behöva göras enligt marknaden (best practice). Organisationen som föreslog lösningen
hade tidigare påbörjat ett arbete med att skapa en ITSM-anpassad bedömningsmodell. Efter det att
organisationen presenterat sin prototyp för ADR++ teamet enades teamet om att prototypen skulle
vara en mycket god kandidat för att vidareutveckla, anpassa och förbättra under den andra iterationen.
Organisationens argument för att dela med sig av sin IS-artefakt och sin kunskap, som utvecklats
under lång tid, var att de kunde få en bättre och mer utvecklad version tillbaka samtidigt som modellen
prövades i andra sektorer och således skulle bli mer generell.
För att vidareutveckla och beskriva bedömningsmodellen, valde ADR++ teamet att använda de fem
föreslagna faserna för mognadsmodellutveckling presenterad av de Bruin et al. (2005). Motivet till att
välja denna metamodell för mognadsmodellutveckling var att ADR++ teamet ansåg sig behöva ett
stöd i utvecklingsarbetet för att på sätt snabbare komma till avslut. Metamodellen av de Bruin et al.
(2005) verkade i teorin också vara en väl fungerade modell. De fem faserna i metamodellen består av
följande aktiviteter (i ordning): omfattning (scope), design, populering, testning, driftsättning och
underhåll.

3.3.1.1 Omfattning av bedömningsmodellen
I samband med problemformuleringsfasen (se kapitel 1) i ADR++ projektet, bestämdes omfattningen
(effektivisering av SMF inom ITSM) för de IS-artefakter som skulle utformas. Samma omfattning
gällde också för bedömningsmodellen. ADR++ teamet beslutade sig för att basera och bygga metoden
på CMMI-SVC version 1.3 (CMMI Product Team, 2010). Beslutet grundades på att CMMI är ett
väletablerat bedömningsramverk på marknaden, i forskarsamhället och för den generella praktiken
(CMMI Product Team, 2010). Att det redan fanns en prototyp utvecklad av en av organisationerna
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som byggde på CMMI var ytterligare ett argument då detta skulle kunna fungera som en god bas för
fortsatt utveckling. Den befintliga CMMI-modellen tillåter dessutom anpassningar av modellen för att
bättre passa specifika projekt och CMMI Product Team (2010) uppger att metodutvecklare förväntas
bidra med bedömningsinformation för att tillgodose nya behov. I ADR++ teamets fall var man inte i
första hand intresserade av att bidra till en generell utveckling av CMMI utan istället bidra till
utvecklingen av effektiviseringsarbete inom ITSM-sektorn och skapa bidrag till kunskapsbasen i
forskarsamhället. Dock såg teamet en potential i att också bidra med ytterligare kunskaper gällande
processbedömning. ADR++ teamet var av den uppfattningen att scopet/omfattningen för
bedömningsmodellen skulle göra att den skiljde sig dels från CMMI men också från andra mer
generella bedömningsmodeller på marknaden. En effekt av detta skulle förhoppningsvis vara att
innovationshöjden i de utvecklade IS-artefakterna skulle förbättras jämfört med resultatet från den
första iterationen.
En kritik av CMMI-SVC version 1.3 och som uppdagats under projektet är att målen och inriktningen
i modellerna är relevanta för alla organisationer som sysslar med leverans av tjänster oavsett bransch.
Beskrivningen av dessa blir därmed alltför generell och svårtolkad. CMMI inkluderar följaktligen vitt
skilda sektorer som hanterar tjänster. Exempel på dessa organisationer kan vara organisationer som
sysslar med försvar, informationsteknik (IT), hälsovård, finanssektorn, transport, utbildning, logistik,
underhåll, flyktingtjänster, vård av gräsmattor, bibliotek, forskning, konsultverksamhet, revision,
oberoende verifiering och validering, personal, ekonomisk förvaltning, hälsovård, och IT-tjänster
(CMMI Product team, 2010). Detta stora användningsområde identifierade ADR++ teamet i den
inledande studien i avhandlingen (se kapitel 1) som ett problem då det gjorde att CMMI uppfattades
som för generell. Problemet med generella metoder bekräftas av April et al. (2005) som försöker ta itu
med denna fråga genom att föreslå en modell för förvaltning byggd på CMMI. Den föreslagna
modellen bygger dock på ”CMMI för utveckling” vilket inte är tillräckligt för ITSM då denna sektor
fokuserar på underhåll ur ett process- och tjänsteperspektiv (se också 1.4.2). Detta var också ett
argument för ADR++ teamet att skapa en ny bedömningsmetod som delvis baseras på CMMI-SVC
version 1.3.

3.3.1.2 Design av bedömningsmodellen
Den andra fasen enligt de Bruin et al. (2005) är att fastställa en design och arkitektur för modellen.
Denna design skulle ligga till grund för fortsatt utveckling och tillämpning. ADR++ teamet inledde
fasen genom att diskutera huruvida IS-artefakten borde vara av induktiv eller normativ typ. Den
induktiva typen tar sin utgångspunkt i en grundlig förståelse av den nuvarande situationen och baserar
förbättringsarbete på de mest kritiska frågorna i den specifika organisationen (Pettersson et al., 2007).
Den normativa typen förespråkar en strategi som bygger på en uppsättning av best practice som har
visat sig framgångsrika i andra organisationer (Pettersson et al., 2007). ADR++ teamet valde den
normativa typen eftersom brist på styrning var något som framkom under reflektionen i iterationen (se
avsnitt 2.4.4.2). Denna typ av modell kallas ibland också för referensmodell (Rosemann, 2001). Likt
tidigare krav från praktikerna skulle bedömningsmodellen utformas så att den blev enkel att använda
samtidigt som den skulle vara lätt att förstå och därmed lära in.

3.3.1.3 Populering av bedömningsmodellen
I populeringsfasen är det nödvändigt att identifiera vad som behöver mätas i bedömningen och hur
detta kan mätas (De Bruin et al., 2005).
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3.3.1.3.1 Hur skall arbetet mätas
Vad gällde hur-frågan så valde ADR++ teamet att återanvända (och anpassa) "Continuous
representation" i CMMI. Detta innebar att teamet byggde modellen för att fungera med
kapacitetsnivåer där nivå 0 klassificerades som lägst och nivå 3 som högsta nivå. Eftersom det finns
tre generiska mål i ” Continuous representation”, 1-3, kan en organisation också vara verksam på en
nollnivå. På denna nivå når organisationen således inte upp till den första nivån. De fyra
kapacitetsnivåerna bygger på CMMI Product Team (2010):
 kapacitetsnivå 0 – ofullständig process
En ofullständig process är en process som antingen inte utförs eller är delvis utförd. En eller flera
av påståenden för processen är inte uppfyllda. Inga allmänna påståenden finns för den här nivån,
eftersom det inte finns någon anledning att institutionalisera en delvis utförd process.
 kapacitetsnivå 1 – utförd process
Kapacitetsnivå nummer ett karakteriseras som en utförd process. En utförd process är en process
som åstadkommer det nödvändiga arbetet att producera tjänster och alla påståenden för processen
är uppfyllda. Även om kapacitetsnivå nummer ett skapar viktiga förbättringar, kan dessa
förbättringar försvinna med tiden om de inte institutionaliseras.
 kapacitetsnivå 2 - hanterad process
Den andra kapacitetsnivån karakteriseras som en hanterad process. En hanterad process är en
process som utförs, planeras och genomförs i enlighet med policys och den involverar kompetenta
människor som har tillräckliga resurser för att producera kontrollerade resultat. Processen
involverar också alla berörda parter, övervakas, kontrolleras, granskas och bedöms i förhållande
till dess beskrivning.
 kapacitetsnivå 3 - definierad process
Kapaciteten på nivå tre karakteriseras som en definierad process. En definierad process är en
hanterad process som är anpassad till organisationens standardiserade processer enligt
organisationens riktlinjer. En viktig skillnad mellan kapacitetsnivå två och tre är omfattningen av
standarder, processbeskrivningar och rutiner. På kapacitetsnivå 2, kan processbeskrivningar och
procedurer vara helt olika för varje enskilt team. På kapacitetsnivå tre, är normer,
processbeskrivningar och rutiner för arbetet skräddarsydda från organisationens standardiserade
processer för att passa en organisatorisk enhet och därför är de mer konsekventa (bortsett från
skillnader som tillåts av organisationens riktlinjer).
Ett antal påståenden relaterade således till varje kapacitetsnivå i ADR++ teamets modell. Om en
bedömningssession resulterat i att alla påståenden för den första nivån var sanna klassificerades den
bedömda processen också som att vara kompatibel med kapacitetsnivå 1, annars 0. Om
bedömningssessionen innebar att alla påståenden som följde nivå 1 och 2 var sanna (organisationen
uppfyllde alla påståenden), innebar det att processen uppnådde kapacitetsnivå 2. Detsamma gällde för
den tredje nivån (alla uttalanden inom nivå 1 och 2 skulle också vara sanna). Om en
bedömningssession resulterade i att ett påstående med ett annat betyg än sant, uppnådde varken
organisationen den nivån eller någon ”högre” nivå på skalan.
För att bedöma ett påstående som tillhörde en specifik kapacitetsnivå i modellen använde ADR++
teamet 5 olika nivåer; 1) sant, 2) till stor del sant, 3) någorlunda sant, 4) falskt och 5) ej tillämpbar.
Sant innebär att ett påstående följdes i minst 9 av 10 fall i organisationens verksamhet. Till stor del
sant betydde att ett påstående uppfylldes i 6 till 9 av 10 fall och någorlunda sant innebar att ett
påstående var sant för 2 till 5 fall av 10 möjliga. Ett påstående klassificerades som falskt om det var
sant för 1 eller färre fall av 10 möjliga. Ej tillämpbart (NA) innebar att det inte var möjligt att gradera
påståendet i organisationen vilket kunde uppstå då t.ex. kunden styrde över en sådan aktivitet eller att
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den var bortförhandlad inom ramen för ett avtal. Bedömningen byggde alltså på att gruppen
tillsammans uppskattade ett rimligt svar på ett påstående enligt nivåerna ovan.

3.3.1.3.2 Vad skall mätas
Beträffande vad så kom ADR++ teamet fram till slutsatsen att det finns nio processer som bör
prioriteras för SMF inom ITSM. Denna slutsats grundades på organisationernas yrkesmässiga
erfarenheter och den reflekterande diskussion mellan forskare och praktiker som följde vid tester och
utvärderingen av modellen. De processer som valdes var: strategisk styrning av tjänster (STT),
tjänsteutveckling (TU), releasehantering (RH), tjänsteleverans (TL), incident och problemhantering
(IP), kapacitets och tillgänglighetshantering (KT), kontinuitetshantering, (KH), arbetsplanering (AP)
och övervakning och kontroll (ÖK). Anledningen till att just dessa nio processer valdes ut var att
ADR++ teamet ansåg att de omfattade de mest väsentliga göromålen för SMF inom ITSM. Dessa
processer var också viktiga för att säkra konkurrenskraft och överlevnad på lång sikt enligt
praktikerna. Vid senare tester bekräftades dessa processer också genom att utvärdera modellen i
användning. Om en organisation implementerar dessa nio processer skulle det innebära att
organisationen hade uppnått en tillräckligt bra situation – den var så att säga good enough. Att
utforma modellen på detta vis begränsade inte heller möjligheterna för organisationer att lägga till
ytterligare processer eller ta bort befintliga vid framtida lokala behov. Processerna byggde på
motsvarande processer och procedurer från CMMI-SVC 1.3 men har under iterationen anpassats något
för ITSM-sektorn och SMF. Påståenden från CMMI anpassades genom att slå ihop påståenden på den
andra nivån för att bättre fungera för förutsättningarna i SMF. Exempel på detta är att de generiska
målen 2.2 och 2.3 (CMMI Product Team, 2010) har konkatenerats till ett påstående enligt ”Vi
tillhandahåller ändamålsenliga resurser samt fördelar ansvar och befogenheter”. ADR++ teamet
ändrade också formen på påståendet från CMMI-SCV så att varje påstående startar enligt formeln ”Vi
har…”. På samma sätt konkatenerades ett antal påståenden på nivå tre. De nio processerna kan
således sägas utgöra en bas för effektiv ITSM. Nedan följer en kort beskrivning av de nio processerna
som inkluderades i metoden.
3.3.1.3.2.1 Strategisk styrning av tjänster (STT)
Syftet med denna process är att utveckla och underhålla standardiserade tjänster i samklang med
kundernas behov och planer. Processen bestämmer t.ex. vilka tjänster som organisationen skall
tillhandahålla och standardisera samtidigt som den skall se till att det finns en synergi mellan tjänster
som erbjuds av en tjänsteleverantör och organisationens strategiska affärsmål. Påståenden förändrades
på nivå två och tre enligt 3.3.1.3.2. På den första nivån för processen förändrades påståenden endast i
mindre grad. Exempelvis förändrades påståendet ”Upprätta och uppdatera egenskaper av samtliga
standardtjänster och tjänstenivåer” till ”Vi har upprättat och har uppdaterade egenskaper (ex service
nivåer) av samtliga standardtjänster och tjänstenivåer.”
3.3.1.3.2.2 Releasehantering (RH)
Syftet med processen är att driftsätta nya eller väsentligt förändrade tjänstekomponenter inklusive ett
beaktande av den nya/förändrade tjänstens påverkan på leveransen som helhet. RH behandlar alla
aspekter av planering, kommunikation, hantering, distribuering och säkerställer att tjänster driftsätts
effektivt. Med andra ord ser processen till så att den nya tjänsten kommer på plats. Processen hanterar
både nya system, förändrade system och avveckling av gamla system - allt samtidigt som man ser till
att inget går väldigt fel med den pågående tjänsten. Påståenden förändrades på nivå två och tre enligt
3.3.1.3.2. På den första nivån för processen förändrades påståenden endast i mindre grad och samma
antal påståenden som i CMMI behölls (5 st.). Exempel på en förändring var för påståendet; ”Förbered
berörda intressenter för förändringar i tjänster och servicesystem” till ”Vi informerar intressenter i god
tid om de planerade ändringarna”.
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3.3.1.3.2.3 Tjänsteleverans (TL)
Syftet med tjänsteleveransprocess är att leverera tjänster i enlighet med gällande avtal. Processen
fokuserar på aktiviteter som att skapa och upprätthålla serviceavtal, förbereda och upprätthålla en
metod för leverans av tjänster, förberedelser för leverans av tjänster, leverera tjänster, ta emot och
bearbeta krav och slutligen drifta tjänsten. Påståenden förändrades på nivå två och tre enligt 3.3.1.3.2.
På den första nivån för processen förändrades påståenden endast i mindre grad och samma antal
påståenden som i CMMI behölls (8 stycken). Exempel på en förändring var för påståendet; ”Etablera
och upprätthålla ett system för kravhantering för bearbetning och spårning av kravinformation.” som
förändrades till ”Vi har ett uppdaterat ärendehanteringssystem för att hålla ordning på inkomna
ärenden och krav.”
3.3.1.3.2.4 Tjänsteutveckling (TU)
Syftet med denna process är att analysera, designa, utveckla, integrera, verifiera och validera tjänsten
så att de uppfyller existerande och förväntade serviceavtal. Processen innehåller således allt som
stöttar organisationen i att utveckla tjänsten, inklusive människor, processer och utrustning.
Påståenden förändrades på nivå två och tre enligt 3.3.1.3.2. På den första nivån för processen
förändrades påståenden i hög grad. Från att i CMMI-SVC bestå av hela 12 påståenden har ADR++
teamet effektiviserat bedömningen till hälften (6 stycken påståenden). Exempel på en förändring var
det nya påståendet ”Vi samlar in, prioriterar, analyserar och skapar en kravspecifikation baserad på
intressenters behov, förväntningar, begränsningar och gränssnitt mellan tjänster och komponenter.”
som var en konkatenation av flera påståenden i CMMI.
3.3.1.3.2.5 Kapacitets- & Tillgänglighetshantering (KT)
Syftet med processen är att säkerställa effektiv prestanda för tjänsten vad gäller tillgänglighet och
kapacitet. Processen inkluderar att etablera och upprätthålla kapacitet och tillgänglighet till en
försvarbar kostnad och med en effektiv resursanvändning. Med andra ord skall organisationen med
processens hjälp säkerställa så att organisationen har rätt resurser för att leverera tjänsterna och att de
är tillgängliga när de behövs – till en rimlig kostnad. Påståenden förändrades på nivå två och tre enligt
3.3.1.3.2. På den första nivån för processen förändrades påståenden endast i mindre grad och samma
antal påståenden som i CMMI behölls (8 stycken). Exempel på en förändring var för påståendet;
”Upprätta och underhåll representationer för servicesystemet för att stödja kapacitets- och
tillgänglighetshantering.” som förändrades till ”Vi har uppdaterade beskrivningar som visar ex
volymer och tidpunkter etc. som utgör underlag för kapacitets- och tillgänglighetshantering”.
3.3.1.3.2.6 Incident- & Problemhantering (IP)
Syftet med processen är att säkerställa att incidenter löses effektivt och inom avtalad tid, samt att
lämpliga åtgärder vidtas för att förebygga incidenter. Processen innehåller aktiviteter som att;
identifiera och analysera incidenter, initiera särskilda åtgärder för att hantera incidenter, övervaka en
incidents status, eskalering av incidenter, identifiera och analysera de bakomliggande orsakerna till
incidenter (problemhantering), identifiera lösningar som gör att tjänsten kan fortsätta att leverera nytta
och värde etc. Med andra ord skall processen hantera det som går fel i tjänsten på ett korrekt sätt – och
om möjligt redan i förväg förhindra att samma fel upprepas dvs. att stödja resurser att vara proaktiva.
Påståenden förändrades på nivå två och tre enligt 3.3.1.3.2. På den första nivån för processen
förändrades påståenden endast i mindre grad och samma antal påståenden som i CMMI behölls (8
stycken). Exempel på en förändring var för påståendet; ”Analysera de underliggande orsakerna till
utvalda händelser.” som förändrades till ”Vi identifierar problem för relevanta incidenter”.
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3.3.1.3.2.7 Kontinuitetshantering (KH)
Syftet med denna process är att etablera och underhålla planer som säkerställer att leveransen av en
tjänst kan fortsätta även under och efter betydande störningar i den normala driften. Processen
omfattar utveckling, testning, och upprätthållandet av en plan för tjänsternas kontinuitet. Påståenden
förändrades på nivå två och tre enligt 3.3.1.3.2. På den första nivån för processen förändrades
påståenden endast i mindre grad och samma antal påståenden som i CMMI behölls (8 stycken). Ett
exempel på en förändring var för påståendet; ”Vi har och upprätthåller utbildningsprogram för att
säkra tjänstens kontinuitet.” som var en konkatenation av två påståenden enligt CMMI.
3.3.1.3.2.8 Arbetsplanering (AP)
Syftet med arbetsplanering är att upprätta och underhålla planer som definierar arbetsuppgifter och
aktiviteter för en effektiv ITSM-verksamhet (levererans av IT-tjänster och hantering av ITSMprocesser). Planering är en av nycklarna för att effektivt hantera arbetet. Processen innehåller bland
annat aktiviteter som; utveckla en arbetsplan, interagera med berörda intressenter på lämpligt sätt,
skapa ett åtagande för planen bland intressenter och underhålla planen. Påståenden förändrades på
nivå två och tre enligt 3.3.1.3.2. På den första nivån för processen förändrades påståenden endast i
mindre grad och samma antal påståenden som i CMMI behölls (14 stycken). Exempel på en
förändring var för påståendet; ”Upprätta och underhåll uppskattningar av (arbetsprodukter) och
attributuppgifter” som förändrades till ”Vi estimerar vårt arbete genom tids-, storleks- och
kostnadsuppskattningar”.
3.3.1.3.2.9 Övervakning & Kontroll (ÖK)
Syftet med processen är att skapa en förståelse för status i pågående aktiviteter så att lämpliga
korrigerande åtgärder kan vidtas när utfallet väsentligt avviker från planen. Status bestäms främst
genom att jämföra det faktiska arbetet med planen. Påståenden förändrades på nivå två och tre enligt
3.3.1.3.2. På den första nivån för processen förändrades påståenden endast i mindre grad och samma
antal påståenden som i CMMI behölls (10 stycken). Ett exempel på en förändring var för påståendet;
”Vi vidtar åtgärder för identifierade problem tills dess att ärendet stängts” vilket var en konkatenation
av två CMMI-påståenden.

3.3.1.4 Testning av bedömningsmodellen
ADR++ teamet har testat modellen hos de deltagande praktikerna enligt ADR-metodens
föreskrivande, dvs. i en organisatorisk kontext. Testerna av modellen utfördes hos alla åtta
organisationerna.

3.3.1.5 Driftsättning och underhåll av bedömningsmodellen
Den sista fasen i metamodellen av de Bruin et al. (2005) är att driftsätta och underhålla
bedömningsmodellen. Fasen är till för att göra modellen tillgänglig för användning och för att
kontrollera omfattningen av modellens generaliserbarhet. Denna fas utfördes inte specifikt för
modellen utan blev istället ”en del av” ADR++ projektet.

3.3.2 Metod för ITSM-processbedömning
Efter det att en modellstruktur för processbedömning skapats av ADR++ teamet behövde modellen
kompletteras med aktiviteter så att den blev användbar. En metod är en uppsättning steg (aktiviteter
eller riktlinjer) som används för att utföra en uppgift (Vaishnavi & Kuechler, 2007). Modellerna å
andra sidan använder språket för att representera problem och lösningar och beskriva processer som
ger vägledning om hur man kan lösa problem (Winter, 2008). Enligt March och Smith (1995) används
modeller för att beskriva arbetsuppgifter, situationer eller IS-artefakter. Jag anser att metoder och
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modeller kompletterar varandra då en metod kan göra en modell mer användarvänlig. Dessa aktiviteter
bildade således en metod där modellen, naturligt, fick en central roll. Den avgränsade
processbedömningsmetoden skapades med syftet att dels kunna fungera fristående och dels för att
kunna integreras i den redan utvecklade metoden (läs iteration 1 och avsnitt 3.3.4 nedan). Metoden
som inkluderade bedömningskomponenten bestod av fyra steg enligt figur 3.2. ADR++ teamet
inspirerades av Demings cykel (Deming, 1994) vid utformning av metoden och argumentet för att
återanvända Demings cykel var att den var välbeprövad samtidigt som det fanns en önskan från
praktikerna att arbeta iterativt med ständiga förbättringar/effektiviseringar av ITSM. Att arbeta
iterativt ansågs tillföra styrkor till effektiviseringsarbetet och samtidigt säga något till medarbetarna
om att initiativet skall tas på allvar då det inte är en engångsföreteelse. Med inspiration från PDCA (se
iteration 1, avsnitt 2.4.3) så utvecklades också stöd iterativt arbete i den andra iterationen (se figur
3.2).

4. Utvärdera
effekter

1. Förbered
bedömning

3.
Implementera
åtgärder

2. Utför
bedömning

Figur 3.2 De 4 iterativa/cykliska stegen för den ITSM-relaterade bedömningsmetoden där modellerna
också ingick.

3.3.2.1 Förbered bedömning
Det första steget i bedömningsmetoden bestod av att förbereda bedömningen (se figur 3.2). I
aktiviteten skulle en facilitator som ansvarade för och höll i bedömningen utses. En anställd vid
organisationen (vanligtvis delaktig i ITSM-teamet) utsågs av ledningen till att ta ansvar och facilitera
arbetet. Facilitatorns första uppgift var att välja ett representativt antal personella resurser med olika
roller som i sin tur skulle delta i valet av processer för den kommande bedömningssessionen. Nästa
steg bestod av att välja ut lämpliga processer för bedömning. ADR++ teamets utvärderingar visade att
det var lämpligt att välja två, alternativt tre, processer och vid behov eller vid senare iterationer (läs
bedömningsomgångar) bedöma ytterligare processer. Orsaken till detta tillvägagångssätt var att
företagen utifrån sina förutsättningar ansåg det rimligt och möjligt att (enbart) allokera ett par timmars
arbete samt att det ansågs vara för tröttsamt att bedöma fler processer vid samma tillfälle. Att bedöma
ett par processer ansågs således vara tillräckligt bra. För att göra det enklare för deltagarna att välja ut
2-3 processer (av de nio möjliga), utformade ADR++ teamet ett enkelt verktygsstöd (tabell 3.1) i syfte
att prioritera processer för deltagarna. Verktyget byggde på votering och utfördes via
mailkorrespondens. Forsyth (2006) menar att ett vanligt sätt att fatta beslut i team är just genom
votering. Forsyth (2006) menar att en nackdel med voteringar är att det kan ta lång tid. I detta fall
ansåg dock ADR++ teamet att voteringar inte skulle medföra några problem eftersom medlemmar i ett
team ofta ”känner” varandra väl och är vana vid liknande situationer.
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Tabell 3.1 Exempel på en sammanställning för omröstning för val av processer.
Process /Prioritet

Prio 1 (antal
röster)
Tjänsteutveckling
4
Releasehantering
2
Kapacitetshantering
1
Incidenthantering
1

Prio 2 (antal
röster)
0
1
3
1

Prio 3 (antal
röster)
1
0
1
0

Total
Röster
5
3
5
2

Kommentar
Lorum ipsum
Lorum ipsum
Lorum ipsum
Lorum ipsum

De av facilitatorn utvalda personerna förseddes också med var sitt dokument som innehöll en kort
beskrivning av syftet med uppgiften samt en kort beskrivning av de olika processerna. Varje deltagare
måste därefter välja och rangordna tre processer mellan 1 och 3, där 1 var högsta prioritet och 3 lägst.
Ett kriterium för att välja processer var att välja dem som har ett behov av att förbättras. En sådan
behovsanalys skulle kunna baseras på processtiden, antalet kundklagomål eller missnöjdhet från
anställda och baseras på teorier av Hammer & Champy (1993) som kallar detta för ”Dysfunction”.
Ytterligare ett kriterium för val av processer var hur sannolikt det var att förändringar i processen
lyckades – dvs. välj ”lågt hängande frukter först”. Detta kriterium stämmer också väl överens med
Rosemann (2001) som menar att om processen är svårmanövrerad till sin natur bör man vänta med att
ta itu med denna process till ett senare skede. Detta kriterium nämns också av Hammer och Champy
(1993). När prioriteringen var gjord skickade respektive deltagare in sina svar till facilitatorn som
sammanställde resultatet. Baserat på detta fattades ett beslut om vilka processer som skulle bedömas
vid bedömningstillfället.
Andra kriterier för att välja processer är enligt Rosemann (2001) att välja de processer som signifikant
bidrar till företagets vinst (s.k. ”cash cow”-processer). Detta då organisationernas huvudmål ofta är
just att maximera vinsten. Alternativt kan också processer som är mycket kostsamma väljas (ibid).
Effektiviseringsbehov
Hög

Prio 2

Prio 1

Låg

Prio 3

Prio 4

Låg

Hög

Processens
värde

Figur 3.3 Fokus vid processval (baserad på teori av Rosemann (2004)).
Nästa steg i metoden för ITSM-processbedömning var att besluta om självbedömningen skulle vara
singelteam- eller multipelteambaserad. En ansats där ett singelteam involverades innebar att
bedömningen utfördes inom ett sedan tidigare sammansatt ITSM-team. I detta team arbetade alla
resurser med samma tjänster. Resultatet av en sådan självutvärdering betraktades endast som giltig för
det specifika ITSM-teamet och resultatet gav således inte en kapacitetsnivå på hela organisationens
processer. Fördelarna med denna ansats var att bedömningen utfördes mer effektivt vad gällde tid och
åtgärderna som identifierades var också enklare att genomföra då de ofta inte var stora i sin
omfattning.
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En ansats som baserades på en multipelteambedömning innebar att bedömningen genomfördes
tillsammans med representanter från flera olika team inom samma IT-tjänsteleverantörsorganisation.
Fördelar som identifierades med detta tillvägagångssätt var att kunskap och idéer spreds mellan de
olika teamen samt att resultatet från bedömningen representerade en mer allmän bild (temperatur) på
hela ITSM-verksamheten. En nackdel med det multipla tillvägagångssättet kunde vara att
bedömningen tog mer tid och resurser i anspråk. Konsensus var dessutom ofta svårare att uppnå, då
olika team i de tester som utfördes, delvis hade olika arbetssätt och delvis hade olika
begreppsanvändning.
För att underlätta konsensus i teamet inom en rimlig tid bör inte antalet deltagare överstiga 10 personer
i bedömningssessionen. Att mäta effekterna av de förbättringar som organisationen så småningom
genomfört utifrån resultatet från bedömningssessionen var också viktigt. Ett viktigt mätvärde var den
kapacitetsnivå (se avsnitt 3.3.1.3.1) som bedömningsarbetet resulterade i. Kapacitetsnivån var viktig
eftersom den på ett tydligt sätt visualiserade ett nuläge men också visade på ett teams progression i
sina effektiviseringsförsök. Det senare kunde göras genom att visa hur teamet förbättrat processer
genom att uppnå en högre kapacitetsnivå. För att ytterligare och mer specifikt kunna mäta effekterna
av en förbättringsåtgärd så var det också viktigt att välja mätvärden som ”tog tempen” på varje enskild
process. Detta värde utgjorde sedan den bas som organisationen vilade på och kunde jämföra sig mot
vid nästa bedömningsomgång. Bedömningen blev således ett sätt att effektivisera sin interna
verksamhet och inte ett sätt att jämföra sig mot andra externa verksamheter. Mätvärden valdes efter
det att en process hade valts och organisationerna bestämde själva vilka mätvärden som skulle
inkluderas i omgången. Exempel på mätvärde för en releasehanteringsbedömning kunde vara ”antalet
felaktiga releaser i produktionsmiljö” och/eller ”antalet tillbakarullningar” under en specifik period.

3.3.2.2 Utför bedömning
När steget ”förbered bedömning” hade genomförts startade bedömningen av processer. Detta innebar
att facilitatorn läste upp ett påstående för teamet varpå teamet reflekterade över detsamma. Facilitatorn
läste också, vid behov, påståendets kompletterande information vilken gav deltagarna en mer utförlig
förklaring till innebörden av påståendet. Detta var särskilt lämpligt vid initiala omgångar men ju mer
erfarna deltagarna blev desto oftare blev det vanligt att endast påståendet utan extrainformationen
behövde användas. Den information som låg till grund för svaren på påståenden (”sant”, ”till stor del
sant” etc.) kom vanligtvis från deltagarna i teamet själva vid bedömningssessionen. Det fanns dock
inget hinder för att komplettera med information från andra anställda, data från system eller
information från kunder som hämtats in på olika sätt, t.ex. genom samtal, enkäter och/eller intervjuer.
När alla deltagare i teamet förstått innebörden av påståendet diskuterade de detsamma och jämförde
hur teamets nuvarande situation matchade påståendet. I samband med detta kom de också överens om
ett lämpligt betyg (”sant”, ”till stor del sant” etc.) för det specifika påståendet. Återigen var det viktigt
att deltagarna skulle försöka skapa en atmosfär som främjade samtalet och bedömningen byggde också
på att teamet var överens – dvs. nå konsensus inom teamet. När teamet hade enats om ett betyg
noterade facilitatorn detta. Om betyget var allt annat än sant skrev teamet en kommentar för
påståendet.
När bedömningssessionen var avslutad beräknades och diskuterades resultatet i teamet.
Rekommendationen var dock att vänta med analysen av resultatet till en senare tidpunkt. Anledningen
till detta var att en bedömningssession, även om den tog en relativt kort tidsperiod i anspråk, kunde
vara krävande för teamet och därför förelåg en risk att den kreativitet som behövs vid en analys kunde
hamna på en låg nivå. Ett annat skäl var återigen att det ofta var svårt att avsätta hela dagar för denna
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typ av workshop/session för små och medelstora företag varför ett avslut efter bedömningssessionen
var lämpligt.

3.3.2.3 Implementera åtgärder
Det tredje steget var att ta beslut om vilka åtgärder som skulle genomföras i organisationen. Beroende
på omfattningen av förändringen kunde åtgärderna också utföras på olika sätt. Åtgärderna byggde på
identifierade gap mellan verksamhetens arbetssätt och marknadens önskemål. I de fall där en längre tid
och mycket resurser behövdes för att implementera åtgärder, var det en fördel att skapa ett särskilt
projekt för åtgärdsimplementeringen. Metoden gav således inte stöd för implementeringsarbetet och
argumentet för detta var att olika organisationer hade olika sätt att implementera förändringar. Istället
valde ADR++ teamet att hänvisa till organisationens egna projektrutiner eller metoder.

3.3.2.4 Utvärdera effekter
Det sista steget i metoden utfördes på ett liknande sätt som i steg två (se avsnitt 3.3.2.2). Teamet
bedömde samma processer igen för att utvärdera om de blivit mer effektiva (uppnått en högre
kapacitetsnivå) sedan den senaste bedömningen. På detta sätt genomfördes en ny bedömningsomgång
enligt stegen i figur 3.3. Denna bedömningsomgång visade sig ofta vara snabbare än den initiala
omgången eftersom teamet redan hade diskuterat påståendena vid minst ett tillfälle och därför hade
mer kunskap än tidigare. När nästa bedömning var avslutad gjordes en jämförelse med resultaten från
den inledande omgången. Genom denna jämförelse var det nu möjligt att analysera huruvida teamet
hade lyckats effektivisera sina ITSM-processer eller inte. Kompletterande mått som valts i steg två
användes också i denna analys.

3.3.3 IT-stöd för ITSM-processbedömning
Den prototyp som ADR++ teamets modell baserades på var utformad som en IT-artefakt (se Sein et
al., 2011). IT-artefakten var utvecklad i programmeringsspråket Visual Basic (Microsoft) och det
grafiska gränssnittet var Excel. ADR++ teamet beslutade sig för att anamma och vidareutveckla ITartefakten under iterationen och tekniken skulle därför vara densamma som prototypen använde sig av.
Förhoppningarna var att IT-artefakten skulle utgöra ett tydligare stöd för både
processbedömningsmodellen och dess metod och i slutändan också för den övergripande metoden för
effektivisering av SMF inom ITSM. Olika ”flikar” i Excel fick utgöra stegen/aktiviteterna i metoden.

Figur 3.4 IT-artefaktens bedömningsvy.
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Figur 3.4 illustrerar vyn som bedömningssessionen i mångt och mycket kretsade kring. I figuren visas
hur respektive påstående (till vänster i vyn) relaterade till en nivå (nivå nr 1 till höger om påståendet i
figuren). Genom att föra muspekaren över informationssymbolen till vänster om påståendet fanns det
också möjlighet att läsa förtydligande information i en kontextruta. Detta var ett specifikt krav från
användarna. Vyn visar också hur det var möjligt att sätta betyg (”sant”, ”till stor del sant” etc.). Varje
betygsnivå var också representerad av färg vilket tydliggjorde för teamet vad som fungerade bra
respektive dåligt. Betyg (färg) valdes genom att skriva en kod i respektive färg i rutan varvid rutan
färglades ex ”R” för röd.

Figur 3.5 IT-artefaktens resultatvy.
När bedömningssessionen var avslutad beräknades resultatet genom att välja knappen beräkna i
resultatvyn (se figur 3.5). Då beräknades resultat för respektive process och dess påståenden färglades
enligt figur 3.5. Samtidigt beräknades procentuell andel ”sant” etc. vilket visades på samma vy. I
samband med detta kalkylerades också kapacitetsnivån för respektive process. Detta resultat visades i
ett stapeldiagram enligt figur 3.6. I stapeldiagrammet visades också tidigare resultat vilket gjorde att
det var möjligt att jämföra teamets progression över tid. I figuren visar blå stapel (ljusgrå i figuren)
nuvarande nivå för respektive process medan röd stapel (mörkgrå i figuren) visar den tidigare
omgångens nivå.
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Figur 3.6 IT-artefaktens jämförelsevy.

3.3.4 Metod för effektiviseringsarbete för SMF inom ITSM
Med utgångspunkt från erfarenheterna från den första iterationen analyserades och arbetades den
tidigare utvärderingsmetoden om. Utvärderingsprefixet från den första iterationen hade tidigare
diskuterats och ADR++ teamet kom fram till att detta inte var signifikant för den metod som teamet
tagit fram. Istället talade man om effektiviseringsstöd för ITSM-verksamheter (verksamheter som
levererar IT-tjänster och hanterar ITSM-processer) inom SMF i form av en metod. Arbetsnamnet på
metoden var IT Service Management Capability Method (ITSM-CM).

ITSM: Svårigheter, nya krav
& bekymmer

SMF som hanterar ITSM
organisation
Effektiviserad (ITSM)
verksamhet

Möjligheter och önskan
förbättring
ITSM-CM
initiativ

Implementerade
åtgärder
Effektiviseringsarbete
enligt
ITSM-CM

ITSM problem, mål,
gap & behov
Figur 3.7 ITSM-CM ur ett ITSM- och organisationsperspektiv.

Analys och implementering
av åtgärder
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Utvärderingar och tester under iterationen visade att en ITSM-CM omgång (en iteration) vanligtvis
initierats av att det fanns ett uttalat behov av förbättringar/effektiviseringar i organisationen. Detta
behov kunde ha sin grund i t ex interna problem, nya lagar eller nya krav från kunder (jämför Burnes,
2009; Foley och Zahner; 2009, Helms Mills et al., 2009; Todnem By, 2005). Ett team sattes samman
(multipel- eller singelteam) och en eller flera ITSM-CM omgångar genomfördes. I slutet av varje
ITSM-CM omgång identifierades, utvecklades och implementerades åtgärder för de identifierade
problemen, gapen och målen. För att veta vilka effekter som åtgärderna hade fått i organisationen
följdes arbetet upp genom att (i vissa fall) identifiera mätvärden och (alltid) bedöma kapacitetsnivåer.

3.3.4.1 ITSM-CM övergripande metodprocess
Ur ett processorienterat perspektiv, så designades den ursprungliga (komplexa och mindre
användarvänliga) utvärderingsmetodprocessen om enligt den nya kunskapen identifierad i den första
iterationen (ex brist på styrning, brist på ITSM-fokusering, för flexibel metod, för många komponenter
etc.). Processen delades upp i fem faser eller övergripande aktiviteter/steg vilka alltså skulle ses som
en iterativ process eller en cykel. De fem stegen utmynnade i: 1) scoping, 2) problem- & målanalys, 3)
processanalys (också benämnd processbedömning), 4) analys av förändringsbehov, samt 5)
förbättring & uppföljning. Förutom inspiration från den första versionen av utvärderingsmetoden
inspirerades också metoden av modellen och metoden för processbedömning. Relationerna mellan de
ingående metodkomponenterna illustreras i figur 3.8.

Figur 3.8 Den övergripande processen i ITSM-CM.
I ITSM-CM rekommenderas två huvudsakliga tillämpningsordningar. I det första alternativet
genomförs samtliga faser och tillämpningsordningen är följande: 1) scoping, 2) problem- och
målanalys, 3) processanalys (processbedömning), 4) analys av förändringsbehov, och 5) förbättring &
uppföljning. Detta metodalternativ är lämpligt att välja när man vill arbeta förutsättningslöst, d.v.s. då
det inte är känt i förväg vad som skall fokuseras och gruppen endast har lite information om vilka
problem som finns (vad det är som ”gör ont”) i organisationen. Alternativet kan också vara lämpligt
att använda när det finns en otydlig och icke gemensamgjord problemuppfattning bland
organisationens resurser.
I det andra alternativet genomförs inte fasen ”Problem- & Målanalys” varför proceduren för
tillämpningsordningen istället är följande: 1) scoping, 2) processanalys (processbedömning), 3)
analys av förändringsbehov, och 4) förbättring & uppföljning. Detta metodalternativ är lämpligt att
välja när fokus är känt i förväg och en tydligare problemuppfattning föreligger. Ett exempel på detta
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skulle kunna vara när organisationen redan har utfört en eller flera iterationsomgångar och har
identifierat att det är ex releasehanteringsprocessen som behöver förbättras.
För båda tillämpningstyperna gäller att processen startar (i normalfallet) efter det att en önskan (eller
behov) gällande effektiviseringsarbete uppstått i verksamheten. Denna önskan kan initieras av ledning,
ett specifikt ITSM-team eller en enskild individ. Ett beslut om att en ITSM-CM omgång (iteration)
skall initieras skall också förankras hos ledningen och det berörda teamet. Både praktiker i projektet
och teori menar att denna typ av förankring är mycket viktigt (jmf Kotter & Cohen, 2002; Liker,
2004). En omgång är detsamma som att genomföra ITSM-CM från början till slut (aktivitet 1-5 i figur
3.8). Omgången följdes sedan upp med ytterligare en omgång som i sin tur följdes upp med ytterligare
en osv. Detta innebär att ITSM-CM blir en ständigt pågående process i en organisation.
Det första steget i ITSM-CM processen var att identifiera det ”scope” eller skapa en avgränsning vars
innehåll särskilt skulle fokuseras under omgången (scoping i figur 3.8). I denna aktivitet var det
vanligtvis ett relativt grovt område som valdes för att senare förfinas och detaljeras. Ett exempel på
”scoping” skulle kunna vara förbättring av ärendehantering vid supporten i en organisation.
Nästa steg i ITSM-CM bestod av (om tillämpningsalteranativ 1 valts) problem- och målanalys. Om
steget inte valts var nästa steg processanalys. I denna fas identifierades problem och mål samt deras
relationer inom det scope som identifierats i steg 1. När problem och mål var identifierade utfördes
processanalys (processbedömning). I processanalysen valdes och jämfördes en eller flera processer
med best practice enligt tidigare beskrivning. Genom att göra denna jämförelse identifierades gap
(eller luckor) som borde åtgärdas i organisationen för att öka dess effektivitet. I nästa steg analyserade
teamet de identifierade problemen, målen och gapen som identifierats i de tidigare faserna.
Informationen utgjorde ett bra underlag för att identifiera och prioritera förändringsbehov. Varje
förändringsbehov knöts till ett eller flera problem, gap från processanalys och mål. Det avslutande
steget i ITSM-CM innefattade ett kreativt arbete med att skapa och implementera åtgärder.

3.3.4.2 ITSM-CM Input och Output perspektiv
För varje fas i ITSM-CM existerar det input och output till och från respektive aktivitet i form av
information. Följande avsnitt beskriver detta input- och outputflöde.

Figur 3.9 Flödet av input och output mellan respektive aktivitet i ITSM-CM.
Figur 3.9 visar flödet av informationen mellan aktiviteterna. En output från en aktivitet kan också
utgöra input till en annan aktivitet. Vid tillämpning av metoden kommer fem (1-5 i figuren 3.9)
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huvudsakliga resultat att produceras. Input till den första aktiviteten, scoping, är ett behov från
verksamheten och/eller information om vilka problem och processer som behöver fokuseras i
omgången. Den senare inputen är output från en redan genomförd omgång i metoden (se 5 i figur 3.9).
Efter utförandet av scoping kommer följande resultat/output att produceras (se output 1 i figur 3.9):





Beskrivning av områden att fokusera vid tillämpning av ITSM-CM (verksamhetsaspekt
och/eller problemområde), t ex incident- och problemhantering och/eller långa svarstider
Bestämning av vilka processer som kan vara aktuella att fokusera under kommande
processanalys (t ex incident- och problemhantering)
Bestämning av tillämpningsalternativ: 1 eller 2
En ”projektplan” för omgången. Projektplanen skall innehålla en beskrivning på scope och
processer samt innehålla resurser och tidsperioder. Projektplanen bör beskrivas i ett dokument.

Beroende på vilket tillämpningsalternativ som valts i scoping kommer output att utgöra input till
processanalys (1 i figur 3.9) och eventuellt problem- och målanalys (1 i figur 3.9). I aktiviteten
problem och målanalys, används input från scopingaktiviteten (1 i figur 3.9) för att sätta upp ramarna
för arbetet. Output från problem och målanalys blir input till såväl processanalys (2A i figur 3.9) som
analys av förändringsbehov (2B i figur 3.9). Den specifika outputen från problem- och målanalysen
består av:






Identifierade problem (inkl. relationer dem emellan) och måluppfattningar (inkl. relationer
dem emellan)
Inom teamet gemensamgjorda problem- och måluppfattningar (2A & 2B i figur 3.9)
Prioriterade problem- och målområden (2A & 2B i figur 3.9)
Stöd för att välja lämpliga ITSM-processer för bedömning av processer (2B i figur 3.9)
Stöd för att skapa och komplettera nya mätvärden vid bedömning av processer (2B i figur 3.9)

Nästa fas, processanalys, kan om identifiering av problem och mål utförts använda resultatet från
aktiviteten för att, vid behov, lägga till ytterligare processer för bedömning (2A i figur 3.9).
Informationen kan även användas för att ta fram nya mätvärden eller påståenden i en eller flera valda
processer. Output från aktiviteten processanalys kan vara:




Identifierade ”gap” jämfört med ”best practice”
Bedömt tillstånd för valda processer och mätvärden
Identifierade mål

Nästa steg i ITSM-CM är att analysera förändringsbehov. Detta arbete baseras på den output som
producerats i tidigare faser (3 och 2b i figur 3.9). Input till aktiviteten kommer således att vara
resultaten (outputs) från fas 2 och fas 3. Aktiviteten består av att analysera, identifiera och prioritera
förändringsbehov. Output från analysera förändringsbehov är (4 i figur 3.9):




Gemensamgjorda och prioriterade förändringsbehov
Ev. beskrivningar av föreliggande förändringsbehov
Ev. beskrivningar av områden för s.k. ”omtag” och/eller nya områden som behöver hanteras
baserat på den nya kunskap som vuxit fram under arbetet

Output från aktivitet analysera förändringsbehov blir input för den avslutande aktiviteten, förbättring
och uppföljning. I denna aktivitet designas och utvärderas åtgärder. Beslutade åtgärder implementeras
i organisationen genom organisationsspecifika projektrutiner för att slutligen följas upp. De
huvudsakliga resultaten från detta steg kan vara (5 i figur 3.9):



Gemensamgjorda åtgärdsförslag
Ev. tydliga beskrivningar av åtgärdsförslag
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Beslutade åtgärder
Ev. plan för implementering av beslutade åtgärder
Implementering av åtgärder

I vissa fall kommer de förändringsbehov som genererats baserat på problem- och målanalys inte att gå
vidare till förbättring och uppföljning utan de stannar som just förändringsbehov i fas 4. Anledningen
till detta är att de förändringsbehov som kommer via problemanalys och/eller målanalys kan handla
om andra saker som inte är direkt ITSM-specifika. Det kan t ex handla om förändringsbehov relaterat
till arbetsmiljö, mellanmänskliga relationer etc. Denna typ av förändringsbehov behöver hanteras av
specifik kompetens och inkluderas inte i ITSM-CM. Dock kan ITSM-CM lyfta upp denna typ av
förändringsbehov ”på bordet” och på ett konstruktivt sätt gemensamgöra och synliggöra problemen på
ett välgrundat sätt.

3.3.4.3 Steg 1: Scoping
Scoping (eller avgränsning) innebär som tidigare antytts att sätta ramarna för omgången. Syftet med
scoping är just att välja ett av de två olika tillämpningsalternativen i ITSM-CM samt att göra en initial
inringning av det område som skall förbättras under arbetet. Input till aktiviteten är ett behov av att
arbeta med effektiviseringar. Behovet kommer från ledning, ett team eller en individ. Input kan också
vara resultat från tidigare ITSM-CM omgångar om sådana har utförts. Denna input består t.ex. av
erfarenheter från problem, mål, gap, behov, åtgärder som inte hanterades i tidigare omgång.

Figur 3.10 Aktiviteterna inom scoping.
Vid ett helt nytt initiativ, dvs. då ingen omgång/iteration i ITSM-CM har utförts, är det önskvärt att det
nya initiativet förankras hos ledning och team samtidigt som engagemanget från den övriga
verksamheten säkerställs. Under denna fas måste även en facilitator (projektledare) utses som i sin tur
väljer resurser för projektet. Facilitatorn behöver också bestämma typen av resultat som omgången
skall leverera; skall resultatet hantera ett enskilt team (singelteam) eller skall det gälla för flera team
(multipelteam). Väljs typen singelteam så innebär det att bedömningen utförs inom ett specifikt team
där alla parter arbetar med samma tjänst för en eller flera kunder. Det viktigaste är att deltagarna har
en god inblick i det specifika arbetet inom teamet. Resultatet av en sådan omgång gäller endast det
specifika teamet och är inte en diagnos på hela IT-organisationen (om inte verksamheten endast består
av en grupp). Fördelarna med att använda denna typ är flera. Ex blir omgången snabbare att utföra,
åtgärder blir lättare att implementera och gruppen får, beroende på åtgärd, se effekterna snabbare.
En omgång av multipelteamtyp är endast möjligt att genomföra om ITSM-verksamheten består av
flera team. Typen innebär att omgången genomförs av representanter från flera team i organisationen.
Fördelen med denna metod är att kunskap och idéer sprids mellan teamen och bedömningen synliggör
därmed en mer allmän bild av ITSM-verksamheten jämfört med singelteamtypen . En nackdel med
multipelteamtypen är att omgången tar längre tid att utföra eftersom konsensus är svårare att uppnå.
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I detta steg skall också områden/aspekter för problem- och målanalys ringas in samt möjliga
kandidater för processer bestämmas (”grovscoping” av process). I fasen beslutas också vilket
tillämpningsalternativ som skall följas. Mycket av arbetet i fasen består av manuellt arbete. Output
från scoping är en projektplan, beskrivning av områden att fokusera vid tillämpning av ITSM-CM
samt kandidater för processer att bedöma.

3.3.4.4 Steg 2: Problem- och målanalys
Syftet med denna fas är att identifiera mål och problem inom ITSM genom modelleringsworkshops.
Fasen är inte ett obligatoriskt moment i ITSM-CM och om den skall ingå eller ej avgörs i ITSM-CM
fas 1, scoping. Problem och mål som identifieras i fasen och som inte direkt har med ITSM att göra tas
inte heller om hand inom ramen för ITSM-CM. Detta innebär att behov och åtgärder inte skapas för
dessa områden utan istället vidarebefordras till lämplig person eller avdelning inom organisationen.
Input till fasen är de områden/aspekter av verksamheten som identifierats i tidigare faser. Ett exempel
på ett sådant område skulle kunna vara incidenthantering.

Figur 3.11 Aktiviteterna i problem- och målanalys.
Vanligtvis inleds denna fas med att identifiera aspekter som av olika skäl upplevs som problematiska i
verksamheten vilket också är syftet med de problemgrafer som utvecklas. Syftet med problemgraferna
är också att skapa en tydlig bild över problemsituationen som helhet genom att identifiera och relatera
betydelsefulla problemorsaker och problemeffekter (Ishikawa 1976; Röstlinger & Goldkuhl, 2006).
Relationer mellan olika problem illustreras i figur 3.12. Aktiviteten hjälper gruppen att tydliggöra
”roten till det onda”, (dvs. att det oftast inte fyller någon funktion att torka vatten på bänken om man
inte först stängt kranen som läcker). Problem- och målmodelleringssessionen utförs genom manuell
hantering på ”white board” eller ”brown paper” med ”post-it”-lappar. Deltagarna ombeds att beskriva
de problem som de upplever inom det valda området på post-it-lapparna. Deltagarna får därefter
klistra upp problem på tavlan varefter liknande problem grupperas tillsammans. Varje unikt problem
(lapp) utgör en del av en problemlista. Nästa steg utgörs av att de olika problemen relateras till
varandra där pilar visualiserar relationerna mellan problemen. Relationspilarna ritas mellan de olika
grupperingarna vilka flyttas runt så att huvudproblem placeras i den nedre delen av grafen med dess
problemorsaker ovanför huvudproblemet (top-down). På detta sätt identifieras orsak och verkan till
problem dvs. ”roten till det onda”. Principerna för notationen vid problemanalys är enligt Figur och
bygger på Goldkuhl och Röstlinger (1988). Resultatet av problemmodelleringen är ett antal problem
inom det valda området samt relationer mellan dessa.
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Figur 3.12 Notationslegend för problemgraf till vänster samt problemgrafens principiella uppbyggnad
till höger baseras på Goldkuhl och Röstlinger (1988).
I figur 3. 12 finns en beskrivning av den principiella uppbyggnaden av en problemgraf. I figuren visas
också konnektorer som illustrerar kopplingar till andra problem men som finns i andra problemgrafer.
Det är således mycket vanligt att antalet problem är så många att de inte får plats i en problemgraf på
ex en A4-sida (eller brown paper, white board) utan att den totala problemstrukturen måste beskrivas i
flera problemgrafer på flera sidor. Det är också därför som metoden använder utgående och ingående
konnektorer för att koppla ihop olika problemgrafer med varandra. I problemgrafen finns det möjlighet
att göra analyser för att förstå de främsta orsakerna till varför man exempelvis har missnöjda kunder,
varför medarbetare är missnöjda eller varför ansvarsförhållanden är otydliga.
Målgrafer används primärt för att beskriva och analysera mål som har betydelse för aktuell
verksamhet/delverksamhet. Syftet är att skapa en bild över målsituationen genom att identifiera och
relatera olika mål och deras relationer till verksamhetens huvudmål (Röstlinger & Goldkuhl, 2006).
Målanalys innebär att identifiera vad vi vill uppnå med verksamheten och vad som är medel på vägen
(delmål) för att uppnå dessa målsättningar. Ett viktigt syfte med målanalysen är därför att reda ut måloch medelsamband mellan identifierade mål.
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Figur 3.13 Symbollegend baserad på Goldkuhl och Röstlinger (1988) för målanalys och exempel på
principiell uppbyggnad av en målgraf.
I målgrafen (figur 3.13) finns det möjlighet att göra analyser av olika slag som t ex att förstå vilka
delmål som gruppen måste uppnå i verksamheten för att få nöjda kunder och nöjda medarbetare.
Output från fasen är gemensamgjorda problem- och måluppfattningar, prioriterade problem- och
målområden, stöd för att välja lämpliga ITSM-processer för bedömning av processer, stöd för att
skapa och komplettera nya mätvärden vid bedömning av processer.
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3.3.4.5 Steg 3: Processanalys
Syftet med fasen processanalys (processbedömning) är att finna ”gap” eller ”icke utförda aktiviteter”
för en process i jämförelse mot en best practice. Syftet är vidare att skapa ett tydligt tillstånd i form av
ett betyg i skalan 0-3 som också kunde användas för att sätta tydliga mål samtidigt som organisationen
skulle få ett stöd i att identifiera vad som skulle göras för att uppnå målet. Vid processanalys kan
också mål sättas. Processanalysen bygger på den bedömningsmodell (och metod) som skapats tidigare
i iterationen.

Figur 3.14 Aktiviteter som bör utföras vid processanalys.
Input till fasen är informationen från grovscoping som utförts i fas 1 samt, om fas 2 är inkluderad i
iterationen, information om problem och mål. All information kan användas för att i detalj välja ut de
processer (1-3) som är lämpliga att arbeta med. Det första steget i fasen innefattar att göra ett urval av
ett antal processer enligt modellen beskriven ovan (avsnitt 3.3.1). Det finns dock möjlighet för de
organisationer som behöver lägga till ytterligare processer att göra så. Nästa steg är att utföra
analysen/bedömningen mot best practice enligt modellen och det avslutande steget är att sammanställa
resultatet. Output från processanalys är identifierade ”gap” jämfört med ”best practice”, nya mål i
form av nivå, nya målformuleringar samt ett bedömt tillstånd för valda processer och mätvärden.

3.3.4.6 Steg 4: Analys av förändringsbehov
Syftet med detta steg är att identifiera förändringsbehov baserat på tidigare identifierade problem, mål
och gap. Input till fasen är information om aktiviteter som borde utföras enligt best practice men som
inte utförs i tillräckligt hög grad. Input är också ett tillstånd (kapacitetsnivå) samt information om
problem och mål som identifierats i en eventuell problem- och målanalys.
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Figur 3.15 Aktiviteter och deras ordning för analys av förändringsbehov.
Analys av förändringsbehov innebär att ”ta temperaturen” på verksamheten i form av att diagnostisera
ett tillstånd. Detta görs genom att identifiera och beskriva föreliggande förändringsbehov.
Förändringsbehov är tänkta att peka ut riktningen åt det håll som man vill komma utan att för den skull
tala om hur detta skall göras. ”Hur”-frågan kommer senare i åtgärdsplaneringen (fasen förbättring och
uppföljning). Principiellt är förändringsbehov positionerade till övriga delar enligt figur 3.17 nedan.

Figur 3.16: Positionering av identifiering av fasen förändringsbehov i förhållande till övriga faser
baserad på Goldkuhl och Röstlinger (1988).
Klassiska problem vid denna typ av arbete är t ex att misstro lösningsmöjligheter - ”det går inte att
göra någonting åt” eller att inte vara beredd att ompröva verksamheten - ”så här har vi alltid gjort”.
Det är alltså viktigt att frigöra sig och inte fastna i inkörda hjulspår utan skapa goda förutsättningar för
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att kunna vara kreativa tillsammans. Som analysverktyg och för att sammanställa identifierade
förändringsbehov kan en tabell enligt (tabell 3.2) användas.
Tabell 3.2 Sammanställningstabell för förändringsbehov.
Förändringsbehov (FB)
Formulerat förändringsbehov x
Mål
En kort textuell summering av de mål som tillhör
föreliggande förändringsbehov. I punkterna nedan finns
underliggande mål beskrivna.
 M1: lorum ipsum
 M2: lorum ipsum
 …
Sammanhang: En kort beskrivning av vilken del av
verksamheten (ev. process) som berörs av detta
målområde.
Problem
En kort textuell summering av de problem som tillhör
föreliggande förändringsbehov. I punkterna nedan finns
underliggande problem beskrivna.
 P1: lorum ipsum
 P2: lorum ipsum
 …
Sammanhang: En kort beskrivning av vilken del av
verksamheten (ev. process) som berörs av detta
problemområde.
Gap
En beskrivning av process/er

Nummer
Nummer på FB
Målnr: X, Y, Z

Problemnr: X, Y,
Z

Process 1 –
påstående 1

För att genomföra analys av förändringsbehov kan samma team som tidigare träffats utföra arbetet
men gärna i en separat session för att gå in i arbetet med fräscha sinnen och tankar. I sessionen skapas
nya förändringsbehov genom att undersöka problemlistan, mållistan, grafer och de gap (processanalys)
som identifierats i tidigare faser i ITSM-CM.
Output från fasen är gemensamgjorda förändringsbehov, ev. tydliga beskrivningar av föreliggande
förändringsbehov och, beskrivningar av områden för s.k. ”omtag” och/eller nya områden som behöver
hanteras baserat på den nya kunskap som nu vuxit fram.

3.3.4.7 Steg 5: Effektivisering och uppföljning
Att effektivisera verksamheten och följa upp åtgärder är det huvudsakliga syftet med den avslutande
aktiviteten. Notera att detta steg innehåller något mer än vad FA/SIMM gör som menar att syftet med
bestämning av förändringsåtgärder är att fastställa lämpliga åtgärder för att nå en totalt sett så bra
problemlösning som möjligt. När detta steg är genomfört är man också klar med förändringsanalysen
(Goldkuhl & Röstlinger, 1988).
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Figur 3.17 Aktiviteterna för att utföra Effektivisering och uppföljning.
Outputen från den avslutande aktiviteten är: gemensamgjorda åtgärdsförslag, ev. beskrivningar av
åtgärdsförslag, beslutade åtgärder, plan för implementering av beslutade åtgärder, införda åtgärder och
utvärderade åtgärder.

3.3.5 IMPROVE: Ett effektiviseringsramverk för SMF som levererar IT-tjänster
ADR++ teamet hade i den andra iterationen följaktligen skapat en fristående modell, metod och ITartefakt för processbedömningar , vilken också har utgjort komponenter i metoden för effektivisering
av SMF som levererar IT-tjänster och hanterar ITSM-processer. Flera av dessa komponenter hade
också påbörjats i den första iterationen och vidareutvecklats i den andra. För att samla alla olika delar
under ett paraply började gruppen att diskutera ett ramverk. Ett mer passande arbetsnamn för
ramverket började också användas: ”IMPROVE”. IMPROVE blev en akronym för Improvement
fraMework (for) PROcess effectiVeness (and) Efficiency och innehåll således olika IS-artefakter.

3.4 Reflektera över måluppfyllelse
Genom den andra iterationen skapades enligt ADR++ teamet (och de användare som varit delaktiga
vid tester) ett mycket bättre resultat avseende effektiviseringsstöd för SMF inom ITSM. ADR++
teamet uppfattade det också som att man hade närmat sig en lösning på de identifierade problemen
avseende brist på stöd för effektivisering av SMF inom ITSM. Resultatet bestod av komponenter (i
form av modeller, metoder och en IT-artefakt) som satts samman i ramverket IMPROVE. Modellerna
var beskrivningar av processer (och deras nivåer) för jämförelse mot best practice. Metoderna bestod
dels av effektiviseringsmetoden för SMF och ITSM dels den fristående metod som stöttade
bedömningsmodellerna. IT-artefakten stödde bedömningsmodellerna. I iterationen hade effekter hos
organisationerna börjat identifieras samtidigt som användare inom respektive organisation och
praktiker i ADR++ teamet ansåg att IS-artefakterna fungerade väl. Reflektionerna i följande kapitel
har kategoriserats efter iterationens mål samt efter några av de kategorier som skapades under den
första iterationen. Också nya reflektionskategorier har identifierats under den andra iterationen (jämför
öppen kodning i GT avsnitt 1.5.3.3).

3.4.1 Mål 1: IS-artefakter skall vara ITSM-baserade
En tydlig reflektion från den andra iterationen var att ADR++ teamet hade tagit sig ur den generiska
metodfälla som teamet hamnat i under den första iterationen (se avsnitt 2.5.6). Att använda en alltför
generisk IS-artefakt skapade en ohållbar situation där det lätt uppstod ett motstånd mot att använda ISartefakten. En stor anledning till att ramverket inte längre ansågs vara för generellt och inte vara
ITSM-orienterat var den nya ramverkskomponenten processbedömning som gav användare stöd i
arbetet genom jämförelse mot best practice inom ITSM. Komponenten guidade ITSM-teamet
samtidigt som den styrde användarna att tänka i ITSM-termer med hjälp av de påståenden som
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inkluderats i komponenten. En annan anledning till att ramverket uppfattades som mer ITSMorienterat var att det nu hade blivit mer processfokuserat och detta var också i mångt och mycket en
effekt av införandet av modellkomponenterna. I och med att den nya IS-artefakten (modellen) som
inkluderades i ramverket hade en tydlig och absolut ITSM-relation varför användare och praktiker
ansåg att man hade uppfyllt målet på ett bättre sätt en tidigare.
En negativ reflektion var att de påståenden som implementerats i komponenten processbedömning var
svårtolkade vilket påverkade effektiviteten i användandet. Eftersom påståendena ansågs vara svåra att
tolka fanns det en risk att teamet feltolkade dem vilket också gjorde att man mätte fel sak och i värsta
fall föreslog fel åtgärder. En anledning till feltolkning var att de begrepp som användes i påståendena
fortfarande var för generella och därmed inte tillräckligt ITSM-orienterade. Eftersom begreppen
byggde på befintliga påståenden i CMMI var de trots ADR++ teamets försök att orientera påståenden
mot ITSM, svåra för ITSM-teamet att tolka för sin egen verksamhet. Detta var något som behövde tas
i beaktande i kommande iterationer.

3.4.2 Mål 2: IS-artefakter skall vara flexibla och anpassningsbara för SMF
I den andra iterationen hade ADR++ teamet arbetat för att nå en mindre flexibel och mindre
anpassningsbar IS-artefakt. Utvärderingarna visade att IS-artefakten (av praktiker i projektet och
användare vid tester) ansågs som mer ITSM-specifik (se avsnitt 3.4.1). Orsaken var att det inte längre
fanns en stor mängd olika val (jämför olika typer i den första iterationen) för användaren att ta
ställning till. Den allmänna uppfattningen i ITSM-teamet och bland praktiker var således att ISartefakten hade fått en bättre balans mellan att vara flexibel/generisk och att vara styrd. Detta berodde
på att det fortfarande var möjligt att välja antingen en mer öppen-, styrd- eller en kombination av
öppen/styrd användning. Användare fick också genom referensmodellen ett tydligt stöd, bland annat
genom det kapacitetsmätvärde som inkluderats. Samtidigt fanns det nu möjlighet att kombinera det
styrda arbetet med att vara ”öppen” i arbetet. Detta berodde på att problem- och målgrafsanalyserna
fortfarande var kvar i ramverket. ADR++ teamet hade, för SMF och ITSM, därmed uppnått en bättre
balans mellan styrning och flexibilitet. Med nya komponenter (IS-artefakter) ansåg ADR++ teamet att
man hade funnit än bättre balans mellan styrning och flexibilitet och IS-artefakterna var således
mycket mer användbara. ADR++ teamet hade delvis uppfyllt målet eftersom man upplevde att det
fanns anledning att förfina IS-artefakterna ytterligare.

3.4.3 Mål 3: IS-artefakter skall inkludera en lättförståelig arbetsprocess
I den första iterationen ansågs den övergripande processen ha varit för komplex bland annat pga. för
många olika valmöjligheter för användaren. Den övergripande processen hade under den andra
iterationen omarbetats och enligt praktiker och användare blivit mycket enklare att arbeta med och
blivit mer effektiv. Enkelhet och lättförståelighet prioriterades och en tillräckligt bra metod var
återigen ledordet bland praktikerna. Istället för en stor mängd olika aktiviteter (och val bland dessa)
hade processen i den andra iterationen ”bantats” till att endast bestå av fem steg och två
tillämpningstyper. Stegen i metoden uppfattades som lättförståeliga och tillämpningstyperna ansågs
inte heller vara svåra att förstå enligt användarna. Komplexiteten i ramverket hade således byggts bort
under den andra iterationen och målet ansågs vara uppfyllt. Den ordning mellan aktiviteterna som
skapats ansågs viktig av användarna. Om ordningen inte följdes gick flera viktiga resultat från
respektive aktivitet förlorade. Input och output var således viktiga element och ADR++ teamet såg ut
att ha lyckats i denna process. Det kunde bekräftas genom att testa enskilda komponenter utanför
sammanhanget/kontexten (ex en fristående problemanalys).
Det fanns också, efter den andra iterationen, en relativt tydligt koppling till PDCA-cykeln vilket
praktiker tyckte var positivt då detta var något som de kände igen från tidigare sammanhang (se avsnitt
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2.4.3). Diskussionen om kontinuerliga förbättringar och PDCA hade sitt ursprung i den första
iterationen. Figur 3.18 visar på likheter mellan PDCA och IMPROVE-processen. Att likheten fanns
var viktig i den meningen att PDCA har bevisats fungera bra för industrier (Deming, 1993). De tester
som ADR++ teamet har utfört visade också att denna form var mycket lämplig även för
effektiviseringsramverk inom ITSM.
•Effektivisera
och följa upp

• Behovsanalys
& Effektivisera
och följa upp

•Scoping

4. Agera

1.Planera

3.Studera

2.Utför
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Figur 3.18 IMPROVE-processen (grå rektanglar) matchar PDCA-cykeln (den inre cirkeln).
Ett problem som identifierades vid reflektionsarbetet var att det var svårt att minnas hur man tolkat ett
påstående mellan olika omgångar. Detta gjorde också att man hade en lång uppstartssträcka vid
kommande omgångar. Ett sätt att spåra tidigare tolkningar och arbete efterfrågades således av ADR++
teamet.
3.4.3.1 Processens täckningsgrad
Under den andra iterationen hade utvecklade komponenter inkluderats och relaterats i ett ramverk.
Ramverket hanterade nu en hel processcykel för effektivisering av SMF inom ITSM på dels ett öppet
och dels ett fokuserat/styrt sätt. Dessa avgränsningar låg således i linje med de reflektioner och krav
som identifierades under den första iterationen. Under den första iterationen hade också namnfrågan
diskuterats i relation till utvärderingsmetoden. Under den andra iterationen blev det mer uppenbart att
de IS-artefakter som utvecklats inte enbart hanterade utvärdering. Under iterationen benämndes ISartefakterna med samlingsnamnet IMPROVE (ramverk) vilket var ett bredare namn som bättre
speglade ramverkets innehåll. Eftersom arbetsprocessen i ramverket ansågs vara mycket mera
lättförståelig då endast fem övergripande steg användes jämfört med tidigare. Både användare och
praktiker ansåg att processen var praktiskt tillämpbar om än något abstrakt då den övergripande ISartefakten fortfarande var av metodtyp.

3.4.4 Mål 4: IS-artefakter skall vara baserade på användarvänliga komponenter
Under den första iterationen uppfattade, som tidigare nämnts, ADR++ teamet det som att
komponenterna var för många och för komplexa. Under den andra iterationen togs flera komponenter
bort (eftersom good enough (tillräckligt bra) var önskvärt för deltagarna) samtidigt som de
kvarvarande förfinades och vidareutvecklades. Sammantaget medförde detta att målet ansågs ha
uppfyllts. Nedan följer en sammanfattning av reflektioner över komponenter i ramverket.
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3.4.4.1 Komponenter från FA/SIMM
Under den andra iterationen hade flera komponenter och aktiviteter från FA/SIMM förändrats eller
tagits bort. Reaktionen från användarna var att detta hade gjort ramverket mer användarvänligt.
Funktionalitet och beskrivningar hade tagits bort i effektiviseringssyfte och återigen var det good
enough-begreppet som var styrande i utvecklingen. Det var således inte bara FA/SIMMs generalitet,
många komponenter och dokumentation som var problemet, utan också det sätt på vilket
komponenterna hade inkluderats i ITSM.

3.4.4.2 Processkartläggning/processanalys
I den första iterationen hade processkartläggningen fått kritik för att vara för ineffektiv och inte tillföra
tillräckligt med värde för användarna. I den andra iterationen skapades istället en alternativ
metodkomponent utifrån input från den första iterationen (se ex avsnitt 3.3.4.5). Denna komponent för
processanalys bestod av en ny IS-artefakttyp, modell. Som tidigare beskrivits (3.4.1, 3.4.2) så tillförde
processanalysen en ny dimension till arbetet med effektiviseringar. Orsaken till detta var att
användarna bland annat upplevde att metoden blev mer ITSM-orienterad. Andra fördelar var att
användarna identifierade fler problem än vid enbart den öppna varianten (problemanalys). Praktikerna
valde att kalla denna nya typ av problem för gap. Gapen visade vad best practice föreskrev och vad
organisationen saknade i förhållande till denna föreskrift. Därmed fick användarna och verksamheten
ett tydligt stöd i vad som behövde göras för att effektivisera verksamheten. På ett sätt bidrog därför
den nya komponenten också med möjligheten att identifiera åtgärder och att sätta mål. Att jämföra en
organisation mot best practice internt (och inom ett team) till skillnad mot att jämföra sig mot andra
externa verksamheter ansågs vara good enough.
Resonemanget ovan stämmer överens med Dybå (2004) som menar att i många fall kan
processbedömningar stödja förbättringar/effektiviseringar genom att identifiera kritiska problem och
etablera åtgärdsprioriteringar innan en lösning förs in. Modellen ansågs vara ett mycket bra
komplement till den öppna problemanalysen och målanalysen och ADR++ teamet beslutade att
införliva komponenten för gott i det övergripande ramverket. Ett annat mycket uppskattat bidrag var
kapacitetsnivån som användes som ett mätvärde och som var en output från modellanvändningen.
Modellen fick dock kritik för att vara för svårtolkad i dess påståenden och dessa behövde därför
arbetas om i kommande iterationer. Mål 4b: ”att skapa en ny styrande och användarvänlig
metodkomponent – en referensmodell” anågs ha uppnåtts under iterationen.

3.4.4.3 Målanalys
Då det gällde den befintliga målanalysen ansågs den fungera bra men en nackdel var den manuella
hanteringen av problem och mål. En önskan om att digitalisera målarbetet framlades. Motivet var att
öka användarvänligheten och effektivisera effektiviseringsarbetet. En reflektion var att frågor som
ställdes vid målanalysen handlade enbart om mål och medel för att nå målen i flera led. De frågor som
användarna ställde oftast under målanalysen var; vad är målet och hur når vi till [målet]? Dessa frågor
ansågs under den andra iterationen vara tillräckliga (good enough) då de gav ett bra resultat, var enkla
att lära, minnas och förstå.

3.4.4.4 Problemanalys
Då det gällde den befintliga problemanalysen ansågs den fungera bra men en nackdel som
diskuterades under reflektionsfasen var den manuella hanteringen av problemen. En reflektion var att
frågor som ställdes vid problemanalysen uteslutande handlade om orsak och verkan i flera led. De
frågor som användarna oftast ställde under problemanalysen var; vad beror [problemet] på? och vad
leder [problemet] till. Dessa frågor ansågs under den andra iterationen vara tillräckliga (good enough)
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då de gav ett bra resultat, var enkla att lära, minnas och förstå. Detta sätt att arbeta vid
problemanalysen är mycket likt det sätt som förespråkas i Toyota Production System (TPS) för att
identifiera orsaken till problem. Enligt Liker (2004) är detta dessutom en av de viktigaste
komponenterna i TPS och hänvisar till Yuichi Okamotos, tidigare direktör vid Toyota Technical
Center, svar på frågan om hemligheten bakom framgången med Toyotas produktutvecklingssystem:
”Vi har en mycket sofistikerad metod för att utveckla nya produkter. Den kallas Fem varför. Vi frågar
”varför?” fem gånger” (ibid).
Goldkuhl och Röstlinger (1993) menar att skapandet av förändringar i organisationer baseras på någon
uppfattning om problem, men inte alltid för ett explicit problempåstående. Ibland är problemen endast
implicita eller inte tillräckligt bra artikulerade. Problemen är subjekt- och objektrelaterade vilket
innebär att ett problem har en relation mellan en person (subjekt) och miljö (objekt) vilket också
innebär att problemen är personberoende (ibid). Eftersom olika personer kan uppleva olika problem på
olika sätt, ett problem för en person är inte ett problem för en annan, så är det viktigt att så många som
möjligt deltar vid problemanalys.
En reflektion var att allt arbete som utfördes under problemanalysen byggde på att teamet uppnådde
konsensus. Det faktum att problem ”noterades” och strukturerades upplevdes som positivt i sig och att
detta dessutom möjliggjorde och förenklade prioriteringar av mer eller mindre viktiga problem och
mål var en fördel. Ett exempel från ADR++ teamets tester där ”nya” problem kom upp till ytan genom
modelleringsarbetet var att orsakerna till ”dålig återkoppling till kund” identifierades som att ”alla
jobbar med allting samtidigt”, ”otydliga ansvarsförhållanden” och ”kommunikation utförs av resurser
som ej vill arbeta med denna ”. Alla var orsaker som utan modelleringen inte hade identifierats och
således inte lyfts upp till ytan. En önskan om att digitalisera arbetet med problemanalysen kom från
användarna och argumentet var att den manuella hanteringen var krånglig och svår att bevara för
framtida bruk samt att den var tidskrävande.

3.4.4.5 Indikatorer och mätvärden
Med stöd av processbedömningskomponenten blev problemet med bristen på mätning som uppdagats
under den första iterationen löst. Det kapacitetsmätvärde som införts som komplement till
organisationers egna mätvärden utgjorde en mycket bättre lösning än den fristående
indikatorkomponent som skapats under den första iterationen. Användarna uppskattade också det
tydliga visuella stödet som de utvecklade graferna i IT-artefakten som stödde komponenten i fråga
tillförde. Användarna uppfattade det också som att kapacitetsmätvärdet var speciellt bra vid
användning i den interna organisationen över tid. Att jämföra sig mot andra organisationer var enligt
de medverkande organisationerna inte viktigt i sammanhanget – istället skulle ett
effektiviseringsinitiativ handla om att utföra förbättringar i den egna organisationen. Användare och
praktiker menade också, återigen, att kapacitetsmätvärdet från bedömningen skapade en tydlighet och
styrning som var mycket viktig för att guida SMF mot en effektivare verksamhet. Att mäta ansågs
således vara viktigt och om detta inte gjordes menade praktiker att det fanns en risk att man arbetade i
fel riktning vilket kunde ineffektivisera arbetet och öka kostnader. Praktikerna menade också att om
man inte arbetade med mätvärden synliggjordes inte resultat och viktiga positiva effekter från ett
effektiviseringsarbete kunde försvinna ur synfältet för användare. Vid ett sådant fall, menade
praktikerna, så fanns det risk för att arbetet med förbättringar ”rann ut i sanden” eftersom det kunde
anses att arbetet inte tillförde någon nytta.

3.4.4.6 Sammanfattande värdering & åtgärdsanalys
Under den andra iterationen döptes den sammanfattande värderingen om till behovsanalys. Denna
fungerade väl men användare tyckte att spårbarheten var svår att hantera. Med detta syftade de på att
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de problem, mål och gap som förelåg och som låg till grund för ett behov inte var lätta att hantera och
påvisa. Detta var också ett argument för användare att utesluta denna form av grundning vilket fick en
del av det inbyggda syftet med IS-artefakten att gå förlorat – nämligen att skapa välgrundade och
effektiva åtgärder. Konsekvensanalysen i effektivisering och uppföljning behövde, enligt användare,
inte heller utgöra en explicit komponent och effektiviserades bort i den andra iterationen. Argumentet
för detta var att konsekvenser diskuterades ”löpande” under arbetet och utgjorde dessutom en del av
arbetet med bestämning av åtgärder. Men att ha ett eget dokument som föreslagits tidigare för
aktiviteten var överkurs och påverkade effektiviteten i arbetet negativt. Den allmänna uppfattningen
var att sättet att nå fram till åtgärder var bra men att spårbarheten mellan omgångar var svår att följa.

3.4.4.7 Scoping
För att utföra effektiviseringsarbete för ITSM på ett resurssnålt sätt verkar det som att en mycket
tydlig avgränsning av problemet var viktigt. Både användare som deltagit vid tester och ADR++
teamet menade att en tydlig avgränsning (scoping) var en mycket viktig aktivitet för SMF inom ITSMsektorn. Detta stämmer också väl överens med Brewster et al. (2010) som påstår att många
organisationer genomför tjänsteförbättringar (läs effektivisering, författarens not) genom stora och
omfattande implementeringar vilket han refererar till som ”big bangs”. Författaren menar därför att
små steg av effektiviseringar av en tjänst eller process kan bli mer effektiva och mindre riskfyllda.
Detta är något som framförallt SMF söker och kan också jämföras med förbättringar (ex
kaizen/ständiga förbättringar (Liker, 2004)). Att etablera förutsättningar innebär bland annat att välja
ut kritiska områden som är relativt enkla att förändra - att välja ”lågt hängande frukter”. Detta råd
stämmer väl överens med Rosemann (2004) som också menar att viktiga processer, som signifikant
bidrar till företagets vinst s.k. ”cash cows”, skall väljas. Många företags huvudmål är just att maximera
vinsten (Sköldberg, 1990; Abrahamsson, 1986). Alternativt kan också processer som är mycket
kostsamma väljas (Rosemann, 2001).

3.4.4.8 Analys av förändringsbehov
Att analysera möjliga behov ansågs värdefullt men samtidigt relativt omständigt då det var komplext
eller tog lång tid att finna relationerna mellan problem, mål och behov och på så vis grunda åtgärder.
Dessutom borde processanalysen ingå i denna grundning vilket inte prövades i den första iterationen.
Med ledning av att användarna fortfarande tyckte att behovsaktiviteten var viktigt inkluderade ADR++
teamet aktiviteten i cykeln. Hur relationerna (eller spårbarheten) skulle fungera i detalj blev en fråga
för ADR++ teamet att lösa i kommande iterationer.

3.4.4.9 Förbättring och uppföljning
Förbättring (implementering av åtgärder) och uppföljning var en viktig aktivitet enligt användare och
ADR++ teamet. Under den första iterationen mättes inte implementerade åtgärder och processen för
att implementera dem utgick från organisationernas projektpolicys. Effekterna som skapats (se 3.4.9.1)
tydde på att hela processen fungerade väl men också på att aktiviteterna förbättring och uppföljning
fungerade. Användarna uppskattade också det visuella stödet som de utvecklade graferna i ITartefakten medförde. Detta underlättade och effektiviserade bland annat uppföljningen av arbetet.
Under den andra iterationen hade ADR++ teamet lyckats såtillvida att flera olika komponenter hade
skapats. Dessa hade också blivit mycket mer användarvänliga. Även i det specifika delmålet (4b) att
skapa en ny styrande och användarvänlig metodkomponent – en referensmodell, ansåg användare att
man hade lyckats väl även om denna komponent var i behov av mindre förbättringar. Målet hade
således uppfyllts.
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3.4.5 Mål 5: IS-artefakter skall bidra till existerande teorier
Vad gäller teoretiska bidrag fanns det möjlighet att identifiera flera kunskapsbidrag i form av
principkandidater. Dessa kandidater fungerade som input till kommande iterationer där de byggdes in i
nya och vidareutvecklade IS-artefakter och utvärderades ytterligare. Målet ansågs delvis ha uppfyllts i
iterationen och att fler iterationer var nödvändiga.

3.4.6 Mål 6: IS-artefakter skall vara praktiskt användbara
De olika IS-artefakterna löste de identifierade problemen på ett mycket bättre sätt än under den första
iterationen. ADR++ teamet menade att IS-artefakterna i sin nuvarande form var mer specifikt ITSMorienterade, inte för flexibla och inte för komplexa. Målet var därför på god väg att uppnås men
ADR++ teamet ansåg ändå att säcken kunde knytas ihop genom att skapa en IT-artefakt av hela
ramverket (metod, modell etc.). Målet ansågs därför inte vara helt uppfyllt och nya iterationer krävdes.

3.4.7 Mål 7: Kandidater till designprinciper skall identifieras
Målet uppfylldes då nya kandidater till designprinciper identifierades samtidigt som tidigare
identifierade kandidater bekräftades och förfinades under iterationen. Principkandidaterna fungerade
som input för kommande iterationer och målet ansågs vara uppfyllt för iterationen.

3.4.8 Mål 8: Högre effektivitet i SMF som levererar IT-tjänster skall uppnås
Målet kunde verifieras till en viss grad i den andra iterationen. Några få tester och utvärderingar hade
visat på försiktigt positiva effekter vid utvärderingarna men ADR++ teamet ansåg att det hade gått för
kort tid för att kunna bekräfta effekterna i organisationerna och målet var således endast delvis
uppfyllt.

3.4.9 Icke målrelaterade reflektioner
3.4.9.1 Artefakttyp
Den konkreta IT-artefakten som hanterade modeller fick ett mycket positivt gensvar från användarna.
IT-artefakten hade bidragit med ett mycket starkt stöd för användarna och effektiviserade inte bara
ITSM utan även själva effektiviseringsarbetet. IT-artefakten gjorde att hela metoden blev lättare att
förstå för användarna även om den inte inkluderade alla olika komponenter (ex problemanalys,
målanalys). En kritik mot den befintliga IT-artefakten var att den var utvecklad i en äldre teknik och
att den dessutom baserats på Excel. Detta gjorde att den bara kunde användas lokalt och att den inte
kunde delas mellan användare på olika platser. Spårbarheten mellan olika delar var också svår att visa
genom denna typ av teknik. Eftersom IT-artefakten hade stor potential att vidareutvecklas beslutade
ADR++ teamet att hela ramverket skulle digitaliseras. Den befintliga IT-artefakten, utvecklad i Visual
Basic, ansågs vara bra då den fungerade för ändamålet men tekniken kändes omodern och ställde till
praktiska problem eftersom den behövde exekveras på en lokal persondator. ADR++ teamet beslutade
sig därför för att göra en omstart vad gäller utvecklingen av modellen och utveckla alla komponenter i
metoden, inklusive modellen, i ett webbaserat verktyg. Digitaliseringsarbetet skulle utföras i
kommande iterationer. Argumentet för att skapa en webbapplikation var att denna IT-artefakt skulle
vara mer tillgänglig för de organisationer som hade verksamhet på olika geografiska områden.
De IS-artefakttyper som utvecklats under iterationen kunde relateras till IT-artefaktbegreppet enligt
Hevner et al. (2004) dvs. metoder, modeller och instanser. Enligt Hevner et al. (2004) definition hade
således ADR++ teamet utvecklat flera olika typer av IT-artefakter. Däremot skulle troligtvis inte Sein
et al. (2011) erkänna varken metoder eller modeller som valida artefakter inom IS (och ADR).
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Eftersom ADR++ teamet hade ett vidare perspektiv på artefakter (IS-artefakter) var typerna
följaktligen giltiga för ADR++.

3.4.9.2 Verksamhetseffekter
Under den andra iterationen uppdagades några konkreta effekter av den vidareutvecklade metoden.
Exempelvis identifierades problem, mål och åtgärder både genom den vidareutvecklade metoden och
genom modellen. Några av dessa åtgärder började också implementeras av organisationerna. Efter
tester och utvärderingar av IS-artefakterna under den andra iterationen började positiva effekter i
verksamheterna att framträda. Dessa effekter uttrycktes av användare som ”enklare processer”,
”snabbare processer” samt ”mindre stressig arbetsmiljö”. En mer tydlig effekt var att en organisation
hade erhållit mätresultat som pekade på färre fel i produktionsmiljön.

3.4.9.3 Tid
Under den andra iterationen hade IS-artefakterna förbättrats och effektiviseras. Från att ha tagit ”flera
dagar” att ta sig igenom tog det ca en arbetsdag att gå igenom alla steg i metoden. Detta var en mycket
mer acceptabel tidslängd för deltagarna i projektet och var mer anpassat för SMF.

3.4.9.4 Samarbetsformer
Modellens och metodens utveckling hade under den andra iterationen byggt på att konsensus skulle
ha nåtts bland medlemmarna i ett specifikt ITSM-team. Inledningsvis hade ADR++ teamet diskuterat
att det var ledningen som skulle bestämma vad som skulle fokuseras för ett speciellt team. Vid tester
blev det uppenbart att detta inte fungerade då teamen oftast hade större kompetens än ledningen i vad
som behövde fokuseras. Användare menade att om ledningen skulle fatta besluten så skulle de kunna
få stora konsekvenser för framtida resultat av den anledningen att det fanns risk att man började arbeta
med fel saker – ineffektivitet. Fisher et al. (1997) påstår att många organisationer som söker förbättrad
effektivitet har anammat teamkonceptet i tron att team är ett bra sätt att möta kraven från en turbulent
och utmanande marknad. Fisher et al. (1997) fortsätter att beskriva att ett team i allmänhet är en grupp,
men med något ”extra”. Detta ”extra” är detsamma som Kezsbom (1990) skriver om då han påstår att
begreppet team, i motsats till grupp, tilldelas en samling individer som inte bara har gemensamma mål,
men också är medvetna om sina självständiga roller och sina kompletterande talanger. På ett liknande
sätt menar Kazemak och Albert (1988) att skillnaden mellan ett team och en grupp är en fråga om att
teamet har ett tydligt och gemensamt syfte och att dess medlemmar har en förståelse för deras
ömsesidiga beroende av varandra, till skillnad från en grupp som inte har någon av dessa egenskaper.
Dessutom slår Parker och Slaughter (1988) fast att en grupp människor inte är detsamma som ett team
då ett team kräver en hög grad av ömsesidigt beroende för att uppfylla ett mål eller ett slutförande av
en uppgift. De team, tillika användare, som har testat ramverket uppfyller de kriterier som anges ovan
för teambegreppet; de har ett gemensamt mål i att effektivisera sin organisation vilket stämmer väl
överens med Sundstrom et al. (1990) som menar att definitionen på ett team är; en liten grupp av
individer som delar ansvaret för leverabler i sina organisationer. Fisher et al. (1997) bekräftar teorier
om att team i sig är värdefulla. Praktiker (och användare) menade också att teamet var en viktig
förutsättning för att lyckas utföra effektivisering i arbetet. Detta då resurser i teamet ofta hade kunskap
om ”var skon klämde” i organisationen men också för att de ofta hade lösningar på problem. Andra
fördelar med teamkonceptet är enligt Forsyth (2006) att eftersom det rör sig om flera personer så har
de per automatik tillgång till mer information, kan ”lagra” informationen på fler individer, samtidigt
som man har en större kapacitet att processa informationen. Forsyth (2006) menar också att det kan
finnas nackdelar som ex att beslut kan ta för lång tid att fatta då flera personer (ju fler kockar…) är
involverade. Utvärderingarna under den andra iterationen visade på att teamkonceptet var väl
fungerande vad gäller effektivisering av verksamheter och att beslut inte drog ut tidsmässigt.
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3.4.9.5 Beslutsformer
Ett sätt att fatta beslut i team är genom votering, ett annat är att använda konsensus. Då votering skulle
bli för omständigt då många små beslut skulle fattas, ofta i respektive metodkomponent, föll detta
alternativ bort. Däremot var praktikerna och användarna positiva till konsensusalternativet.
Konsensus handlar enligt Alonso et al. (2010) om processen att uppnå en hög grad av
överenskommelse för olika lösningsalternativ mellan experter. Chong och Benli (2005) menar att
konsensus blivit populärt som ett demokratiskt beslutsfattande. I denna strategi tar ledningen en
kooperativ helhetssyn och samarbetar med gruppen som helhet och de arbetar mot ett enhetligt beslut i
samförstånd (Forsyth, 2006). Holder (1972) menar att beslutsfattande enligt konsensus kan ta längre
tid än exempelvis votering men att de bästa besluten i det långa loppet fattas genom konsensus mellan
alla inblandade parter i det . Fördelen med konsensus (enhälliga beslut) är att de leder till högre grad
av engagemang från deltagarna. Detta engagemang är något som också kommit fram som en styrka
vid utvärderingarna. Chong (2005) menar också att även om det blir vanligare med konsensusbeslut så
finns det få organisationer som använder specifika, konsekventa och effektiva modeller för ändamålet.
Utvärderingarna av arbetet med modeller och metoder i samband med ADR++ teamets reflektioner,
pekar således på att beslut i konsensus är viktigt och att det är något som borde införlivas i ISartefakter för effektivisering av ITSM. Samma resurser pekar även på att den utvecklade IS-artefakten
är ett potentiellt stöd för teamets strävan mot att nå konsensus – dock behöver IS-artefakten förändras
för att helt stödja processen.

3.4.9.6 Spårbarhet
Ett problem som diskuterades under den andra iterationen var spårbarhet. Detta gällde framförallt
hanteringen av behovsanalys och kommande aktivitet; effektivisering och uppföljning. Problemet som
diskuterades bestod i att det var svårt att se relationerna mellan det initiala arbetet med problem, mål
och processanalys och kommande aktiviteter i processen. Det var extremt svårt att hålla reda på
informationen över tid. Detta gjorde att team ofta behövde en ganska lång uppstartssträcka vid
utförandet av nya omgångar. Ett bättre sätt att visualisera spårbarheten önskades av användare och ett
förslag på att lösa detta var återigen att utveckla ett digitalt stöd för ramverket.

3.4.9.7 Guidelines
Ytterligare en reflektion från användandet av IS-artefakterna var att bättre guidelines behövdes för att
användare skulle kunna lära sig och skaffa sig en uppfattning om ramverket innan användning. Även
dessa guidelines måste vara mycket enkla att använda enligt användarna då en manual på 3000 sidor
(jämför CMMI) eller 5 omfattande böcker (jämför ITIL) ansågs vara för mycket. ADR++ teamet och
användarna kom dock fram till att guidelines behövde finnas i tre uppsättningar för att tillgodose alla
olika intressenters behov; 1) en detaljerad guideline 2) en lättviktig manual, möjligt att läsa på ”5
minuter” samt 3) en manual till det framtida IT-stödet. En förhoppning var dock att guidelines inte
skulle behöva användas i någon större utsträckning efter det att IT-stödet hade utvecklas.

3.4.9.8 Språk
Ett annat problem som uppdagades vid reflektioner var att påståenden i metoden var skrivna på
engelska språket vilket försvårade tolkning och förståelse för användarna. Flera användare ansåg
också att påståendena var för många i antal och innehållet i flera påståenden var för lika vilket också
gjorde att användandet blev problematiskt och tog längre tid än nödvändigt. Det fanns således ett
behov att i de avslutande iterationerna inte bara nationalisera påståenden och övriga komponenter men
också att förenkla påståenden ytterligare.

129

3.4.9.9 Resultat
Under den andra iterationen upplevde praktiker att resultatet presenterades på ett sätt som projektet
inte tidigare hade lyckats med. Specifikt så syftade man på det stapeldiagram som utvecklats för
kapacitetsnivåer. Att visualisera resultat på detta sätt var uppskattat och ytterligare visualisering
efterfrågades. Detta var något som ADR++ teamet tog med sig in i de avslutande iterationerna.

3.5 Utveckla och utvärdera principkandidater
Input till den andra iterationen var förutom nya kunskaper och erfarenheter också en tidig version av
en IS-artefakt och ett antal formulerade principkandidater (se avsnitt 2.5). Under den andra iterationen
hade dessa principkandidater prövats genom att införliva dem i förändrade och nya IS-artefakter i
ramverket IMPROVE. Liksom vid den första iterationen så var det reflektionerna som låg till grund
för de nya och omformulerade principkandidaterna och återigen var det kodning enligt GT som
utgjort analysmetoden. Under den andra iterationen designades flera typer av IS-artefakter; modeller,
metoder och en IT-artefakt och principkandidaterna gäller för antingen en eller flera av dessa ISartefakttyper.
3.5.1

Principkandidat #1: Fokusera på Good Enough

Från; enkelhet före perfektion, i iteration 1, till; fokusera på Good Enough.
Principkandidat #1, enkelhet före perfektion, från den första iterationen bekräftades till viss del under
den andra iterationen. Enkelhet visade sig nämligen vara en mycket viktig faktor för SMF inom ITSM.
Ett begrepp som kom att användas allt mer under den andra iterationen och som står i relation till
enkelhet var det engelska begreppet good enough. Eftersom begreppet blev en väl använd term i
ADR++ projektet döptes principkandidaten om efter detta begrepp. Good enough nämndes således i
sammanhang där enkelhet och snabbhet ansågs vara positiva företeelser (se tex. 2.5.1 , 3.3.1.3, 3.4.3,
3.4.4, 3.4.4.1, 3.4.4.3, 3.4.4.4, 3.4.9.4, 3.4.9.7). Kommentarer om IS-artefakterna (modell och metod)
som kan inkluderas inom principen för good enough var att IS-artefakten enligt användare och
ADR++ teamet måste vara ”enkel”, ”lätt att ta till sig”, ”lätt att förstå”, ”ha låga inlärningströsklar”
samt vara ”snabb att slutföra”. Ex på hur principkandidaten har påverkat ADR++ teamet under
iterationen är bland annat att den övergripande processen har förenklats och många delkomponenter
har tagits bort eller förfinats. Praktikerna menade också att de såg good enough-begreppet som en
reaktion mot begreppet perfektion. Med perfektion syftade praktikerna på ett arbete där organisationer
”vände på varje sten” för att finna ”roten till det onda” och på så sätt effektivisera sin verksamhet. Att
vända på alla stenar ansågs vara för ineffektivt. Även om det inte är en korrekt teoretisk definition
(jmf Oxford Dictionnaires, 2013) så ansåg praktikerna att perfektion kan likställas med begreppet
”best practice”. Best practice var dessutom ett begrepp som praktikerna ansåg relatera till flera av de
befintliga ramverken på marknaden. Det fanns följaktligen en viss skepsis mot best practice. Att arbeta
efter perfektion eller best practice, menade praktikerna, var inte förenligt med den verksamhet som
bedrivs hos de flesta SMF och ett sådant arbete kunde anses ha en onödigt hög ambitionsnivå vilket i
sin tur sågs som ineffektivt.
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3.5.2

Principkandidat #2: Fatta välgrundade teambaserade konsensusbeslut

Från; Välgrundade beslut, i iteration 1, till; Fatta välgrundade teambaserade konsensusbeslut.
Principkandidat #2 från den första iterationen benämndes välgrundade beslut. Under den andra
iterationen hade denna princip utvecklats ytterligare vilket innebar att den gavs ett nytt namn;
välgrundade teambaserade konsensusbeslut. Denna principkandidat byggde på reflektioner om att
effektiviseringsarbete inom ITSM skall genomföras av teamet självt (se ex 3.4.9.4) och i konsensus (se
ex 3.4.9.5). Viktiga egenskaper för denna princip är bland annat deltagande, öppenhet och konsensus.
Dybå (2004) menar också att personalens kollektiva kunskap och erfarenhet är ett mycket starkt
instrument för ett effektiviseringsarbete. Genom teamwork blir totalen större än delarna (ibid). Under
tester och utvärdering av IS-artefakten visade det sig att det fanns ett stort engagemang bland alla
personer närmast ”processen” och att dessa resurser dessutom bidrog med mycket värdefull
information. Eftersom praktikerna menade att det var dessa ”användare” som också hade mest
kunskap om effektiviseringsmöjligheter var det mycket
viktigt att dessa också deltog i
effektiviseringsarbetet samt fattade beslut om prioriteringar. Arbetet måste därför föregås av ett
deltagande där varje person tar ansvar för att rätt information kommer fram. Principkandidaten om
deltagande stämmer också väl överens med Mathiassen et al. (2002) och Robson (1991). Alla
deltagare i arbetet måste också vara ärliga i den meningen att integritet och uppriktighet främjas i
teamet och att all nödvändig information lyfts upp till ytan. För att stödja teamet i diskussioner och
säkerställa att alla individer kommer till tals har en facilitatorroll inkluderats i projektet ex vid
problemanalys.

3.5.3 Principkandidat #3: Införliva principen om 5 F
Från; fokusera på problem- och mål & arbeta med ständiga förbättringar, i iteration 1, till; Införliva
principen om 5 F.
Två principkandidater från den första iterationen; 1) arbeta med ständiga förbättringar och 2)
fokusera på problem och mål konkatenerades under den andra iterationen. Den nya benämningen på
dessa blev Principen om 5F. 5F syftade på Fem Faser För Fortlöpande Förbättringar. Fortlöpande
förbättringar syftar på att ett effektiviseringsarbete bör bli en del av kulturen i ett SMF som arbetar
med ITSM-processer och att team därför bör arbeta i iterationer eller cykler (se ex reflektioner 3.4.3,
3.4.4). Cykeln innefattar följande fem faser: scoping, problem- & målanalys, processanalys, analys av
förändringsbehov och förbättring och uppföljning (se ex 3.3.4).
Att arbeta fortlöpande med effektiviseringar stämmer bra överens med principen om ständiga
förbättringar (Womack et al., 1990; Robson, 1991; Deming, 1994). Också Mathiassen et al, (2002)
föreslår ständiga förbättringar och menar att arbete med förbättringar skall vara en kontinuerlig
aktivitet och att det är uppenbart att förbättringar i en mening är eviga: när du lindrar ett problem blir
andra synliga. Att organisera ett förbättringsinitiativ tillåter dig att stanna upp, ta ett steg tillbaka och
utvärdera ditt initiativ (ibid). Skillnaden mot tidigare teorier är att ADR++ teamet här att byggt in
ständiga förbättringar (effektiviseringar) och beskriver hur detta bör utföras inom ITSM-sektorn. Ett
råd till SMF blir därmed att inte sikta mot mållinjen vad gäller effektiviseringar – det finns nämligen
inte någon. Andra teorier talar om att sträva efter ”det bästa” (jmf Womack et al., 1990) vilket står i
kontrast till ADR++ teamets IS-artefakt där istället Good Enough gäller för SMF (se principkandidat
1). För att uppnå och därefter upprätthålla good enough krävs dock en fortlöpande process enligt 5F.
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3.5.4

Principkandidat #4: Skapa balans mellan styrning och flexibilitet

Från; balanserad flexibilitet, i den första iterationen till; skapa balans mellan styrning och flexibilitet.
Den fjärde principkandidaten från den första iterationen, balanserad flexibilitet, fick en ny, mer
talande benämning i skapa balans mellan styrning och flexibilitet. Principkandidaten baseras på den
re-design av metoden som utförts under den andra iterationen och reflektioner kring denna.
Transformeringen har bestått i att gå från en öppen och mycket situationsanpassad metod till att bli
mer styrd (se ex 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4). Det fanns således en önskan i praktiken av att finna en balans
mellan styrning och öppenhet i sitt arbete. Detta tog sig främst uttryck i en ny komponent (bedömning
mot best practice) vars syfte är att komplettera problem- och målanalys med en jämförelse mot best
practice. ”Priset” IS-artefakten fick betala för detta var att den blev mindre dynamisk i utformningen.
Detta kan jämföras med de två typer av förbättringsarbete som beskrivs av Pettersson et al. (2007) som
menar att processförbättringsinitiativ inom mjukvarudomänen kan delas in i två huvudkategorier;
”bottom-up” (induktiv) eller ”top-down” (normativ). Inom ITSM och SMF verkade det således som att
en balans mellan de två kategorierna var att eftersträva.

3.5.5 Principkandidat #5: Bedöm mot best practice
Ny principkandidat för den andra iterationen: Bedöm mot best practice.
Det blev också allt mer uppenbart att en styrning eller guidning mot best practice var mycket viktig.
Detta kan tyckas stå i kontrast till begreppet good enough men eftersom det inte rörde sig om att
jämföra sig externt mot andra organisationer utan istället internt över tid gjorde man således avsteg
mot grundtanken i best practices (ex CMMI). Ett team bedömde sig således mot best practice på ett
sätt som ansågs vara good enough. Att just jämföra sig mot en best practice styrks också av Laporte
(2008) som hävdar att det för en stor majoritet av små företag är mycket viktigt att utvärderas mot en
standard. Arbetssättet bekräftas också av McCaffery et al. (2009) som påstår att det bästa sättet att
närma sig ett processförbättringsprogram (läs effektivitet) är genom tillämpning av en
processbedömningsmetod. Principkandidaten är främst sprungen ur den utvecklade IS-artefakten av
modelltyp för ITSM-bedömningar. Modellen har dock byggts in som en komponent i ramverket som
utvärderats under iterationen, varför principen måste anses giltig för flera typer av IS-artefakter (se
3.5.4). Principen bottnar bland annat i de styrkor som identifierats under reflektionerna i avsnitt
3.4.4.2, 3.4.2 och 3.4.3.

3.5.6 Principkandidat #6: Undvik den generiska fällan
Oförändrad principkandidat från den första iterationen: Undvik den generiska fällan.
Principkandidaten undvik den generiska fällan identifierad under den första iterationen bekräftades
under den andra iterationen. Att den styrkts i den andra iterationen grundas bland annat på
reflektionerna i 3.4.1. ADR++ teamet kunde under den andra iterationen konstatera att den utvecklade
IS-artefakten hade blivit mer ITSM-orienterad vilket uppfattades som mycket positivt av användarna.
Principkandidaten har också relationer till principkandidat #4 i den meningen att båda
principkandidaterna efterfrågar ett tydligt fokus.
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3.5.7 Principkandidat #7: Mät för att veta
Från Inkludera mätning, i iteration 1, till; mät för att veta.
Att mätvärden uppfattades som mycket viktigt av både användare och ADR++ teamet vittnade både
reflektioner i den första och den andra iterationen om. Under den andra iterationen reflekterade
ADR++ teamet återigen över mätning och indikatorer vilket resulterade i kategorierna under avsnitt
3.4.2, 3.4.4.5 , 3.4.4.2. Processer måste styras och följas upp och processer måste mätas för att visa
prestanda, effektivitet och resultat Haverblad (2007). Hur bra en process är beror på dess resultat, dvs.
om resultatet möter kraven (ibid). Brooks (2006) påstår att om vi inte utför mätningar på vägen kan vi
bara vara säkra på att komma fram – men förmodligen inte dit vi vill. Mätvärden kan endast fungera
om det finns processer på plats i organisationen (ibid). Att mäta utan att ha processer betyder att
effektiviseringar är svåra att genomföra (ibid). Metoden (ITSM-CM) ansågs ta hänsyn till dessa krav
bland annat genom det tydliga mätvärdet i form av en kapacitetsnivå (se ex 3.4.4.5). Som komplement
till detta viktiga värde har också ytterligare mätvärden (specifika för respektive organisation) införts i
metoden. ADR++ teamet uppskattade kombinationen av kapacitetsmätvärdet och övriga mer lokala
mätvärden. Mixen av dessa skapade en bra bild av nuläget och vilka effekter som vidtagna åtgärder
fått i organisationen.

3.5.8 Principkandidat #8: Visualisera resultat
Ny principkandidat för den andra iterationen: Visualisera resultat.
Under den andra iterationen blev det också uppenbart att resultatet av användandet av metoden
behövde visualiseras. Principkandidaten bottnade främst i reflektioner från avsnitt: 3.4.9.9, 3.4.4.5,
3.4.4.9 samt 3.4.9.1. Det blev också uppenbart att IT-artefakten genom att använda visualiserade
grafer av olika slag (exempelvis cirkeldiagram, stapeldiagram och annan typ av statistik) hjälpte
användarna på ett mycket tydligt vis. Graferna gav tex en mer tydlig respons på hur nuläget såg ut i
jämförelse mot best practice genom kapacitetsnivåer. Ett annat exempel var den procentuella
fördelningen av gap för olika processer i ITSM-verksamheten.

3.6 Iterationens bidrag samt behovet av ytterligare cykler
De principkandidater som genererades under den första iterationen kunde sägas vara lätt prövade
hypoteser som utgjorde ett bra underlag för kommande iterationer. Under den andra iterationen fick
ADR++ teamet fler möjligheter att pröva dessa principkandidater. Principkandidaterna bekräftades,
förändrades och kandidater till nya designprinciper formades (se tabell 3.3).
Förutom bidrag i form av designprincipkandidater så hade också ett antal komponenter i denna
iteration lånats in från FA/SIMM och CMMI. Skillnaden mot den första iterationen var att dessa
komponenter nu var mer ”slimmade/effektiviserade” och anpassade efter förutsättningarna i ITSM och
SMF. Under iterationen hade CMMI också använts och anpassats till dessa förutsättningar. Nya
bidrag från iterationen var den sammansatta metoden ITSM-CM, ramverket IMPROVE, ITSManpassade bedömningsmodeller, en IT-artefakt baserad på Excel och designprincipkandidater. Den
andra iterationens innovationshöjd ansågs vara god och som kapitelrubriken insinuerar så upplevdes
den andra iterationen ha bidragit med mycket mera nytta och värde än den första för både praktiker
och forskare i ADR++ teamet.
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Problemen som identifierats i problemidentifieringsfasen bekräftades och stärktes dessutom under
arbetet med den andra iterationen. Återigen handlade detta om att praktiker vid upprepade tillfällen
återupptog diskussioner om redan identifierade problem. De teorier som undersökts under
problemformuleringen fick utökas under den andra iterationen bland annat med teorier om konsensus,
beslutsfattning, team och metamodellering. Teoretiska ämnen som valdes baserades på de diskussioner
som förkommit vid reflektioner med praktiker och forskare i ADR++ teamet.
Syftet med tabellerna 3.3 till 3.5 har varit att sammanfatta och tydligt visa på kumulativitet i studien.
Tabell 3.3 visar en god teoretisk respektive empirisk förankring av designprincipkandidaterna. Här
hänvisar jag också till den teori (referenser) som använts i kombination med empiri för att utveckla
bidraget. Teori har delvis använts som inspirationskälla för utveckling av artefakter och i
förlängningen principkandidater. Tabell 3.4 visar på en sammanfattning av iterationens praktiska
bidrag. De teoretiska och praktiska bidragen är således separerade i olika tabeller men det betyder inte
att praktiker respektive forskare inte kan ha ett intresse av alla bidragen.
Tabell 3.3 Övergripande sammanfattning av teoretiskt bidrag från den andra iterationen
Beskrivning Relation till
Relation till teori (se
Originalitet för ITSM
empiri (avsnitt)
referenser i kap 6)
och SMF
Fokusera på
Good Enough

Fatta
välgrundade
teambaserade
konsensusbeslut

Införliva
principen om
5F

2.5.1 , 3.3.1.3, 3.4.3,
3.4.4, 3.4.4.1,
3.4.4.3, 3.4.4.4,
3.4.9.4, 3.4.9.7
Från iteration #1:
2.4.2, 2.4.4.1,
2.4.4.3,
2.4.4.4, 2.4.4.2, 2.5.1
2.4.9.3, 2.4.9.7
2.4.9.4, 3.4.9.5
Från iteration #1:
2.4.3, 2.4.9.5, 2.5.2

3.3.4, 3.4.3, 3.4.4
Från iteration #1:
2.4.4, 2.4.4.3,
2.4.4.4, 2.5.3

Coyle och Brittain, 2009;
Seigerroth, 2003; Tjørnehøj
och Mathiassen, 2010;
Hoving & van Bon, 2012,
Devos et al. 2011; Hertweck
& Küller, 2010; Pino et al.,
2010; Pereira & Mira da
Silva, 2011; Morimoto, 2005;
Van Bon, 2002; Laporte 2008

Ny princip som inte om
har kunnat återfinnas för
IS-artefakter inom ITSMområdet i teorin.

Förändrad från enkelhet
före perfektion, i iteration
1 till fokusera på Good
Enough.
Dybå, 2004; Mathiassen et al., ”Lånade” delar från
2002; Robson, 1991; deBono, befintliga teorier som
1984; Polyani, 1966; Deming, sedan anpassats
1994; Münch et al., 2012
och/eller konkatenerats
för IS-artefakter inom
ITSM-området.

Womack et al., 1990; Robson,
1991; Deming, 1994;
Mathiassen et al., 2002,
Goldkuhl & Röstlinger, 1988;
Ishikawa, 1976; Dybå, 2004;
Goldkuhl & Röstlinger, 1993;

Förändrad från
Välgrundade beslut, i
iteration 1, till fatta
välgrundade
teambaserade
konsensusbeslut
Nytt namn på flera
hopslagna principer från
iteration 1. Nytt
tillämpnings-område för
denna princip.

134

Goldkuhl et al. 1987; Robson,
1991; Rolland, 2003; Giorgini
et al., 2005; Delor et al.,
2003; Grembergen et al.,
2003

Skapa balans
mellan
styrning och
flexibilitet

Bedöm mot
best practice

Undvik den
generiska
fällan

Mät för att
veta

Visualisera
resultat

3.4.1, 3.4.2, 3.4.4
Från iteration #1:
2.4.1, 2.4.2, 2.5.4 ,
1.1.3

3.5.4, 3.4.4.2, 3.4.2,
3.4.3

Pettersson et al., 2007;
Morimoto, 2005; Seigerroth,
2003; Pettersson et al., 2007;
Küller et al., 2010; Pereira &
Mira da Silva, 2011

McCaffery et al., 2009: CMMI
product team, 2010, Laporte
2008

3.4.1
Från iteration #1:
1.1.3, 2.4.1, 2.4.3,
2.5.6

Morimoto, 2005, Pettersson
et al., 2007; Küller et al.,
2010

3.4.2, 3.4.4.5 ,
3.4.4.2, Från
iteration #1: 2.4.3,
2.4.4.6, 2.4.8, 2.5.7

Haverblad, 2007; Brooks,
2006; Smith, 2008;
McNaughton et al., 2010;
Brooks, 2006

3.4.9.9, 3.4.4.5,
3.4.4.9, 3.4.9.1

(se kapitel 4)

Hopslagen princip som
har förändrats från
fokusera på problem- och
mål & arbeta med
ständiga förbättringar, i
iteration 1, till Införliva
principen om 5 F.
Ny princip för ISartefakter inom ITSMområdet.
Tidigare
antingen styrning eller
flexibilitet.
Förändrad
från
balanserad flexibilitet, i
den första iterationen till
skapa balans mellan
styrning och flexibilitet.
Principen är varken ny
inom best practice eller i
teorin. Sättet att bedöma
är dock förändrad och
numera ITSM-baserad.
Ny princip-kandidat för
den andra iterationen.
Ny för IS-artefakter inom
ITSM-området.
Oförändrad
principkandidat
från
iteration 1.
Lånad och omformulerad
princip som återkommer
inom många olika
områden utanför ITSM
men också inom ITSM.
Förändrad från Inkludera
mätning, i iteration 1
Ny kandidat för
tillämpnings-området
(ITSM) och ny
principkandidat för den
andra iterationen.
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Tabell 3.4 Övergripande sammanfattning av praktiskt bidrag från den andra iterationen
Beskrivning
Relation till Relation till teori Originalitet för ITSM och SMF
empiri
(se referenser i
(avsnitt)
kap 6)
Ramverk
(modeller,
metoder, ITartefakt)

3.4.1-3.4.9

Se teorier i tabell
3.3 vilka bidragit
till artefakter

Delvis nya, lånade och anpassade ISartefakter.
Excelbaserad IT-artefakt är ny för
ITSM.
Metod: Inlånade och anpassade
kompontenter för tillämpningsområdet (ex FA/SIMM och CMMI)
har prövats och förändrats.
Processen är inspirerad av Demins
cykel.

Tabell 3.5 Övergripande sammanfattning av övriga bidrag från den andra iterationen
Output
Beskrivning
Relation till empiri
(avsnitt)
Problem & Behov
(krav)

Styrkta problem och behov (jmf input) samt nya
identifierade krav

3.4.1-3.4.9

Många av de mål som sattes upp uppfylldes således under den andra iterationen (se tabell 3.6). Detta
var positivt men medlemmarna i ADR++ teamet var ännu inte nöjda. Användarna hade visat på ett
behov av ytterligare förbättringar och stöd, bland annat i form av en IT-artefakt samt mindre
förändringar i respektive IS-artefakt. Sådana förändringar skulle kunna påverka designprinciperna
varför nya iterationer krävdes. Eftersom det fortfarande fanns önskemål om förbättringar och
förändringar innebar det att ytterligare iterationer behövde genomföras för att uppnå en ”mättnad” och
nå målen med projektet.
Tabell 3.6 Sammanfattning av iterationens måluppfyllelse
Id Mål
Uppfyllt mål Kommentar
1 IS-artefakter skall vara ITSM- Ja
IS-artefakten
(modellen)
som
baserade
inkluderades i ramverket (IMPROVE)
hade en tydlig och absolut ITSM-relation
2 IS-artefakter skall vara flexibla och Delvis
Med nya IS-artefakter ansåg man att en
anpassningsbara för SMF
bättre balans mellan styrning och
flexibilitet hade uppnåtts. IS-artefakten
var således mycket mer användbar än
efter den första iterationen. ADR++
teamet hade således uppfyllt målet även
om man upplevde att det fanns anledning
att förfina IS-artefakterna ytterligare.
3 IS-artefakter skall inkludera en Ja
Processen i ramverket ansågs vara
lättförståelig arbetsprocess
mycket mer efter den andra iterationen
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4

IS-artefakter skall vara baserad på Ja
användarvänliga komponenter

4b Skapa en ny styrande och Ja
användarvänlig metodkomponent –
en referensmodell

5

IS-artefakter
skall
existerande teorier

6

IS-artefakter
användbara

7

Kandidater till designprinciper skall Ja
identifieras
Högre effektivitet i SMF som Delvis
levererar IT-tjänster skall uppnås

8

skall

bidra

vara

till Delvis

praktisk Delvis

vara mycket mera lättförståelig då endast
fem övergripande och enklare steg
implementerats. Både användare och
praktiker ansåg att processen var praktiskt
tillämpbar om än något abstrakt då den
övergripande IS-artefakten fortfarande
var av metodtyp. Även om målet ansågs
vara uppfyllt fanns det möjligheter att
skapa förbättringar i kommande iteration.
IS-artefakter hade blivit mycket mer
användarvänliga efter den andra
iterationen. Även om målet ansågs vara
uppfyllt fanns det möjligheter att skapa
förbättringar i kommande iteration.
IS-artefakt för jämförelse mot best
practice utvecklades och utvärderades
under den andra iterationen.
Komponenterna fungerade av ansågs vara
ett positivt tillskott och mål 4b ansågs
således som uppfyllt.
Förbättrade och mer testade IS-artefakter
behövdes för att bidra till existerande
teorier. Nya iterationer behövdes således
för att uppnå målet.
Mycket bättre IS-artefakter skapades i
iterationen men ytterligare förbättringar
och nya IS-artefakter efterfrågades.
Nya
och
förändrade
kandidater
identifierades.
Några få tester och utvärderingar hade
visat på försiktigt positiva effekter vid
utvärderingarna men ADR++ teamet
ansåg att det hade gått för kort tid för att
kunna bekräfta effekterna av IS-artefakter
i användning samt. Det fanns således ett
behov av ytterligare iterationer för att nå
målet.
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4 Iteration #3-5: ”IMPROVE - rätt saker på rätt sätt!”
Syftet med kapitel 4 är att beskriva arbetet och resultatet från den tredje, fjärde och femte iterationen i
studien. Argumentet för att beskriva tre iterationer i ett kapitel är att dessa iterationer var ”mindre” i
den meningen att förändringarna inte var lika omfattande som vid de två första iterationerna. Det
fjärde kapitlet behandlar därför dessa iterationer som en enda iteration. Kapitlet följer också samma
struktur som de två första iterationskapitlen där aktiviteter från både etapp två (utveckling
intervention och utvärdering) och tre (reflektion och inlärning) beskrivs. Kapitlet är strukturerat i
följande ordning: 4.1) identifiera iterationens kunskapsmål, 4.2) välj formen för utveckling,
intervention och utvärdering, 4.3) utvecklings-, interventions- och utvärderingscykel, 4.4) reflektera
över måluppfylland, 4.5) utveckla och utvärdera principkandidater, och avslutningsvis 4.6)
iterationens bidrag samt behovet av ytterligare cykler.

4.1 Identifiera iterationens kunskapsmål
Utifrån de nya kunskaperna från den andra iterationen såg ADR++ teamet ingen anledning till att
komplettera kunskapsmålen utan återanvända tidigare kunskapsmål även under de tre avslutande
iterationerna. En skillnad var dock att teamet beslutades sig för att transformera ramverket till en ITartefakt samt förfina det underliggande ramverket varvid tillägg behövde göras. Målen för iterationen
var: 1) IS-artefakter skall vara ITSM-baserade, 2) IS-artefakter skall vara flexibla och anpassningsbara
för SMF, 3) IS-artefakter skall inkludera en lättförståelig arbetsprocess, 4) IS-artefakter skall vara
baserade på användarvänliga komponenter, 5) IS-artefakter skall bidra till existerande teorier, 6) ISartefakter skall vara praktiskt användbara, 7) Kandidater till designprinciper skall identifieras, och 8)
Högre effektivitet i SMF som levererar IT-tjänster skall uppnås. Utöver dessa mål inkluderades också
följande iterationsspecifika mål; 9) vidareutveckla, utvärdera och förfina ramverket IMPROVE i sin
helhet (4.4.1) och 10) implementera ramverket IMPROVE i en IT-artefakt (4.1.2).

4.1.1 Mål 9: Vidareutveckla, utvärdera och förfina ramverket i sin helhet
Under den andra iterationen hade behovet av ett antal mindre förbättringar/effektiviseringar av
ramverket och dess komponenter uppdagats. Målet i kommande iterationer var att åtgärda dessa och
utvärdera deras påverkan på resultatet. Målet var också att testa hela ramverket i användning hos de
olika deltagande praktikerna och framförallt att låta användarna bruka ramverket utan ADR++
teamets medverkan.

4.1.2 Mål 10: Implementera ramverket IMPROVE i en IT-artefakt
Under iteration två hade ADR++ teamet utvecklat en IS-artefakt av typen IT-artefakt/instans (se
avsnitt 3.3.3). Denna IS-artefakt blev mycket positivt mottagen av användare och en önskan om en
ytterligare en ny IT-artefakt som konkretiserade hela ramverket lades fram. Under de avslutande
iterationerna arbetade därför ADR++ teamet med att bygga och utvärdera detta stöd. Stödet omfattade
både att utveckla metod och IT-stöd.

4.2 Välj formen för utveckling, intervention och utvärdering
Iteration #3-5 var av typen ”IT-dominant studie”. Placering av interventionen baserades på att ADR++
teamet i första hand ämnade ha en relativt stark teknisk utvecklingsfas samtidigt som utvecklingen
genomfördes i tätt samarbete med representanterna från de olika organisationerna där IS-artefakten
senare också skulle testas i praktiken (se figur 2.1). Under iterationen utmanade ADR++ teamet de
organisatoriska deltagarnas befintliga idéer, arbetssätt och antaganden över IS-artefaktdesignen. Detta
gjordes genom att forskarna ställde många ”varför” frågor till praktiker både i workshops och
individuellt. Resultatet av frågorna låg också senare till grund för förbättring av designen (läs
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reflektion). I denna fas testades (och utvärderades) också IS-artefakten ute hos praktikerna vilket
medför att platsen för innovation är svår att fastställa då även det organisationsdominanta UI U:t var
involverat i iterationerna.
IT-dominant
UIU
Enbart IT

Organisationsdominant UIU
Enbart org.

Figur 4.1 Brytpunkt där iterationens UIU placerats.

4.3 Utvecklings-, interventions- och utvärderingscykel
Under iterationerna utvecklade och utvärderade ADR++ teamet en IS-artefakt vilken, liksom
ramverket, benämndes IMPROVE. Även slutanvändare bidrog till utvecklingen genom krav. Denna
IS-artefakt baserades också på de tidigare utvecklade IS-artefakterna där metoden ITSM-CM utgjorde
basen. I följande avsnitt refereras den icke digitala metoden för effektivisering av verksamheter som
leverera IT-tjänster för ITSM-CM medan IT-artefakten/instansen som baseras på ramverket refereras
som IMPROVE. Utvärdering av artefakten har utförts i alla organisationer.

4.3.1 Behörigheter & Roller
Ett nytt moment som inte inkluderats i ramverket i tidigare iterationer hanterade behörigheter och
roller. Detta behandlades som en funktion tillägnad IT-artefakten och således inte som något av vikt
för metodens resultat. Behörighetssystemet utvecklades till en början som ett normalt
inloggningssystem där en användare loggar in genom att ange användarnamn och lösenord. Det
visades sig under iterationerna att detta inte var tillräckligt. Eftersom det fanns ett behov av att arbeta
teambaserat och att varje användare således behövde tillhöra ett team behövde IT-artefakten ta hänsyn
till detta. För att matcha den bakomliggande metoden ITSM-CM (se iteration 2) behövde varje
användare ha möjlighet att tillhöra ett team. Av denna anledning behövde IT-artefakten utformas för
att hantera teambaserade roller, där en administratör kunde skapa team för en organisation som sedan
kopplades till en eller flera användare vilka således också tillhörde teamet. Teamet blev ett virtuellt
team och samma användare kunde således tillhöra flera team. Funktionaliteten utvecklades för att
stödja metodens multipelteam- och singelteamansats.

4.3.2 Omgångar
Omgångsbegrepp som tidigare använts blev nu en mer officiell term inom ramverket. Begreppet
omgång beskrevs som att ett team följde och genomförde en av ITSM-CMs två tillämpningstyper (se
kap 3( iteration 2)). Figur 4.1 visar hur de fem stegen i effektiviseringsramverket (jmf ITSM-CM och
ständiga förbättringar) bygger upp en omgång. En genomförd omgång skulle sedan kunna bearbetas
under en period dvs. det skulle vara möjligt att komplettera tidigare arbete med omgången (ex lägga
till nya problem i problemgrafen eller bedöma ytterligare en process) även efter det att det officiella
teamarbetet var över. Detta ställde ytterligare krav på det digitaliserade IMPROVE.
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1.Scoping

5. Effektivisering &
uppföljning

4.Analys av
förändringsbehov

2.Problem- &
målanalys

3.Processanalys

Figur 4.2 De fem stegen i metoden som också utgör en ”omgång”.
Figur 4.3 illustrerar hur ett team har skapat och genomfört fyra stycken omgångar i IT-artefakten
IMPROVE. Genom att välja en omgång kunde teamet fortsätta att bearbeta stegen i metoden (jämför
principkandidat 5F). En annan viktig funktion som användarna krävde var att omgångar skulle kunna
kopieras. En sådan funktion skulle underlätta arbetet med framtida omgångar då teamet kunde utgå
från redan befintliga problem, gap och mål etc. Teamet behövde följaktligen, genom en
kopieringsfunktion, inte uppfinna hjulet på nytt. Detta var ytterligare ett steg i att förbättra
effektiviseringsprocessen och som skiljde sig mot det bakomliggande och mer abstrakta metodarbetet
där teamet hade behövt börja en omgång från grunden.

Figur 4.3 Fyra stycken omgångar (grå rektanglar) har lagts upp i IMPROVE.
Varje omgång i IMPROVE visualiserade initialt antalet inkluderade processer, problem, mål, och
datum (se avsnitt 4.2). Omgångar utformades också för att kunna jämföras med varandra (jämför
processanalys i ITSM-CM). Detta innebar att ett team kunde jämföra sin egen verksamhet över tid
vilket också visade på progressionen hos teamet (figur 4.4). Detta illustrerades genom en liknande graf
som skapades i den Visual Basic-baserade IT-artefakten som utvecklades under den andra iterationen
(se kapitel 3). Figur 4.4 visar hur olika omgångar representeras av olika färger i staplarna och hur
staplarna visar kapacitetsnivå per process. I fallet i figuren (4.4) har bland annat processen: ”strategisk
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styrning av tjänster” bedömts vid två olika omgångar i IMPROVE och kapacitetsnivån har hamnat på
kapacitetsnivå 1 vid båda dessa tillfällen.

Figur 4.4 IMPROVE jämför olika omgångar genom att skriva ut kapacitetsnivåer i stapelform.

4.3.3 Scoping
När en omgång skapats kunde också en beskrivning till omgången lagras i databasen. Tanken med
denna beskrivning var att den skulle förklara scopet för omgången. Funktionen relaterade således till
det första steget i ITSM-CM metoden, scoping (se figur 4.2).

4.3.4 “Whys & Whats”
Vid tester och utvärderingar visade det sig att arbetet med problemgraferna, genom IT-artefakten, blev
mer användarvänligt och enklare att utföra. Användare uppfattade det som att det var lättare att hantera
relationer mellan problem men också att ändra och ta bort problem. Det blev också bekräftat (vad som
identifierades i den andra iterationen) att frågorna som ställdes vid problemarbetet reducerats till vadoch en varför-frågor; ”vad leder [problemet] till?” Och ”varför uppstår [problemet]?”. Vad-frågor
ställdes för att reda ut vilka konsekvenser i form av andra problem som uppkom av
ursprungsproblemet. Varför-frågor ställdes för att reda ut vilka problem eller förutsättningar som
orsakat just det specifika problemet. Vad och varför-frågor var karaktäristiskt för arbetet i IMPROVE
vilket medförde att ADR++ teamet ansåg att detta var ett mer talande namn för komponenten.
Problemanalys byttes således namn till Whys and Whats (varför och vad ) och fick på så vis större
likheter med 5 varför. Det senare är positivit då detta är en väl beprövad metod för att identifiera
orsaker till problem (jmf Liker, 2004).
Framkomna problem listades initialt i en problemlista (figur 4.5) i IT-artefakten. Problemlistan kunde
ändras under arbetet och när teamet var nöjda med listan kunde de, genom att trycka på knappen ”lägg
till” inkludera specifika problem i en problemgraf. Problemlistan ansågs vara bra men möjligtvis var
den inte helt nödvändig. Den blev endast ett medel för att lägga till information i en problemgraf som
följaktligen var huvudmålet med komponenten. Under iterationerna diskuterades istället en ny
funktion där problemlistan gick att ”gömma” för användaren om denna så önskade det. Vid de
tillfällen problemlistan var gömd skulle istället problem läggas till direkt i problemgrafen. Denna
funktion var ytterligare ett sätt att effektivisera effektiviseringsarbetet. Vid manuellt metodarbete hade
listor tidigare skapats via post-it lappar vilket var en stor tidsmässig skillnad mot att arbeta digitalt.
Genom IMPROVE behövde inte problemlistorna skapas (om användarna inte valde det) och mycket
tid sparades för användarna.
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Figur 4.5 Problemlistan i IMPROVE.
Problemgrafen (figur 4.6) skapades för att efterlikna de grafer som tidigare hade ritats på ex en white
board av teamet. Motsvarande funktion i IMPROVE exkluderade konnektorerna (se figur 3.12). Detta
då grafer reducerades vad gällde antalet problem i enskilda grafer och rekommendationen blev därför
att vad och varför komponenten maximalt borde inkludera ca 20 problem för att vara effektiv och
underlätta användandet. En process i IMPROVE är dessutom ganska avgränsad och fallstudier har
visat att en problemgraf per process är fullt tillräckligt för att bibehålla en efterfrågad effektivitet. Om
det mot förmodan skulle finnas behov så är det möjligt att skapa fler problemgrafer under en
IMPROVE-omgång.

142

Figur 4.6 illustrerar en problemgraf skapad i IMPROVE. Grafen läses uppifrån och ner och de
huvudsakliga och kanske viktigaste problemen som man ville komma åt i teamet hamnar längst ner i
grafen. Under tester och utvärderingar har det visat sig att de ”viktigaste” problemen ofta har att göra
med ineffektivitet, vilket i sin tur drabbar kundnöjdhet och i förlängningen också påverkar
lönsamheten för IT-organisationen. En annan funktion som önskades var att problem skulle kunna
markeras som prioriterade. Endast prioriterade problem ”följde med” till behovsanalysen. För att
prioritera ett problem valde användaren att trycka på ikonen i det nedre högra hörnet av ett problem
(se figur 4.6). Att ett problem prioriterats visades i gränssnittet genom att problemet fick en blå nyans
(grå i figur 4.6).

Figur 4.6 Problemgraf i IMPROVE.
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4.3.5 ”Ends & Means”
På ett likartat sätt som problemanalysen förändrades också målanalysen under iterationerna. Tester
och utvärdering visade att arbetet med målgraferna blev enklare genom det stöd som verktyget gav
användarna. Det var således enklare att hantera relationer mellan mål och medel samt ändra och ta bort
mål i jämförelse med att göra detta arbete manuellt på ex en white board. Det blev också uppenbart att
frågorna som ställdes vid målarbetet preciserats till en mål- och en medel-fråga; ”vad är målet? och
”hur når vi till [målet]?”. Mål-frågan ställdes för att identifiera ett mål och dess delmål. Medel-frågan
ställdes för att reda ut vilka mål eller förutsättningar som uppfyller just det specifika målet. Mål och
medel-frågorna var karaktäristiska för målarbetet i IMPROVE varför ADR++ teamet ansåg att detta
också var ett mer talande namn för målkomponenten. Målanalysen byttes således namn till ends and
means (mål och medel) i IMPROVE. En målgraf hade liknande notation som problemgrafen (se 4.5)
men med den skillnaden att den ritades bottom-up istället för top-down. Detta innebar konkret att
huvudmål placerades högt upp i grafen medan delmål placerades under huvudmålet. På samma sätt
som i problemgrafer gick det i målgraferna att prioritera mål genom att ”blåmarkera” dessa. Endast de
markerade målen följde senare med till behovsanalysen. ADR++ teamet uppfattade målanalysen enligt
FA/SIMM som mycket användbart och IMPROVE bidrog till att förenkla och effektivisera
användingen av komponenten.

4.3.6 ”Gaps & Grades”
Processanalyskomponenten bytte namn under de avslutande iterationerna. Namnet byttes av två skäl
1) matcha övriga namn och 2) tydligare berätta för användaren vad aktiviteten syftade till. Gaps syftar
på jämförelsen mot best practice och grades det ”betyg” som utgör ett av resultaten av aktiviten. Gaps
and Grades följde samma aktiviteter som i metoden och figur 4.7 visar hur de olika processerna
placerats i en tabell med en tillhörande beskrivning. Genom att välja knappen utvärdera (se figur 4.7)
öppnas bedömningsvyn för den valda processen.

Figur 4.7 Verktyget listar samtliga processer inklusive en beskrivning av dessa processer.
Bedömningsförfarande baserades också det på den bakomliggande metoden och dess modeller. I figur
4.8 visas den webbaserade varianten av den tidigare IT-artefakten. Skillnaden i den nya varianten är
hjälpsystemet där hjälp om respektive påstående visades i kontextarean samt att det är möjligt att
ändra, lägga till och omplacera påståenden. Det senare kunde utföras genom en ”drag and drop” funktion.
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Figur 4.8 Bedömningsvyn för processen releasehantering i IMPROVE.
När en bedömningssession var avslutad var det också möjligt att se resultatet från bedömningen. Figur
4.9 illustrerar några av de olika sätten att presentera resultatet för användarna. Ett alternativt sätt att
visualisera resultat var att analysera kapacitetsnivån för respektive process samt progressen för en
process över tid.

Figur 4.9 En procentuell summering för betygssättningen av påståenden.
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4.3.7 ”Needs and wants”
Även den tidigare aktiviteten analys av förändringsbehov bytte under de avslutande iterationerna
namn i IMPROVE. Det nya namnet blev Needs and Wants. Namnbytet motiverades av att det dels var
enhetligt med övriga namn på komponenterna men också av att det talade mer om vad aktiviteten
innehöll. Figur 4.10 visar hur behov läggs i en lista där användaren också har möjlighet att prioritera
respektive behov. Prioriteringen gjordes genom att analysera värden som tillhörde ett behov så som
ägare, arbetsinsats, tidsram och kostnad etc. För att visuellt prioritera behov användes en drag and
drop-funktionalitet för att visuellt flytta behov i listan. Prioriterade behov placerades högst upp i listan
av användarna.

Figur 4.10 visar den övergripande förändringsbehovsvyn som senare bytte namn till Needs and Wants.
Varje post i listan (figur 4.10) utvecklades under iterationerna till en ”container” som i sin tur innehöll
ytterligare data för det specifika behovet. I ett tidigt skede fick användarna, genom att klicka på flikar
(figur 4.11), välja mål, problem och gap/påståenden (se flik statements i figur 4.11) och lägga till i
containern. Tester och utvärderingar visade att detta inte var ett bra sätt att arbeta på då det inte var
överblickbart för användaren samtidigt som spårbarheten därför inte blev transparent. Spårbarhet var
dessutom något som identifierats som viktigt för praktikerna. Det var således svårt att koppla mål,
problem och gap till ett specifikt behov vilket var samma problem som upplevdes med den manuella
metoden.

Figur 4.11 Illustrerar en första version av needs and wants.
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En ny version av needs and wants skapades efter utvärderingarna av iterationerna (figur 4.12).
Användarna fick i denna version en bättre överblick av alla problem, mål och gap som identifierats
under tidigare steg i IMPROVE. Genom att i checkboxar markera problem, mål eller gap skapades
därefter ett specifikt behov som lades till i behovslistan (figur 4.10). För att göra det extra tydligt för
användaren vilka påståenden som inte fungerade till fullo markerades dessa i samma färg som deras
betyg. Varje behov gjordes ändringsbart och det var också möjligt för användaren att ta bort ett
befintligt behov. Dessa förändringar fick en positivt mottagande av praktikerna som menade att
spårbarheten dvs. vägen mot ett specifikt behov nu blivit tydlig samtidigt som en möjlighet för
historisk spårbarhet skapats.

Figur 4.12 Ny version av needs and wants

4.3.8 ”Act & Improve”
Även den tidigare komponenten förändringsåtgärder bytte under iterationerna namn. Det nya namnet
blev act and improve. Namnbytet motiverades också detta med att det dels var enhetligt med övriga
nya namn på komponenterna men också för att det bättre beskrev vad aktiviteten innehöll. Figur 4.13
visar hur skapade förändringsåtgärder läggs i en lista där användaren har möjlighet att prioritera
respektive åtgärd. För att prioritera åtgärder användes en drag and drop funktionalitet för att visuellt
flytta åtgärder i listan. Högst prioriterade åtgärder placerades högst upp i listan.
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Figur 4.13 Acts and Improve i IMPROVE.
För att skapa en åtgärd fick användarna välja en eller flera av de tidigare identifierade behoven. Ett
eller flera behov kunde lösas genom samma åtgärd samtidigt som ett behov kunde inkluderas i flera
olika åtgärder. Några av de parametrar som kunde fyllas i av användaren var benämning och
beskrivning av åtgärden, vem som skulle vara ansvarig för att implementera åtgärden, vilken
arbetsinsats den innebar och hur lång tid åtgärden beräknades ta att implementera (figur 4.14). Genom
denna information kunde också åtgärden prioriteras i listan.

Figur 4.14 Acts and Improve i IMPROVE.

4.3.9 Guidelines
Under iterationerna skapades också guidelines (manualer) för respektive metodkomponent. Tre
stycken olika typer av manualer efterfrågades av praktiker och användare. Den viktigaste bestod av en
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enkel variant; ”IMPROVE på 5 minuter”. Denna manual skulle rikta sig till alla intressenter och vara
så komplett att det endast med hjälp av denna skulle vara möjligt att genomföra en omgång i
IMPROVE. Den andra typen av manual var en mer fullständig och detaljerad manual; ”Komplett
guide till IMPROVE”. Denna förklarar olika metodkomponenter och arbetssätt kring dessa på djupet.
Den tredje manualen var en digital sådan om inkluderas i det digitala verktyget och blev således en
online-hjälp för användaren. Syftet var att fylla olika användares behov och att manualerna endast
skulle behöva läsas en gång för att förstå konceptet.

4.4 Reflektera över måluppfyllelse
Genom de avslutande iterationerna förfinades resultatet från den andra iterationen ytterligare och efter
den sista iterationen (nr 5) ansåg ADR++ teamet att en mättnad hade uppnåtts. I iterationerna hade
positiva effekter av IS-artefakterna i användning identifierats och användarna, praktiker och forskare
var också nöjda. Reflektionerna i följande kapitel har kategoriserats efter de mål som satts upp inför
iterationerna. Också nya kategorier har identifierats under de avslutande iterationerna (jämför öppen
kodning i GT avsnitt 1.5.3.3).

4.4.1 Mål 1: IS-artefakter skall vara ITSM-baserade
Under de avslutande iterationerna arbetade ADR++ teamet med att vidareutveckla IS-artefakterna vad
gällde orientering mot ITSM. Några förändringar som implementerades och som hade till syfte att
göra IS-artefakterna än mer ITSM-orienterade (och således minska generaliteten) var att förfina
påståenden. En negativ reflektion under utvärderingarna i den andra iterationen hade varit att de
påståenden som inkluderades i bedömningsmodellerna var för svårtolkade. I tidigare iterationer bestod
bedömningsförfarandet av generiska påståenden, dock till viss del ITSM-anpassade, baserade på
CMMI-SVC 1.3. Detta medförde att bedömningsfasen fortfarande tog lång tid i anspråk eftersom
användare behövde översätta eller ”ITSM-fiera” ett påstående själva. ADR++ teamet bestämde då att
ytterligare anpassa påståenden till SMF och ITSM. Ett stort arbete lades ner i arbetet med påståenden
både tillsammans med praktiker och användare. Efter flera olika utvärderingar i flera olika
organisationer under respektive avslutande iteration fastställdes påståenden. Vid utvärderingarna ansåg
också användarna att påståenden hade blivit mer ITSM-orienterade och att det var enklare att tolka
dem.
ADR++ teamet reflekterade också över att flera av organisationerna ansåg att de skulle vara hjälpta av
att själva kunna addera ytterligare påståenden, som var anpassade efter deras specifika ITSMsituation i bedömningskomponenten. Att ändra och lägga till påståenden var något som praktikerna
dock endast var försiktigt positiva till då detta skulle kunna medföra att man gjorde avsteg från
marknadens best practice. Samtidigt insåg man att specifika kundkrav skulle behöva läggas in i
processen och dessa nya påståenden kunde vara viktigare än best practice rekommendationerna.
Nyttan med anpassningsmöjligheten vägde således tyngre än den statiska varianten av komponenten
och ADR++ teamet byggde in funktionen i IT-artefakten. Det var dock sällan funktionen användes
under de tester som genomfördes vilket också tydde på att de påståenden som ADR++ teamet hade
förändrat och anpassat för ITSM hade nått en tillräckligt god nivå.
En annan mer oväntad reflektion var att både användare och praktiker menade att deras förståelse för
ITSM ökade i takt med att de använde IS-artefakterna. Detta i sig var en uppskattad effekt och även
om den inte bidrog till att lösa problemen direkt hos SMF kan man tänka sig att den gör det på längre
sikt.
Sammanfattningsvis uppfylldes målet under de avslutande iterationerna.
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4.4.2 Mål 2: IS-artefakter skall vara flexibla och anpassningsbara för SMF
Som nämnts tidigare i detta avsnitt så byggdes flera olika möjligheter in i ramverket för att användare
skulle kunna anpassa IS-artefakten till sina speciella förhållanden. Detta uttrycktes bland annat i att
det hade skapats möjligheter att välja två olika varianter av tillämpningstypen i processen, men också
att den IT-artefakt som hade skapats var försedd med flera inbyggda funktioner för att användaren
skulle kunna anpassa komponenter inom ITSMs egenskaper. Genom att en IT-artefakt skapats under
de avslutande iterationerna menade praktikerna att de nu blev ännu mer ”styrda” i sitt arbete då de
blev svårare att misstolka metoden vilket ansågs vara positivt. De komponenter som styrde användarna
(ex gaps and grades) i kombination med de valmöjligheter som byggts in gjorde att användarna nu
ansåg att balans mellan flexibilitet och styrning hade uppnåtts. Målet ansågs således vara uppfyllt.

4.4.3 Mål 3: IS-artefakter skall inkludera en lättförståelig arbetsprocess
Det abstrakta ramverket IMPROVE blev genom den nya IT-artefakten också mycket mer konkret.
Detta innebar att ADR++ teamet inte bara hade lyckats skapa en lättförståelig arbetsprocess utan också
ett konkret sätt att arbeta med processen. Genom IT-artefakten blev också det kontinuerliga arbetet
mer tydligt (se omgångar) vilket också är likartat med PDCA-cykeln. Språket anpassades till svenska
under de avslutande iterationerna. En internationaliseringsfunktion (i18n) skapades också i ITartefakten. Tidigare påståenden på engelska gav översättningen ytterligare en dimension vad gällde
tolkning och gjorde denna onödigt svår. Också internationaliseringsfunktionen fick positiva effekter på
användandet då det blev mycket enklare för användare att tolka påståenden. Målet ansågs således vara
uppfyllt.
4.4.3.1 Processens täckningsgrad
Ramarna för IS-artefakternas täckningsgrad var, enligt praktikerna och användarna, i och med de
förfinade komponenterna och nya IT-artefakten mer tydlig. Från att ha varit en utvärderingsmetod i
den första iterationen började ett ”totalstöd” för effektivisering av SMF inom ITSM-sektorn att
framträda. I de avslutande iterationerna vidareutvecklades resultatet från den andra iterationen och ISartefakterna blev vad ADR++ teamet arbetat för; ett svar på bristen på stöd för effektivisering av små
och medelstora företag inom ITSM-sektorn.

4.4.4 Mål 4: IS-artefakter skall vara baserade på användarvänliga komponenter
4.4.4.1 Komponenter från FA/SIMM
Under de avslutande iterationerna hade de kvarvarande FA/SIMM-komponenterna förenklats
ytterligare och ADR++ teamet upplevde att en positiv sammansättning (processflöde) av
komponenterna hade skapats och som också uppskattades av användare. Målet ansågs således vara
uppfyllt. Se nedan för information om specifika genomförda förändringar.

4.4.4.2 Processanalys
Processanalysen från den andra iterationen bytte under de avslutande iterationerna namn till gaps and
grades. Flera påståenden i gaps and grades konkatenerades under iterationerna. Detta beroende på att
de tidiga versionerna av påståenden (läs iteration 2, kapitel 3) var för lika dvs. det var bara mindre
nyansskillnader mellan de olika påståendena. Detta gjorde att ramverket upplevdes som onödigt
noggrant och byråkratiskt. Genom att slå ihop flera påståenden i ett enda, menade användarna att man
fick en enklare bild av ramverket (modellen i ramverket) samtidigt som påståenden i princip ställde
samma frågor/krav som tidigare. Att slå ihop påstående effektiviserade också hela ramverket i sig. Den
nya funktionen i IT-artefakten (ärvd från modell och metod) som skapade en möjlighet att ändra och
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lägga till processer och påståenden i processer, ansågs vara mycket positivt. Detta då det blev
uppenbart för användarna att de nu kunde lägga in andra ”best practice krav” även från andra
befintliga ramverk och standarder så som ex ISO/IEC 20 000. Vad gällde jämförelsen mot best
practice ansågs den återigen vara mycket bra då kapacitetsnivån som arbetet resulterade i var ett
mycket tydligt mätvärde. Detta mätvärde använde organisationer för att visa sin ledning hur bra, eller
hur dåligt, man låg till i sin interna verksamhet. Kapacitetsnivån kunde därmed användas som ett
incitament eller grund för att få ledningens gehör och accept för att starta större
implementeringsprojekt och mer omfattande åtgärder. Det blev också uppenbart att modellerna inte
skulle användas för att jämföra sig med andra organisationer utan endast användas internt inom
teamet. Praktikerna ansåg att det inte fanns någon anledning till att jämföra resultatet (ex
kapacitetsnivå) mot andra externa organisationer – det var den egna interna organisationen som var
viktig att fokusera på och effektiviseringsarbetet var i första hand avsett för den.

4.4.4.3 Målanalys
Målanalysen som påbörjats under de tidigare iterationerna bytte namn till ends and means under de
avslutande iterationerna. Under den andra iterationen hade diskussioner om att reducera
frågeställningarna avseende målanalysen genomförts. Under de avslutande iterationerna blev det
också bekräftat att reduceringen av arbetssättet i ends and means var mycket uppskattad av
användarna. Detta gjorde att teamet snabbt fick ett resultat utan att behöva analysera för mycket. Detta
stämmer också väl överens med det good enough-begrepp som diskuterats i tidigare iterationer. En
annan effektiviseringsåtgärd var att i IT-artefakten gjorde det möjligt att gömma eller välja bort
mållistor. Det fanns sällan ett behov av att gå tillbaka och analysera en lista varför dessa fick en
mindre roll i ramverket. Också de ingående och utgående konnektorerna togs bort från målgrafer av
samma effektiviseringsskäl.

4.4.4.4 Problemanalys
Problemanalysen som påbörjats under de tidigare iterationerna bytte namn till whys and whats under
de avslutande iterationerna. Under den andra iterationen hade diskussioner om att reducera
frågeställningarna under problemanalysen genomförts. Under de avslutande iterationerna blev det
uppenbart att reduceringen av arbetssättet i whys and whats var korrekt – dvs. att det var mycket
uppskattat av användarna och underlättade arbetet för dem. Detta gjorde att teamet snabbt nådde
resultat utan att behöva analysera alltför mycket. Detta är något som också väl överensstämmer med
det good enough-begrepp som diskuterats i tidigare iterationer. En annan effektiviseringsåtgärd var att
skapa möjlighet att gömma eller välja bort problemlistor. Det fanns sällan något behov av att gå
tillbaka och analysera en lista varför dessa fick en mindre roll i ramverket. Också de ingående och
utgående konnektorerna togs bort från problemgrafer för att minska komplexitet i användandet. En
annan reflektion var att detta arbetssätt påminde mycket om ”5 varför” som hade sitt ursprung från
TPS (Ohno, 1988) och där man vid problem skulle ställa sig frågan varför fem gånger för att nå roten
till det onda. Eftersom TPS (och Lean) har bevisats vara dugliga metoder ansåg ADR++ teamet att
detta var ytterligare ett argument för att komponenten fungerade.

4.4.4.5 Indikatorer och mätvärden
Under de avslutande iterationerna verifierades också att det kapacitetsmätvärde som införts som
komplement till andra mätvärden utgjorde en tillfredsställande lösning på mätvärdeskrav. Användarna
uppskattade också det tydliga visuella stöd som de utvecklade graferna i den nya IT-artefakten
utgjorde.
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4.4.5 Mål 5: IS-artefakter skall bidra till existerande teorier
Efter den avslutande iterationen (den femte) var det naturligt att detta mål hade uppfyllts. ADR++
teamet var tillfreds med de teoretiska kunskapsbidragen som skapats varav några presenteras i denna
avhandling i form av designprinciper (se kapitel 5). Målet uppfylldes således under de avslutande
iterationerna.

4.4.6 Mål 6: IS-artefakter skall vara praktiskt användbar
Ramverket med alla dess olika IS-artefakttyper var mycket praktiskt tillämpbart vilket också de olika
citaten som styrkts av mätvärden vittnade om. Målet var således uppfyllt.

4.4.7 Mål 7: Kandidater till designprinciper skall identifieras
Under de avslutande iterationerna växte flera nya principkandidater fram, främst genom den nya ITartefakten. Dessa förändrades och bekräftades i takt med iterationerna och att IT-artefakten förfinades.
Också tidigare principkandidater testades och bekräftades och målet ansågs vara uppfyllt.

4.4.8 Mål 8: Högre effektivitet i SMF som levererar IT-tjänster skall uppnås
De olika citaten (se sammanfattning och 4.4.5.1) som styrkts av mätvärden vittnade om att högre
effektivitet hade uppnåtts hos de deltagande organisationerna. Alla företag ökade också sin
kapacitetsnivå för flera olika processer vid användning av IS-artefakterna. I de avslutande
iterationerna kunde således faktiska mätvärden påvisa positiva effekter av IS-artefakterna i
organisationerna. Exempelvis hade kvalitet ökat vilket visade på att man gjorde saker rätt och
ytterligare ett kvitto på detta var att kunder blivit mer nöjda. Att kunder blivit nöjdare var också ett
starkt bevis på att organisationerna gjorde rätt saker (och på rätt sätt) vilket medförde att ADR++
teamet ansåg att målet hade uppfyllts.

4.4.9 Mål 9: Vidareutveckla, utvärdera och förfina ramverket i sin helhet
Ett mål i de avslutande iterationerna var att åtgärda vidareutveckla utvärdera och förfina ramverket
IMPROVE. Målet var också att testa hela ramverket i användning hos de olika deltagande praktikerna
och framförallt att låta användarna bruka ramverket utan ADR++ teamets medverkan. ADR++ teamet
ansåg att detta mål uppfylldes under de avslutande iterationerna.

4.4.10 Mål 10: Implementera ramverket IMPROVE i en IT-artefakt
Under de avslutande iterationerna hade ADR++ teamet arbetat med en IT-artefakt som konkretiserade
hela ramverket. Under de avslutande iterationerna arbetade därför ADR++ teamet med att pröva och
utvärdera detta stöd i organisatoriska kontexter. Målet uppfylldes i de avslutande iterationerna.

4.4.11 Icke målrelaterade reflektioner
4.4.11.1 Artefakttyp
Under den andra iterationen hade praktiker och användare uttryckt en önskan om att ett tydligare stöd
för ramverket skulle skapas. Under de avslutande iterationerna hade därför ADR++ teamet utvecklat
och förfinat ramverket genom en (digitaliserad) IT-artefakt i form av en webapplikation. Att ISartefakten utvecklades som en webapplikation var lyckat eftersom detta gjorde att IT-artefakten blev
tillgänglig för flera användare men framförallt konkretiserade det bakomliggande ramverket på ett sätt
som tillfredsställde användarna i hög grad. IT-artefakten medförde också att ramverket upplevdes som
mycket enkelt att följa och stödet för SMF blev mer tydligt vid en jämförelse med det mer abstrakta
(icke digitaliserade) ramverket.
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4.4.11.2 Effekter
Vid de avslutande iterationerna mättes också effekter av användandet av ramverket. Mätningarna
gällde i första hand att uppnå det övergripande mål som satts upp tidigt i projektet dvs. uppnå en högre
effektivitet i organisationer som levererar IT-tjänster. ADR++ teamet fick under de avslutande
iterationerna svart på vitt att ramverket fungerade och löste problemet med brist på användarvänliga
metoder för SMF inom ITSM. Effekterna byggde på kvantitativa och kvalitativa mått för respektive
organisation i projektet. Resultatet baserades på organisationernas befintliga mätvärden. De mätvärden
som användes för att identifiera resultat var olika beroende på organisation, dess kontext och vilken
situation som organisationen befann sig i. Sammantaget menade ADR++ teamet att en mättnad hade
uppfyllts i projektet. Nedan följer några citat och deras innebörd från de deltagande organisationerna.
"Kunden är idag nöjdare"

Organisationen hade innan utveckling av IS-artefakterna påbörjats använt ett kundnöjdhetsindex. Vid
den aktuella tidpunkten visade detta att kundnöjdheten varierade mycket mellan olika kunder. Genom
att identifiera och implementera effektivitetsåtgärder med stöd av ramverket påverkades kundernas
uppfattning om tjänsteleverantören i positiv riktning. Kundnöjdhetsindexet blev alltså högre.
Organisationen menade att detta hade en direkt koppling till de behov som identifierats och de
åtgärder som vidtagits via ramverket. Detta visar att effektiviteten har ökat hos organisationen då den
gör fler saker rätt på rätt sätt.
’"Ramverket mottogs bland medarbetarna på ett positivt sätt och kommer att hjälpa oss att arbeta
effektivare”

De medarbetare som åsyftas har varit användare av systemet. Organisationen menade att om
ramverket skulle ha förutsättningar att användas även efter det att ADR++ projektet avslutats, var det
först och främst användarna som behövde acceptera ramverket. Ett bra betyg var att användarna i
organisationen enbart var positivt inställda till ramverket och framtida användning av detsamma. Som
går att utläsa av citatet så hade också organisationen för avsikt att fortsätta använda ramverket i
framtiden.
"Bättre kostnadskontroll för helheten samt för respektive förvaltningsobjekt"

Organisationen hade fått en bättre kontroll på sina kostnader genom de åtgärder som förslagits och
implementerats genom ramverket. Detta var viktigt eftersom kostnader förknippade med
tjänsteleveranser var höga. På samma sätt var det viktigt för att kunna visa kunder vad de betalade för.
För att få bättre kostnadskontroll hade organisationen, med stöd av ramverket, implementerat nya
mätvärden som tex. ”ledtid” och på så sätt kunnat optimera resurshanteringen i organisationen. Detta
leder enligt praktikerna också till lägre kostnader.
"Antalet kritiska fel i produktion har markant minskat"

Organisationen hade minskat antalet fel i produktionsmiljön. Detta hade tidigare mätts genom det
naturliga måttet – ”antal fel i produktion över [ tid]”. Genom att följa upp och analysera mätvärdet
kunde organisationen identifiera hur antalet fel minskat i produktionsmiljön. Att felen minskade
berodde på åtgärder som hade förts in med stöd av ramverket. Dessa åtgärder var bland annat att
förbättra releasehanteringsprocessen enligt modellerna i ramverket.
"Vi har fått bättre kvalitet på data vilket ger möjlighet till bättre uppföljning och genomförande av
proaktiva åtgärder"

Denna organisation upplevde att man hade fått bättre kvalitet på data som lagrades i organisationens
ärendehanteringssystem. Data som åsyftades var information om de ärenden som lagrades. Att denna
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blivit bättre var en effekt av att ITSM-processerna hade förbättrats (ex incident- och
problemhanteringsprocessen).
”Vi har nått en högre kapacitetsnivå för flera processer”
Flera organisationer visade på högre kapacitetsnivå. Variationen var stor mellan organisationerna där
några organisationer gjorde stora framsteg och nådde kapacitetsnivå 3 medan andra nådde nivå 1 eller
2 för flera processer. Ingen organisation utförde effektiviseringsåtgärder för alla processer i ramverket.
Även detta tyder på att ramverket tillförde verklig nytta och värde för IT-organisationer. En annan
positiv styrka med ramverket var att användare menade att själva effektiviseringsarbetet genom
ramverket hade givit dem en större förståelse för ITSM och dess processer. Alla organisationer i
studien menar att ramverket bidragit till att skapa en samsyn på problem och att ramverket dessutom
givit en god överblick över var någonstans i processerna som förbättringspotential funnits. Förutom
att peka ut nya förbättringsområden bekräftade ramverket även förbättringsidéer som redan existerat
inom organisationen.

4.4.11.3 Tid
Den exakta tiden för själva genomförandet av alla steg i ramverkets metod var relativt svår att
bedöma. Tiden berodde i mångt och mycket på hur erfarna deltagarna i teamet var. Faktum kvarstår
att omgångarna gick snabbare och snabbare att genomföra då samma team inkluderades. Under de
tester som utfördes (+20 st.) tog en omgång i snitt ca 4 timmar vilket innebar att ungefär en halv dag
behövde tas till förfogande. Vid några tillfällen gick dock en omgång snabbare och vid andra tillfällen
tog den längre tid att utföra. I tiden inkluderas dock inte implementering av åtgärder vilket var i högsta
grad beroende på typ av åtgärd som implementerats. Att tiden som togs i anspråk vid en omgång hade
reducerats var mycket uppskattat av SMF.

4.4.11.4 Samarbetsformer
Under de avslutande iterationerna blev det också uppenbart att samarbetsformen skulle vara
teambaserad. Rekommendationen blev att i första hand använda en singelteamansats och i andra hand
en multipelteamansats. Att utföra arbetet med hjälp av teambaserade resurser skapade fördelar och
ADR++ teamets uppfattning var att denna form var den rätta. Att istället arbeta med löst sammansatta
team likt multipelteamansatsen resulterade i stora overheadtidskostander och det var dessutom svårare
att analysera information, att nå konsensus , prioritera åtgärder och tolka påståenden vid bedömning.

4.4.11.5 Beslutsformer
Att det var en god idé att fatta beslut i konsensus bekräftades också vid de avslutande iterationerna. De
farhågor som funnits om att det skulle ta lång tid besannades aldrig och snarare var det så att det gick
mycket snabbt att fatta beslut.

4.4.11.6 Spårbarhet
Spårbarheten byggdes under iterationerna om i och med utvecklandet av en IT-artefakt. Ombyggnaden
bestod främst i den funktion där problem, gap och mål knöts ihop visuellt för ett specifikt behov.
Funktionen gjorde att överblicken blev bättre för användarna och då ADR++ teamet dessutom lade till
ytterligare funktioner i IT-artefakten (ex färgmarkering av bedömda gap) blev responsen än mer
positiv.

4.4.11.7 Guidelines
Under de avslutande iterationerna färdigställdes tre olika typer av guidelines. Att skapa guidelines på
tre olika nivåer tycktes först för mycket och omständigt. Men efter att dessa diskuterats med användare
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fattades beslut om att utveckla dem då det faktiskt fanns ett tydligt behov av dem. Varje typ av
guideline var ämnad för en typ av behov. Användare och ledning uppskattade en kort manual för att få
en överblick av metoden medan en facilitator önskade få en djupare förståelse av ramverket och därför
ville ha en komplett guideline. Den tredje typen var en online hjälp vilket underlättade arbetet för alla
användare och användare gjorde jämförelsen med att ha behövt ta med en guideline i dokumentformat
vid arbetet, vilket skulle vara mycket ineffektivt. Att ha en manual i dokumentformat var något som
både ex CMMI, ISO 20000 och CobiT hade sedan tidigare. Att det var tre olika typer uppskattades
också av både användare och praktiker som beroende på roll och situation kunde välja den typ av
guideline som man ansåg sig ha behov av vid den aktuella situationen.

4.4.11.8 Språk
Modellkomponenten var under iterationerna beskriven på det engelska språket. Detta faktum
upplevdes som ett problem av praktiker, forskare och användare också under den andra iterationen.
Argumenten var att det engelska språket låg till grund för ytterligare misstolkningar (utöver saknaden
av ITSM-orientering) av påståenden. Ett gemensamt beslut var därför att komponenten (och övriga
ramverket) skulle utformas på det svenska språket. Vid tester skulle det visa sig att denna förändring
sparade ytterligare tid vid genomförandet, framförallt då språkbundna tolkningar av påståenden kunde
undvikas.

4.4.11.9 Resultat
Resultatet från en omgång presenterades i form av ett cirkeldiagram med procentuell andel av
respektive svarsnivå från bedömningen som underlag. Utöver detta visualiserades resultatet genom ett
stapeldiagram där varje stapel representerade en process och höjden på stapeln av en kapacitetsnivå.
Genom att inkludera denna funktion i IT-artefakten upplevde användare att resultatet blev tydligt.
Kommentarerna från organisationerna var också att detta sätt att visa resultatet var positivt eftersom
det är enkelt att presentera för andra team eller ledning. En annan styrka var att resultatet helt enkelt
var enklare att förstå. Resultatet ansågs vara mycket viktigt eftersom det gav en fingervisning om hur
teamet arbetar samtidigt som det kunde sporra teamet att förbättra processer till nästa omgång. Ett
exempel på mål som detta kunde resultera i var ”att under året skall vi nå kapacitetsnivå 2 för
releasehanteringsprocessen”.

4.4.11.10

Facilitatorsroll

Facilitatorsrollen ansågs efter flera tester inte vara någon avancerad eller komplex roll. Dock ansåg
organisationerna att det ändå fanns ett behov av rollen då det var bra att någon ledde arbetet med
problem, mål, bedömning etc. Andra uppgifter som rollen fick var att föra anteckningar (i ITartefakten), förklara vid oklarheter och driva bedömningsomgången framåt. Det var dock viktigt att
teamets ansvar inte förminskades vilket också facilitatorn behövde förstå.

4.4.11.11

Användarkontroll

En positiv reflektion över IT-artefakten var att denna tillförde ytterligare funktionalitet vad gällde
kontroll av processer och deras påståenden. Det var nu både möjligt att lägga till nya processer men
också att lägga till och ändra påståenden. Även om denna funktion inte nyttjades av alla organisationer
i ADR++ projektet ansåg praktiker och användare i dessa organisationer att den behövdes även för
dem, då de i framtiden kanske skulle kunna behöva lägga till andra processer eller påståenden ex för
att nya krav i miljön hade uppkommit.
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4.4.11.12

Good enough

En princip som inspirerat diskussioner rörande good enough var paretoprincipen, också känd som
”80/20 regeln”. Principen kom till i början av 20-talet, då ekonomen Vilfredo Pareto menade att 20 %
av befolkningen äger 80 % av rikedomen. Denna grundläggande regel har använts för många andra
områden och Sanders (1992) visar på exempel som tex. att 20 % av bilförarna orsakar 80 % av
fordonsolyckorna. Sanders (1992) menar dock att även om principen är en värdefull guide för
handling så har den begränsningar. Han menar att samtidigt som det är bra att fokusera på de 20 %
som ger värde så kan man inte helt bortse från de övriga 80 % då dessa kan vara värdefulla imorgon.
Att enbart satsa på 20 % av exempelvis problemen i en ITSM-relaterad organisation var av förståeliga
skäl inte tillräckligt enligt praktikerna och användarna i ADR++ teamet. Istället har användarna
diskuterat sig fram till att good enough innebär att 80 % av tex problem analyseras varvid de 20 %
som kostar för mycket i förhållande till nyttan läggs i träda, dock utan att glömmas bort. Ett argument
för detta har varit att det kostar för mycket i förhållande till nyttan (ROI) om man skall försöka sig på
att åtgärda eller implementera allt som identifieras.

4.5 Utveckla och utvärdera principkandidater
De avslutande iterationerna hade också ett antal formulerade principkandidater att beaktas och prövas
under iterationerna. Dessa befintliga principkandidater byggdes också in i nya och förändrade ISartefakter och har sedan utvärderats och testats ytterligare. Nedan följer en sammanfattning över
principkandidaterna och en fortsatt diskussion över dessa (jag har fortsatt valt att kalla dem
principkandidater för att avslutningsvis formulera och presentera dem som designprinciper (se kapitel
5)).

4.5.1 Principkandidat #1: Good enough är Best practice
Från; Good enough, i den andra iterationen till; Good enough är Best practice.
Under de avslutande iterationerna blev det uppenbart att good enough är best practice i kontexten
SMF och ITSM (se ex 4.4.11.3, 4.4.11.12, 4.4.1, 4.4.4.3, 4.4.4.4, 4.4.11.1). Uttrycket fick därför också
namnge principkandidaten. Principkandidaten var främst sprungen ur byggandet av metoden och
modellen. Den definition av good enough som diskuterades i ADR++ teamet var; ”acceptabla resultat
med färre spenderade resurser”. Principen för good enough nämns också av Capps (2009) som skriver
om fenomenet där saker och tjänster inte strävar efter att bli perfekta utan just tillräckligt bra. Det
handlar om att skapa värde istället för att sträva efter perfektion (ibid). Värde definierar Capps (2009)
som ”lågt pris” plus ”kvalitet” och bygger detta på konsumenters prismedvetenhet. Även om ADR++
teamet inte har en direkt koppling till konsumenters prismedvetenhet går det att relatera
prismedvetenhet till kostnadsmedvetenhet för organisationerna. Jag har tidigare beskrivit praktikernas
uppfattning om best practice och jämfört detta med perfektion. Praktikerna menade att good enough
kan ses som en reaktion mot det mer resurskrävande ”best practice” som existerar på marknaden idag
men också att good enough är best practice. Med detta menar man att SMF inom ITSM inte behöver
nå perfektion och att det just är good enough som är ”det bästa”.
Principkandidaten stärktes således under iterationerna vilket bland annat uttrycktes genom en ständigt
återkommande önskan från praktiker och användare att ytterligare ”slimma” effektivitetsprocessen,
samtidigt som de olika komponenterna och verktygen också behövde förenklas. Effektiviseringen
skapade ökad acceptans för användarvänlighet framför tillgänglighet av många komponenter och
effektiviseringsmöjligheter vad gäller komponentbaserat stöd (ADR++ teamet tog helt enkelt bort,
som tidigare diskuterats, flera komponenter och tillämpningsmöjligheter). Ett annat tecken på
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reducering av komplexitet var att användare nöjde sig med ett visst antal processer (nio) i
processanalysen. Att inkludera alla (mellan 25-30) ITSM-processer kostade för mycket resurser i
förhållande till eventuell nytta. Att skapa IS-artefakter som är stödjer principkandidaten good enough
stämmer också överens med Capps (2009) som menar att det för en stor mängd konsumenter är
viktigare än att ha en lättanvänd och tillgänglig produkt eller tjänst istället för att behöva spendera
mycket tid och energi för att reda ut alla potentiella funktioner som produkten eller tjänsten kanske
besitter. Detta gäller alltså också för ITSM-sektorn.

4.5.2 Principkandidat #2: Välgrundade konsensusbeslut i auktoriserade team
Från; Välgrundade teambaserade konsensusbeslut, i den andra iterationen till; välgrundade
konsensusbeslut i auktoriserade team.
Principkandidaten från den andra iterationen bekräftades under de avslutande iterationerna (se tex
avsnitt 4.4.11.1, 4.4.11.4, 4.4.11.5). Enligt Robson (1991) så ställer anställda ofta många frågor vid
denna typ av initiativ ex varför valdes just vår process ut?, ”varför jag?” eller ”var det något jag sa
eller gjorde?”. Människor tenderar att blir paranoida när de, eller deras arbetsteam, väljs ut för ett
specifikt projekt (ibid). Svaret är ofta att det vanligtvis är något som gått snett och att chefen är ute
efter en syndabock (ibid). För att undvika detta har ADR++ teamets IS-artefakter tagit hänsyn till
problemet och låtit användare förstå att IS-artefakterna också är till för deras skull. Alla involverade
resurser skall se hela arbetet som en möjlighet till att skapa en förbättrad situation för organisationen,
teamet och individen. IS-artefakterna är således inte ett nytt sätt att kontrollera enskilda individer eller
team där fel och brister skall pekas ut i fördömande syfte.
Att arbeta i team som hade kunskap om samma kunder, ärenden, tjänster och processer var viktigt.
Detta märktes inte minst i att multipelteamansatsen tonades ner under de avslutande iterationerna. En
anledning till denna nedtoning var just att resurser som ingick i dessa team hade för få gemensamma
beröringspunkter varför långa diskussioner måste genomföras för att fatta beslut i en fråga. Att beslut
om förändringar också bör fattas på teamnivå blev tydligt vid processanalysen (gaps and grades i ITartefakten) då det utan tvekan var de personer som varit direkt involverade i processen som också haft
bäst kunskap om var ”skon klämde” hårdast och därmed såg hur åtgärder skulle prioriteras.
Principkandidaten står i kontrast med exempelvis CMMI som menar att det är ledningen som skall
bestämma vad som är viktigt och vilka processer och problem som skall prioriteras. Några av de
klassiska principerna inom organisationsteori är enligt Kärlöf och Hellin Lövingsson (2005) att
besluten skall vara enhetliga och levereras till en underordnad från endast en överordnad. På samma
sätt så är beslutskedjan enkelriktad och går från över- till underordnad och ej sidledes eller underifrån
(ibid). ADR++ teamets utvärderingar visade annorlunda i och med att det var teamen (som oftast inte
hade någon resurs ur ledningen med) som fattade beslut. Praktikerna menade att det var individerna
som var närmast problemet och arbetade i själva processen var de som också ”visste bäst”, varför detta
var det mest effektiva arbetssättet i sammanhanget.
De roller som inkluderades i teamet varierade beroende på organisation. Exempel på roller som
deltagit kunde vara teamledare, systemutvecklare, releasemanager, releaseansvarig, första-, andra och
tredjelinjessupport etc. För att inte missa viktiga problem/mål, perspektiv på problem/mål eller åsikter
om problem och mål i allmänhet, var det därför viktigt att resurserna inte bara deltog fysiskt utan
också bidrog med insikter och delade med sig av sina erfarenheter. ”Att aktivt delta” ingick också i
ramen för principen. Utan att aktivt delta och vara engagerad, menade praktikerna, kunde fel problem
lyftas fram och prioriteras vilket i sin tur kunde leda till att fel åtgärder infördes. Den deltagande
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principen styrks av Mathiassen et al. (2002) som menar att många olika aktörer inom organisationen
skall delta i arbetet just för att få olika perspektiv på specifika problem, samtidigt som ledare skall vara
involverade. Principen stärks också av Dybå et al. (2004) som menar att nyckelordet är delaktighet och
att det finns flera skäl till detta. Författarna menar bland annat att delaktighet också gör att resurser tar
på sig ett ansvar (ibid) för identifierade problem och förändringar. Ett annat skäl är att alla accepterar
resultatet från arbetet. Det är därmed svårare att senare gömma sig och säga ”så fungerar det inte alls
hos oss”. Dybå (2004) menar att genom att använda personalens kollektiva kunskap och erfarenhet får
man ett mycket starkt instrument med vars hjälp man kan genomföra processförbättringsarbetet.
Genom ett teamarbete blir således helheten större än delarna.
Erfarenheterna från utvärdering har också bekräftat att det är viktigt att alla deltagarna är överens om
de olika frågor som diskuteras i anslutning till de olika komponenterna i metoden. Deltagande och
konsensus är också något som stämmer väl överens med principen från Lean (Poppendieck &
Poppendieck , 2003) kallat ”Empower the team” (förstärk/bemyndiga gruppen) vilket innebär att flytta
beslutsfattandet till den lägsta nivån i en organisation. Således skall alla användare eftersträva
konsensus. Detta kan vid en första anblick tyckas vara en omständlig process som kan medföra att
diskussionerna blir onödigt långa men ADR++ teamets utvärdering har visat att arbetet med stöd av
metoden inte tar mycket tid i anspråk. Tiden som läggs ner för dessa diskussioner är oftast längre vid
iteration/omgång nummer ett än vid senare iterationer/omgångar. Tiden som läggs ner beror på
gruppsammansättningen vad gäller resurser, vilken typ av organisation det handlar om, hur mogen
organisationen är osv.

4.5.3 Principkandidat #3: Införliva principen om 5F
Oförändrad principkandidat; Införliva principen om 5F.
Principen bekräftades under de avslutande iterationerna samtidigt som flera av komponenterna och ISartefakterna förfinades (se tex avsnitt 4.4.3, 4.4.4 och 4.4.11.1). Det blev återigen tydligt att det
iterativa arbetet var viktig och att aktiviteterna i den övergripande processen ”fortfarande” var i rätt
ordning och gjorde ”rätt saker”. Under iterationerna kunde också nya händelser uppträda i den
organisatoriska kontexten som påverkade de processer som effektiviserades. Detta tillförde ytterligare
argument för att ett team skulle arbeta med fortlöpande förbättringar för att anpassa verksamheten. Att
ständigt arbeta med effektiviseringar är också något som stämmer väl överens med tidigare teorier
såsom (Deming, 1994; Womack et al., 1990) som menar att ständiga förbättringar är ett måste för att
en organisation skall överleva konkurrenter.

4.5.4 Principkandidat #4: Balans mellan ordning och oordning
Från skapa balans mellan styrning och flexibilitet till; Balans mellan ordning och oordning.
Nilson (1976) menar att varje social situation lever i ordning och oordning. Vid total oordning finns
dock inget socialt liv och vid total ordning endast social förstening (ibid). Också principkandidaten
balans mellan ordning och oordning stod stark under prövningarna i de avslutande iterationerna (se
tex avsnitt 4.4.4.2, 4.4.11.1, 4.4.1, 4.4.2). Principkandidaten stärktes således efter tester och
utvärdering med IT-artefakten. Ramverket hade nu, å ena sidan en tydlig extern styrning genom gaps
and grades samtidigt som det fanns en öppen approach där användarna inte blev styrda överhuvudet
taget i whys and whats. Att enbart inkludera en av de två komponenterna problem- och målanalys och
processanalys skulle således haft en negativ inverkan på ramverket. Att införliva olika koncept som
ADR++ teamet har gjort genom denna princip är bra. Det bekräftas även av Cronholm och Goldkuhl
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(2003) som i sin artikel drar slutsatsen att det är möjligt att ”blanda ägg från olika korgar”. Detta
innebär att det är möjligt att kombinera den mer kvantitativa målbaserade utvärderingen med den mer
kvalitativa målfria utvärderingen (ibid). Också vad gällde behov och åtgärder blev jämvikten mellan
ordning och oordning tydlig. Användarna blev å ena sidan styrda att fokusera på aspekter som
identifierats under tidigare skeden i processerna men hade å andra sidan möjlighet att bruka kreativitet
för att nå fram till behoven och åtgärderna.
4.5.5

Principkandidat #5: Självbedömning mot best practice

Från; Bedömning mot best practice i den andra iterationen till; Självbedömning mot best practice
Principkandidaten självbedömning mot best practice bekräftades av alla genomförda tester (se tex
4.4.4.2, 4.4.11.1, 4.4.1, 4.4.3). Både modellen och metoden bedömde nu processer mot best practice.
Under de avslutande iterationerna blev det dock uppenbart att resultatet från bedömningen inte var till
för att jämföra sitt individuella team eller organisation mot andra externa organisationer varför prefixet
själv adderades till bedömningsbegreppet i principkandidaten.

4.5.6 Principkandidat #6: Undvik den generiska fällan
Oförändrad principkandidat; Undvik den generiska fällan
Principkandidaten från tidigare iterationer bekräftades under de avslutande iterationerna. Att fokusera
på ITSM är ett måste för att metoden skall kunna fungera och därmed skilja sig från befintliga metoder
på marknaden (se tex avsnitt 4.4.1, 4.4.11.1).

4.5.7 Principkandidat #7: Mäta för att veta
Oförändrad principkandidat; Mäta för att veta
“When you can measure what you are speaking about,
and express it in numbers, you know something about it”
- Lord Kelvin (1883)
Principkandidaten mäta för att veta bekräftades också av de genomförda testerna (se tex avsnitt
4.4.11.2, 4.4.4.5, 4.4.11.1). Efter att ha testat och utvärderat IT-artefakten vid ett stort antal tillfällen i
de avslutande iterationerna blev det återigen uppenbart att kapacitetsnivån var ett mycket lyckat
mätvärde som gav ett tydligt mått på specifika processer. Det blev också tydligt att andra mätvärden,
beroende på situation och organisation, kunde komplettera kapacitetsmätvärdet.

4.5.8 Principkandidat #8: Visualisera resultat i realtid
Från; visualisera resultat, i den andra iterationen till; visualisera resultat i realtid.
Det blev också uppenbart att IT-artefakten, genom att den använde visualiserade grafer av olika slag
exempelvis cirkeldiagram, stapeldiagram och annan typ av visualiserad statistik, stöttade användarna
på ett mycket tydligt vis (se tex avsnitt 4.4.11.1, 4.4.11.9). Graferna gav dels en tydlig respons på hur
nuläget såg ut i jämförelse mot best practice (genom kapacitetsnivån) och dels en procentuell bild över
vilken status olika processer i ITSM-verksamheten hade. Detta var en mycket lyckad funktion. Genom
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att visualiseringen av kapacitetsnivån under iterationerna byggdes om till att visualiseras i samma
stund som en bedömning av en process var avslutad, kunde användarna snabbt analysera hur bra eller
dåligt läget var. Detta innebar också att analysarbetet underlättades och mycket energi som hade gått åt
i det manuella analysarbetet sparades. Principkandidaten hade därmed byggts om till att visualisera
resultat i realtid. Begreppet realtid i sammanhanget definieras som att något visas med mycket liten
fördröjning. En reflektion var dock att det inte var viktigt att resultatet visas sekundsnabbt utan istället
att det är möjligt att se resultatet och diskutera det medan användare fortfarande hade ”processen” i
tankarna. Fördelen med att visa resultat grafiskt via ett digitalt media är också något som bekräftas av
Fuller (2011) som menar att mängden information som genereras globalt ökar exponentiellt och att vi
blir mer beroende av datorer och informationssystem för att skapa mening av informationen. Minter
och Michaud (2003) menar å sin sida att grafer av olika slag kan berätta en historia, visa proportioner
och trender genom att göra informationen mer anpassad för användare.

4.5.9 Principkandidat #9: Transparent och visualiserad spårbarhet
Ny principkandidat; Transparent och visualiserad spårbarhet
För att kunna argumentera för de beslut som fattades (ex åtgärder) krävdes en spårbarhet för
användare. Spårbarheten som åsyftades var den mellan scoping, whys and whats, ends and means,
gaps and grades, needs and wants vilka så småningom låg till grund för åtgärderna (act and improve).
Efter den tredje iterationen började därför konturerna av en ny principkandidat, spårbarhet skönjas.
Under utvecklandet av IT-artefakten skapades möjlighet att tydligt visa på sambanden mellan de olika
stegen i metoden, dvs. hur resonemanget har gått för att nå fram till en specifik åtgärd. Under
iterationen visade det sig också att just att visualisera spårbarheten var det viktiga. Det räckte således
inte att det fanns möjlighet att finna spårbarheten – den behövde också kunna presenteras visuellt (se
tex avsnitt 4.4.11.1, 4.4.11.6, 4.4.3., 4.4.4). Detta fick konsekvenser i att principen kompletterades och
började benämnas visualiserad spårbarhet.
Kassab et al. (2008) definierar spårbarhet som förmågan att beskriva och följa livet för ett krav både
framåt och bakåt i tiden. Ett ärende i ITSM-sammanhang kan bestå av ett eller flera krav från kunder
och/eller användare. Kvarnström och Oghazi (2008) har beforskat spårbarhet inom kontinuerliga
processer i industrin och påstår att spårbarhet innebär förmågan att kunna följa en produkt eller
produktionssats genom en specifik process. Kvarnström och Ogahazi (2008) menar att fördelar med
spårbarhet inom industrin är att antalet produkter som behöver återkallas vid en produktåterkallning
minskas samt att likformighet inom en produktionsserie kan säkerställas. Dessa industriella fördelar
kan också sägas gälla inom ITSM-sektorn även om fördelarna inom ITSM istället har varit att
spårbarhet har gjort det möjligt att genomföra framtida effektiviseringsarbete snabbare. Att spåra
beslut är således viktigt och genom att skapa en IT-artefakt som hanterar principen har spårbarhet
också möjliggjorts. Att känna till grunden för ett beslut är självklart vid beslutstillfället men det är inte
alltid (snarare sällan), menar praktiker, att besluten är välgrundade. Genom att ha en inbyggd
spårbarhet som också visualiserades i verktyget ansåg praktiker att det med IMPROVE var möjligt att
faktiskt fatta mer välgrundade och bättre beslut. En annan positiv effekt var att man efter en lång tid
kunde gå tillbaka i systemet och analysera tidigare beslut och dess effekter och lära sig av detta. Av
denna anledning benämndes principen senare för transparent och visualiserad spårbarhet.
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4.5.10 Principkandidat #10: Användarkontrollerade processer
Ny principkandidat; Användarkontrollerade processer
Att omvärlden ur en organisations perspektiv ständigt förändras råder det inte någon tvekan om. För
samhället i stort och för organisationer i synnerhet är omfattningen, hastigheten, påverkan och
oförutsägbarheten i förändringar större än någonsin tidigare (Burnes, 2009, Foley & Zahner, 2009,
Helms Mills et al., 2009, Todnem By, 2005). Detta kan t.ex. ta sig uttryck genom nytillkomna kunder,
nya krav från gamla kunder, omformade kontrakt (SLA:er), förändringar i lagar som påverkar
organisationer etc. Dessa förändringar medför att de ITSM-processer som ett team arbetar med också
behöver förändras över tid. Av denna anledning var det viktigt att metoden även stödjer förändringar i
verksamhetens omgivning. Principkandidaten är sprungen ur reflektionerna från de avslutande
iterationerna (se tex avsnitt 4.4.4.2, 4.4.11.11). Alla organisationer som arbetar med ITSM har också
olika förutsättningar att följa metoden. Detta faktum ställer både krav på verksamheten (användarna av
metoden) och metoden i sig själv. Användarna behöver vara lyhörda och identifiera förändringar i sin
omgivning som påverkar förbättringsarbetet. Metoden behöver dessutom vara dynamisk i den
meningen att den går att anpassa till den specifika verksamhetens behov. Metoden i sig behöver också
vara anpassningsbar i större mån så att dess aktiviteter går att utföra på olika sätt. Detta stämmer väl
överens med principen i det agila manifestet (Agile Manifesto, 2013); ”Anpassning till förändring
framför att följa en plan”. Det är dock viktigt att metoden inte är alltför anpassningsbar eftersom det då
finns risk att den inte längre ger något stöd överhuvudtaget. För att lösa detta har ADR++ teamet
under iterationerna tillåtit användaren att lägga till egna processer och påståenden samt bestämt vilken
nivå påståenden skall tillhöra.

4.6 Iterationens bidrag samt behovet av ytterligare cykler
Ramverket har följt UIU-cykeln i fem iterationer och efter den avslutande iterationen upplevde
ADR++ teamet och användare att en mättnad inom alla områden nåtts vilket gjorde att iterationerna
kunde avslutas (se tabell 4.3). Den teori som identifierats under problemformuleringen fick utökas
under de avslutande iterationerna främst pga. av den nya IT-artefakten (IMPROVE) och
principkandidater som rörde denna. De teoretiska ämnen som använts (se tex avsnitt 4.4.11) baserades
av de diskussioner som förelåg vid reflektioner med praktiker och forskare i ADR++ teamet. Om den
andra iterationen hade en hög innovationsgrad ökade denna ytterligare under de avslutande
iterationerna. För varje iteration hade komponenter förändrats efter det att de testats och utvärderats i
organisatoriska kontexter. Detta medförde att det nu fanns skillnader/tillägg jämfört med de
grundläggande teorier som de baserats på. Under de avslutande iterationerna hade också en ITartefakt skapats vilken ansågs vara mycket innovativ då inget liknande tidigare identifierats på
marknaden. Vad gäller kunskapsbidragen från de avslutade iterationerna hade både teorier förfinats
(ex CMMIs modeller och teorier om good enough) och flera nya principkandidater hade identifierats
och bekräftats.
Innovationshöjden i IS-artefakterna, och då framförallt det digitaliserade ramverket, ansågs således
vara mycket hög och ADR++ teamet kunde med bestämdhet hävda att man bidragit med ny kunskap
som löste de initiala problemen för SMF. Denna kunskap bestod efter de avslutande iterationerna av
förfinad kunskap till de teorier som använts under arbetet (ex kunskap om modellen föreslagen av de
Bruin (2005)), nya IS-artefakter, generella problem och lösningar, nytta för användare, lösningar på
lokala problem och naturligtvis designprinciper.
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Syftet med tabell 4.1 och 4.2 är att sammanfatta och tydligt visa på kumulativitet i studien och
samtidigt ge en god teoretisk respektive empirisk förankring av bidragen. I tabell 4.1 hänvisar jag
också till den teori (referenser) som använts i kombination med empiri för att utveckla bidraget. Teori
har delvis använts som inspirationskälla för utveckling av artefakter och i förlängningen också
principkandidater. De teoretiska och praktiska bidragen är separerade i olika tabeller men det betyder
inte att praktiker respektive forskare inte kan ha ett intresse av alla bidragen.
Tabell 4.1 Övergripande sammanfattning av de teoretiska bidragen från de avslutande iterationerna
Beskrivning
Relation till Relation till teori (se
Originalitet för ITSM
empiri
referenser kap 6)
och SMF
(avsnitt)
Good enough är Best
practice

Välgrundade
konsensusbeslut i
auktoriserade team

4.4.11.3,
4.4.11.12,
4.4.1, 4.4.4.3,
4.4.4.4,
4.4.11.1
Från
iteration #2:
2.5.1 ,
3.3.1.3, 3.4.3,
3.4.4, 3.4.4.1,
3.4.4.3,
3.4.4.4,
3.4.9.4,
3.4.9.7
Från
iteration #1:
2.4.2, 2.4.4.1,
2.4.4.3,
2.4.4.4,
2.4.4.2, 2.5.1
2.4.9.3,
2.4.9.7
4.4.11.1,
4.4.11.4,
4.4.11.5
Från
iteration #2:
2.4.9.4,
3.4.9.5
Från
iteration #1:
2.4.3, 2.4.5.2,
2.5.2

Capps, 2009;Coyle och
Brittain, 2009; Seigerroth,
2003; Tjørnehøj och
Mathiassen, 2010; Hoving &
van Bon, 2012, Devos et al.
2011; Hertweck & Küller,
2010; Pino et al., 2010;
Pereira & Mira da Silva,
2011; Morimoto, 2005; Van
Bon, 2002; Laporte 2008

Ny princip som inte
om
har
kunnat
återfinnas för ISartefakter inom ITSMområdet i teorin.

Kärlöf och HellinLövingsson,2005;
Poppendieck och
Poppendieck , 2003; Robson,
1991; Dybå, 2004;
Mathiassen et al., 2002;
deBono, 1984; Polyani, 1966;
Deming, 1994; Münch et al.,
2012

”Lånade” delar från
befintliga teorier
anpassade och
konkatenerade för ISartefakter inom ITSMområdet.

Förändrad från Good
enough, i den andra
iterationen till Good
enough är Best
practice.

Förändrad från
Välgrundade
teambaserade
konsensusbeslut, i den
andra iterationen till
välgrundade
konsensusbeslut i
auktoriserade team.
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Införliva principen om 5
F

Balans mellan ordning
och oordning

Självbedömning mot
best practice

Undvik den generiska
fällan

4.4.3, 4.4.4,
4.4.11.1
Från
iteration #2:
3.3.4, 3.4.3,
3.4.4
Från
iteration #1:
2.4.4, 2.4.4.3,
2.4.4.4, 2.5.3

Womack et al., 1990; Robson,
1991; Deming, 1994;
Mathiassen et al., 2002,
Goldkuhl & Röstlinger, 1988;
Ishikawa, 1976; Dybå, 2004;
Goldkuhl & Röstlinger, 1993;
Goldkuhl et al. 1987; Robson,
1991; Rolland, 2003; Giorgini
et al., 2005; Delor et al.,
2003; Grembergen et al.,
2003

Nytt namn på
konkatenerade
befintliga principer.
Nytt tillämpningsområde för
principen.

4.4.4.2,
4.4.11.1,
4.4.1, 4.4.2
Från
iteration #2:
3.4.1, 3.4.2,
3.4.4
Från
iteration #1:
2.4.1, 2.4.2,
2.5.4 , 1.1.3
4.4.4.2,
4.4.11.1,
4.4.1, 4.4.3
Från
iteration #2:
3.5.4, 3.4.4.2,
3.4.2 och
3.4.3.

Nilson , 1976; Cronholm och
Goldkuhl, 2003; Pettersson et
al., 2007; Morimoto, 2005;
Seigerroth, 2003; Pettersson
et al., 2007; Küller et al.,
2010; Pereira & Mira da
Silva, 2011

Ny
princip
för
området.
Tidigare
antingen
styrning
eller flexibilitet.

McCaffery et al., 2009: CMMI
product team, 2010, Laporte
2008

Principen är varken
ny inom praktiken
eller i teorin. Sättet
att göra det på är
dock förändrad.

4.4.1,
4.4.11.1
Från
iteration #2:
3.4.1
Från
iteration #1:
: 1.1.3, 2.4.1,
2.4.3, 2.5.6

Morimoto, 2005, Pettersson
et al., 2007; Küller et al.,
2010

Oförändrad
principkandidat
sedan den andra
iterationen.

Förändrad från skapa
balans
mellan
styrning
och
flexibilitet.

Förändrad från;
Bedöm mot best
practice i den andra .
Ny för IS-artefakter
inom ITSM-området.
Oförändrad
principkandidat från
den
andra
iterationen.
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Mäta för att veta

4.4.11.2,
4.4.4.5,
4.4.11.1
Från
iteration #2:
3.4.2, 3.4.4.5
, 3.4.4.2 Från
iteration 1:
2.4.3, 2.4.4.6,
2.4.8, 2.5.7
4.4.11.1,
4.4.11.9
Från
iteration #2:
3.4.9.9,
3.4.4.5,
3.4.4.9,
3.4.9.1

Haverblad, 2007; Brooks,
2006; Smith, 2008;
McNaughton et al., 2010;
Brooks, 2006

Transparent och
visualiserad spårbarhet

4.4.11.1,
4.4.11.6,
4.4.3, 4.4.4

Kassab et al., 2008;
Kvarnström och Oghazi,
2008;

Användarkontrollerade
processer

4.4.4.2,
4.4.11.11

Burnes, 2009, Foley &
Zahner, 2009, Helms Mills et
al., 2009, Todnem By, 2005;
Agile Manifesto, 2013

Visualisera resultat

Fuller, 2011; Michaud, 2003

Lånad och
omformulerad
princip som dock
återkommer inom
många olika områden,
däribland ITSMområdet.
Oförändrad från den
andra iterationen.
Ny principkandidat
för IS-artefakter inom
ITSM-området.
Förändrad från
visualisera resultat, i
den andra iterationen
till; visualisera
resultat i realtid.
Ny principkandidat
för de avslutande
iterationerna;
Transparent och
visualiserad
spårbarhet
Ny principkandidat;
Användarkontrollerade
processer

Tabell 4.2 Övergripande sammanfattning av praktiskt bidrag från de avslutande iterationerna
Beskrivning
Relation till Relation till teori Originalitet för ITSM och SMF
empiri
(avsnitt)
Ramverk
(modeller,
metoder, ITartefakt)

4.4.1-4.4.11

Se teorier i tabell
4.1 vilka bidragit
till artefakter.

Delvis nya, lånade och anpassade ISartefakter:
IT-artefakt är ny både för iteration,
teori och för praktik.
Metod: Inlånade och anpassade
kompontenter för tillämpningsområdet (ex FA/SIMM och CMMI) har
prövats och förändrats.
Processen är inspirerad av Demings
cykel.
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Tabell 4.3 Sammanfattning av de avslutande iterationernas måluppfyllelse
Id Mål
Uppfyllt mål Kommentar
1 IS-artefakter skall vara ITSMJa
Uppfylld: förstärktes under iteration #3baserade
#5
2 IS-artefakter skall vara flexibla och
Ja
Uppfylld: IS-artefakter förfinades under
anpassningsbara för SMF
iteration #3-#5 och en lagom flexible nivå
ansågs ha nåtts.
3 IS-artefakter skall inkludera en
Ja
Uppfylld: förstärktes under iteration #3lättförståelig arbetsprocess
#5
4 IS-artefakter skall vara baserad på
Ja
Uppfylld och förstärktes med den nya ISanvändarvänliga komponenter
artefakten under de avslutande
iterationerna.
5 IS-artefakter
skall
bidra
till
Ja
Uppfylldes – se också kapitel 5
existerande teorier
6 IS-artefakter skall vara praktisk
Ja
Uppfylld: förstärktes under iteration #3användbara
#5
7 Kandidater till designprinciper skall
Ja
Uppfylld
identifieras
8 Högre effektivitet i SMF som
Ja
Uppfylld: utvärderingar under iteration
levererar IT-tjänster skall uppnås
#3-#5 visade på att effektivitet ökade vid
användning av IMPROVE.
9 Vidareutveckla,
utvärdera
och
Ja
Uppfylld: ramverket förfinades under
förfina ramverket i sin helhet
iteration #3-#5
10 Implementera ramverket IMPROVE
Ja
Uppfylld: utfördes inkl. tester och
i en IT-artefakt
utvärderingar under iteration #3-#5
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5 Formalisera inlärning - avhandlingens slutsatser
Syftet med det femte och avslutande kapitlet är att formalisera inlärningen i studien och att beskriva
avhandlingens slutsatser. Kapitlet baseras på aktiviteterna i den fjärde ADR-etappen vars mål är att
formalisera lärande. Sein et al. (2011) refererar van Aken (2004), som menar att det situerade
lärandet bör vidareutvecklas till ett allmänt lösningskoncept för en klass av problem. Det handlar
således om att omvandla en instans av ett problem till en klass av problem. Enligt Sein et al. (2011)
kan resultat från ADR också betecknas som designprinciper. Designprinciper är dock inte de enda
kunskapsbidrag som identifierats under ADR++ studien och arbetet med avhandlingen. Andra viktiga
resultat från ADR++ är klassen av lösningar, förfining av teorier, nytta för användare och lokala
sammansatta bidrag. Dessa olika typer av bidrag är således ”nedärvda” från ADR (Sein et al., 2011)
till ADR++. Genom att identifiera de olika bidragen har också resultat som fyller forskningsmetodens
dubbla uppgifter skapats. Även om alla bidrag i ADR++ riktar sig till både praktiker och forskare
finns det, som beskrivits tidigare, vissa bidrag som är mer intressanta för forskare eller för praktiker.
Kapitlet fortsätter med; 5.1) Artikulera resultatet som designprinciper: Vilka designprinciper bör
beaktas vid design av IS-artefakter vars syfte är att effektivisera av små och medelstora organisationer
som levererar IT-tjänster?, 5.2) Abstrahera lärandet i ett koncept för en klass av problem, 5.3)
Abstrahera lärandet i ett koncept för en klass av lösningar, 5.4) Nytta för användare, 5.5) Nytta för
ensemblen – specifikt lokala bidrag, 5.6) Artikulera lärandet i ljuset av utvalda teorier & förfining av
teorier, 5.7) Dela resultat och bedömningar med praktiker, 5.8) Formalisera resultat för spridning,
5.9) Studiens validitet och reliabilitet, relevans och orginalitet, och 5.10) Behovet av fortsatt
forskning.

5.1 Artikulera resultat som designprinciper: Vilka designprinciper bör
beaktas vid design av IS-artefakter vars syfte är att effektivisera små och
medelstora organisationer som levererar IT-tjänster?
I avhandlingens första kapitel problematiseras situationen för små och medelstora företag som
levererar IT-tjänster och hanterar ITSM-processer (se figur 5.1). Där beskrevs bland annat att det fanns
ett behov för SMF som levererar IT-tjänster att öka effektivitet och kvalitet, dvs. att göra rätt saker på
rätt sätt och att på så sätt skapa möjligheter att reducera kostnader och erhålla nöjdare kunder.
Reducera ITkostnader

Öka effektivitet
och kvalitet

Utveckla stöd för
SMF som leverera
IT-tjänster
(hanterar ITSMprocesser)

Figur 5.1 Konceptuell modell över forskningsmöjligheterna som avhandlingen tagit fasta på.
Där beskrevs också de bakomliggande problemen vilka ofta baserades på förutsättningarna hos SMF.
Förutsättningarna bestod bland annat av att SMF ofta har brist på resurser (tid, pengar och kompetens),
att befintliga standarder och ramverk anses komplexa, att de inte ger tillräcklig vägledning samt att
befintliga ramverk ofta tar lång tid att lära, använda och genomföra. Att nå en överkomlig kostnad för
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effektiviseringsarbete har därför varit en stor utmaning för SMF. ADR++ teamet har genom
utveckling av olika typer av IS-artefakter funnit möjliga lösningar på problemen men också skapat
möjligheter för andra forskare och praktiker att ta fram nya instanser av IS-artefakter för att lösa
liknande eller samma problem. Dessa möjligheter består bland annat av att inspireras av och införliva
avhandlingens resultat; designprinciper, i framtida instanser av IS-artefakter.
För att identifiera eventuella skillnader i upplevda problem, behov, åtgärder och erfarenheter i
praktiken, har organisationer från olika sektorer med olika ägarförhållanden inkluderats i arbetet. Det
har också varit viktigt att organisationernas storlek varit olika för att kunna ta fram och verifiera
resultaten för SMF. En kontrastering mot stora företag har skett för att förtydliga SMF behov och
förutsättningar. Ägarskapsförhållanden och kärnverksamhet är också egenskaper som skiljer de olika
organisationerna åt. Genom att studera de IS-artefakter som utvecklats under ADR++ projektet och
samtidigt undersöka och utvärdera designprinciper i användning är det möjligt att säga att dessa
principer gäller för främst små och medelstora företag som levererar IT-tjänster och hanterar ITSMprocesser oavsett ägarförhållande, kärnverksamhet eller initiala utmaningar. IS-artefakter som byggs
och införlivar de identifierade designprinciperna har således goda förutsättningar att fungera som ett
gott stöd för användare (SMF) som arbetar med leverans av IT-tjänster och önskar effektivisering av
ITSM-processer.
Jag har i denna studie visat att om designprinciperna beaktas och tillämpas vid utformning av ISartefakter för SMF inom ITSM är sannolikheten stor för att IS-artefakten fungerar väl för målgruppen
och att den också ser ut att lösa de identifierade verksamhetsproblemen (se kapitel 1). Detta har visats
genom att kapacitetsnivåer för ITSM-processer i specifika team har blivit högre genom att använda ISartefakter som införlivat designprinciperna. Att det har skett en förbättring avseende leveranser av ITtjänster har också stärkts genom förbättrade mätvärden hos organisationerna och ökade
kapacitetsnivåer för respektive organisation. Dessa mätvärden har legat till grund för citaten från de
organisationer som medverkat i studien och som också inleder avhandlingen; ”Kunden är idag
nöjdare", "Antalet kritiska fel i produktion har markant minskat", ”Vi har nått en högre kapacitetsnivå
för flera processer”, "Bättre kostnadskontroll för helheten samt för respektive förvaltningsobjekt",
"Ramverket mottogs bland medarbetarna på ett positivt sätt och kommer att hjälpa oss att arbeta mer
effektivt”, "Fått bättre kvalitet på data vilket ger möjlighet till bättre uppföljning och genomförande av
proaktiva åtgärder".
Flera av de åtgärder som har implementerats i organisationerna har syftat till att antingen reducera
kostnader eller bibehålla samma kostnader men med högre kvalitet på de processer som utgör ITtjänsteleveransen. Förutom ADR++ teamets och organisationernas egna prövningar av IS-artefakter
och designprinciper i användandning, har också tester av delar av ramverket utförts av andra forskare.
Exempelvis har en variant av den inkluderande modellen prövats av SEI där det visas att flera
organisationer får kraftigt reducerade kostnader genom att nå nivå tre i bedömningsmodellen. Testerna
visar också att organisationerna får en ökad kundnöjdhet, ökad ”return on investment”, förbättrad
kvalitet och förbättrad produktivitet (se 1.4.4.2). Detta är således effekter som också kan tillskrivas
(delar av) ADR++ teamets ramverk men som också studien har bekräftat.
Vilka är då de designprinciper som bör införlivas i och beaktas vid utveckling av IS-artefakter som
syftar till att stödja de SMF som levererar IT-tjänster? Avsnittet fortsätter med en klassificering av de
kandidater som diskuterats , beskrivits och reflekteras över mer utförligt i iterationskapitlen (se kapitel
2, 3 och 4). Därefter formuleras slutgiltiga designprinciper varefter en sammanfattning av positiva
effekter av designprinciper beskrivs. Slutligen diskuteras relationer mellan designprinciper och ISartefakter. Mathiassen et al. (2002) påstår att varje princip innehåller värden. I avhandlingens fall
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innehåller varje princip värden som utvecklare av antingen metoder, modeller eller IT-artefakter bör
beakta för att vara framgångsrik sitt IS-artefaktutvecklingsarbete.

5.1.1 Klassificering av identifierade principkandidater
Eftersom ADR++ teamet har utvecklat, intervenerat och utvärderat flera olika typer av IS-artefakter
har också olika typer av kandidater till designprinciper identifierats. Eftersom IS-artefakterna löser
samma typer av problem är många av kandidaterna också giltiga för flera IS-artefakter. Tabell 5.1
visar vilka typer av IS-artefakt(er) som principkandidaten gäller för. Sex tycken av kandidaterna (nr 1,
2, 5, 6, 7, 10) är giltiga för metoder, modeller och IT-artefakter. Detta grundas på att de är prövade och
utvärderade vid utveckling och tester av alla tre IS-artefakttyperna.
Tabell 5.1 Principkandidat fördelade på IS-artefakttyp (modell, metod och IT-artefakt).
Principkandidat
Nr Principkandidat
Modell Metod IT-artefakt Primär domän



#1 Good enough är Best practice
Kvalitet



#2 Välgrundade konsensusbeslut i
Process
auktoriserade team


#3 Införliva principen om 5F
Process


#4 Balans mellan ordning och oordning
Process



#5 Självbedömning mot best practice
Återkoppling



#6 Undvik den generiska fällan
Scope



#7 Mäta för att veta
Återkoppling

#8 Visualisera resultat i realtid
Grafiskt
Gränssnitt

#9 Transparent och visualiserad spårbarhet
Grafiskt
Gränssnitt



#10 Användarkontrollerade processer
Process
Principkandidat nummer tre och fyra gäller enbart till viss del för IS-artefakttypen modell. Argumentet
för detta är att modellen inte har utvecklats eller testats med de fem faserna enligt 5F eller med balans
mellan ordning och oordning. Modellen är snarare ett svar på ordning än oordning. Kandidat åtta och
nio är endast valida för IT-artefakter. Argumentet för detta är att de endast har prövats vid utveckling
av denna typ av IS-artefakt. Ett annat argument är att det utan teknik torde vara svårt att införliva
dessa designprinciper eftersom metod och modell i detta fall anses vara abstrakta. De identifierade
kandidaterna som är valida för samma IS-artefakttyp relaterar också till varandra. Detta innebär att om
man misslyckas att införliva en av designprinciperna i arbetet kommer sannolikheten för att ISartefakten löser problemen att minska och också att de positiva effekterna (se 5.1.3) uteblir.

5.1.2 Formulering av designprinciper
Flera av principkandidaterna relaterar till varandra genom överordnade kategorier vilka jag valt att
kalla domäner (se tabell 5.1, kolumnen primära domäner). De huvudsakliga domäner som
identifierats är kvalitet, scope, process, återkoppling och grafiskt gränssnitt och det är också under
dessa domäner som de olika principkandidaterna har formulerats som slutgiltiga designprinciper.
Domänerna identifierades genom att reflektera över enskilda principer och identifiera vad den
egentligen påverkar vid design av IS-artefakter. I avhandlingen har enbart de domäner som i något
sammanhang kategoriserats som en primär domän hanterats vilket innebär att det finns fler
(sekundära) domäner. Vid de tillfällen som kandidater relaterat till flera domäner har den huvudsakliga
eller den primära domänen fått inrymma kandidaten. Detta innebär således att även om en
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principkandidat i första hand relateras till en primär domän så kan det också finnas relationer till andra
domäner. Detta får i sin tur konsekvenser för de slutgiltiga designprinciperna vilka presenteras i
kommande avsnitt. Syftet med att kategorisera principkandidaterna har varit att skapa bättre och mer
tydliga designprinciper som huvudsakligen relateras till en domän. De tio kandidaterna till
designprinciper har således kategoriserats och abstraherats enligt domäner i tabell 5.1 och
formulerades slutligen till fem slutgiltiga designprinciper. Designprinciperna är: 1) Design för good
enough, 2) Design för ett tydligt scope – att unvdika den generiska fällan, 3) Design för dynamisk
process, 4) Design för återkoppling och 5) Design för visualisering. Designprinciperna och deras
beskrivning , effekter och relationer följer nedan.

5.1.2.1 Designprincip #1: Design för good enough
Designprincip #1: Design för good enough är baserad på principkandidat #1: Good enough är best
practice (se figur 5.2 för designprincipens framväxt). Designprincipen tillhör den primära domänen
kvalitet. Mer specifikt innebär good enough att nå acceptabla resultat med färre spenderade resurser
vilket får konsekvenser för kvaliteten som möjligtvis inte når samma höga nivå som om en
organisation arbetar för perfektion med stora resurser. Detta behöver dock inte betyda att en
organisation inte har möjlighet att nå perfektion på längre sikt. Sekundära domäner för
designprincipen är återkoppling, process, scope och grafiskt gränssnitt vilket innebär att
designprincipen också relaterar till (och bör influera) övriga designprinciper. Good enough – att vara
tillräckligt bra – är således en mycket viktig designprincip vid utveckling av IS-artefatker som syftar
till att stödja SMF som levererar IT-tjänster.
Designprincip #1 kan ta sig uttryck i att IS-artefakter utvecklas för att vara enkla att använda, att deras
beståndsdelar inte är för många till antalet och att de är effektiva i en användningssituation. Dessa
egenskaper införlivas i IS-artefakten till en medveten kostnad av att användaren möjligen inte når
samma grad av perfektion som om man hade haft tillgång till mer resurser. Om utvecklaren väljer att
inte förhålla sig till designprincipen kan det få konsekvenser i alltför komplexa IS-artefakter (som
dessutom kräver alltför stora resurser av organisationen) designas. Detta i sin tur kan resultera i att ISartefakten inte kommer att användas av SMF.

Domän: Kvalitet

Designprincip #1: Design för good enough
Designprincip

Kandidat från
Iteration 3-5

Kandidat från
Iteration 2

Kandidat från
Iteration 1

#1: Design för
good enough

#1 Good
enough är
best practice

#1 Fokusera
på Good
Enough!

#1 Enkelhet
före
perfektion

Figur 5.2 Framväxt av designprincip #1: Design för good enough

5.1.2.2 Designprincip #2: Design för ett tydligt scope – att undvika den generiska fällan
Designprincip #2: Design för ett tydligt scope – att undvika den generiska fällan baseras på kandidat
#6: Undvik den generiska fällan (se också figur 5.3 och tabell 2.3, 2,4, 3.3, 3.4, 4.1 och 4.2) för
empirisk och teoretisk framväxt). Designprincipen tillhör den primära domänen scope. Detta då
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designprincipen innefattar att ett tydligt specificerat område måste byggas in i alla typer av ISartefakter då det gäller SMF som hanterar ITSM-processer och levererar IT-tjänster. Sekundära
domäner är process och återkoppling som påverkas av de valda scopet vilket gör att designprincipen
har tydliga relationer med designprincip #1 och #4.
Avhandlingens fokusområde är ITSM och frågor som byggs in i IS-artefakten måste således beakta
karaktäristika och principer för ITSM men också för SMF. Då designprincipen byggs in i IS-artefakten
kommer tolkningssvårigheter att minskas (ITSM-specifika aktiviteter inkluderas), effektiviteten i
användandet kommer att öka (tiden reduceras, därmed också kostnaden) och sannolikheten för att
svaren och resultatet blir korrekta blir också högre. Detta kommer att få positiva konsekvenser för
användare vilka får lättare att acceptera situationen och inspireras att fortsätta sitt arbete med
effektiviseringsinitiativ för ITSM (se ex 2.5.6, 3.5.6 och 4.5.6). I kontrast till designprincipen står att
designa en allför generell IS-artefakt vilket minskar nyttan av användandet i SMF och skapar
förutsättningar för ett motstånd till IS-artefakten hos användare.

Domän:Scope

Designprincip #2: Design för ett tydligt scope – att undvika den generiska fällan
Designprincip

Kandidat från
Iteration 3-5

Kandidat från
Iteration 2

Kandidat från
Iteration 1

#2: Design för
ett tydligt
scope – att
undvika den
generiska
fällan

#6 Undvik den
generiska
fällan

#6 Undvik den
generiska
fällan

#6 Undvik den
generiska
fällan

Figur 5.3 Framväxt av designprincip #2: Design för ett tydligt scope – att undvika den generiska fällan

5.1.2.3 Designprincip #3: Design för dynamisk process
Designprincip #3: Design för dynamisk process baseras bland annat på kandidat #2: Välgrundade
konsensusbeslut i auktoriserade team, kandidat #3: Införliva principen för 5F, kandidat #4: Balans
mellan ordning och oordning, samt kandidat #10: Användarkontrollerade processer (se också figur
5.4 och tabell 2.3, 2,4, 3.3, 3.4, 4.1 och 4.2 för empirisk och teoretisk framväxt). Designprincipen
tillhör den primära domänen process. Alla kandidater som utgör delar av designprincipen berör således
processdomänen. Sekundära domäner är återkoppling, scope, kvalitet och grafiskt gränssnitt då
processerna påverkar alla dessa domäner vid implementering. Det senare betyder också att
designprincipen har tydliga relationer till övriga designprinciper.
Designprincipen ärver egenskaper från principkandidat #2 som innebär att beslut bör fattas av teamet.
Detta påverkar processen på så sätt att frågor som ställs och roller som involveras avgränsas i
processen! Det är ITSM-teamet som är närmast problemen och utmaningarna och det är också teamet
som har bäst kunskap om möjliga lösningar. Av denna anledning skall team fatta beslut om de
aspekter som rör, och därmed kan effektivisera verksamheten. Inom teamet skall besluten vara
baserade i konsensus där överenskommelser mellan teammedlemmar görs öppet. Alla beslut skall vara
välgrundade, dvs. att de skall baseras på information som identifierats och analyserats av teamet självt
genom att följa ett antal aktiviteter (se kandidat 5F nedan). Om beslutsrätten inte ligger hos teamet,
eller om besluten inte är välgrundade, eller om de inte är fattade i konsensus så är risken stor för att
verksamheten försöker effektivisera fel processer på fel sätt vilket får negativa konsekvenser. En
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utvecklare av metoder, modeller eller IT-artefakter bör således ta hänsyn till teambaserade
konsensusbeslut och skapa aktiviteter eller funktioner som stödjer desamma i IS-artefakten.
Designprincipen ärver också egenskaper från kandidat #3 vilken hanterar de fem faserna för
fortlöpande förbättringar (5F). Detta åsyftar den process som metoder och IT-artefakter för
effektivisering av ITSM-verksamheter bör införliva. Processen bör således inkludera följande faser; 1)
scoping, 2) problem- & målanalys, 3) processanalys, 4) analys av förändringsbehov, och 5) förbättring
och uppföljning. Ordningen på aktiviteterna bör också följa flödet men acceptans för möjligheten att
välja bort den öppna problem- och målanalysen bör finnas. Processen skall vara fortlöpande i den
meningen att den skall följas iterativt med jämna intervall (ex årligen). Om designprincipen inte
införlivas i metoder eller IT-artefakter på föreslaget vis minskar sannolikheten för att användare
kommer att nå goda och fortlöpande effektiviseringar med IT-tjänsteleveranser (inom ITSMverksamheten).
Designprincipen byggs också upp av egenskaper från kandidat #4 vilket innebär att man skall uppnå
en balans mellan ordning och oordning. Vid utveckling av metod- och IT-artefakter behöver
utvecklaren beakta principen uppnå balans mellan ordning och oordning. Detta syftar på att flertalet
SMF har ett stort behov av tydliga stöd samtidigt som mogna organisationer har mindre behov av
sådana. De senare behöver därför en möjlighet att vara mer ”öppna” i sina effektiviseringsinitiativ.
Ordning i designprincipen kan ta sig uttryck i att användarna får stöd i arbetet genom
marknadsorienterade och processrelaterade frågor som guidar användarna i rätt riktning. Oordning kan
ta sig uttryck i att användarna får möjlighet att själv identifiera aspekter av verksamheten som behöver
effektiviseras. Det öppna initiativet (oordning) kompletterar på så vis det styrda (ordning) i den
meningen att unika (icke marknadsstyrda) lokala problem, mål, behov och åtgärder identifieras. Om
balansen mellan ordning och oordning inte införlivas i IS-artefakten är sannolikheten stor att viktiga
problem-, mål och behovsområden i verksamheten inte identifieras vilket kan få negativa
konsekvenser för effektiviseringsarbetet i verksamheten.
Kandidaten skapa förutsättningar för användarkontrollerade ITSM-processer ingår också i
designprincip #3. Detta innebär dels att processer skall införlivas i och genomsyra IS-artefakterna och
dels att dessa processer bör vara möjliga att styras av användare. Det senare innefattar att IS-artefakten
skall designas för att tillåta användarinitierade anpassningar av processer efter verksamhetens
specifika förutsättningar. De användarkontrollerade processerna skall kunna läggas till, förändras eller
tas bort efter behov. Genom att införliva designprincipen kommer användare att bättre kunna utnyttja
IS-artefakten då denna inte blir låst för en specifik uppsättning av processer (eller aktiviteter i
processer). Designprincipen skapar också möjligheter till att anpassa processer efter förändringar som
sker i omvärlden. Om principen inte införlivas i IS-artefakten kommer användningsområdet för ISartefakten att minska dramatiskt. Även om de processer som implementeras från start är kompletta vid
release av IS-artefakten kommer de sannolikt inte att vara det över tid.
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Designprincip #3: Design för dynamiska processer
Designprincip

Domän: Processer

#3: Design för
dynamiska
processer

Kandidater från
Iteration 3-5

Kandidater från
Iteration 2

Kandidater från
Iteration 1

#3 Införliva
principen om
5F

#3 Införliva
principen om
5F

#1 Arbeta med
ständiga
förbättringar

#4 Balans
mellan
ordning och
oordning

#4 Skapa
balans mellan
styrning och
flexibilitet!

#3 Fokusera
på problem
och mål

#10
Användarkont
rollerade
processer
#2
Välgrundade
konsensus
beslut i
auktoriserade
team

#4 Balanserad
flexibilitet

#2 Fatta
välgrundade
teambaserade
konsensusbeslut

#2
Välgrundade
konsensus
beslut i
auktoriserade
team

Figur 5.4 Framväxt av designprincip #3: Design för dynamisk process

5.1.2.4 Designprincip #4: Design för återkoppling
Designprincip #4: Design för återkoppling är baserad på principkandidat #5: Självbedömning mot best
practice och kandidat #7: Mät för att veta (se också figur 5.5 och tabell 2.3, 2,4, 3.3, 3.4, 4.1 och 4.2
för empirisk och teoretisk framväxt). Designprincipen tillhör den primära domänen återkoppling då
principen främjar målbestämning och att mäta verksamheten. Sekundära domäner är process, kvalitet
och grafiskt gränssnitt och det finns således tydliga kopplingar till andra designprinciper.
Designprincipen ärver alltså egenskaper från principkandidat #5: Självbedömning mot best practice
vilken syftar till att införliva ett koncept där en jämförelse mot marknadens rekommendationer görs.
Designprincipen gäller för modeller, metoder och IT-artefakter. Självbedömning bör resultera i tydliga
mätvärden, förslagsvis kapacitetsnivåer, och dessa skall användas för att jämföra det individuella
teamets arbete över tid. Jämförelsen bör ske mot någon av de ”best practices” som existerar på
marknaden för ITSM. En IS-artefakt för SMF bör således inte hantera jämförelser mot externa
organisationer då detta skapar ett felaktigt fokus inom teamet – det är det teamets interna
effektivisarbete som är viktigt. Om principen inte införlivas i IS-artefakter finns det risk för att flera
problem (gap) och mål inte identifieras vilket kan få negativa konsekvenser för verksamheten. Även
åtgärder tenderar att ta längre tid att identifiera inom teamet om principen inte införlivas.
Designprincipen kan vid en första anblick tyckas stå i kontrast till principen om good enough (se
designprincip #1). Detta är dock inte fallet då självbedömningen mot best practice skall utföras internt
i team (i kontrast till tex externa konsulter) vilket klassas som just good enough. Principerna är således
relaterade till varandra.
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Som beskrivits i avsnitt 1.4, 2.5.7, 3.5.7 och 4.5.7 är det mycket viktigt att mäta inom ITSM. Genom
att också bygga upp designprincipen av kandidat #7 (mät för att veta) kommer resultat i en verksamhet
som tidigare kanske har mätts genom abstrakta uppfattningar (för tex. vilka effekter en åtgärd fått) bli
mer konkreta. Teamet får helt enkelt svart på vitt, dvs. svar på frågan om effektiviseringsarbetet
lönade sig. Ett viktigt mätvärde som bör inkluderas är det kapacitetsnivåmätvärde som används vid
bedömning mot best practice (se ovan). Men detta styrda mätvärde bör också kompletteras med mer
”öppna” mätvärden dvs. mätvärden som baseras på teamets egna förutsättningar och processer. Precis
vilka mätvärden dessa är bör utelämnas åt teamet självt att besluta om. Om designprincipen inte
införlivas blir det mycket svårt för teamet att säkert veta att den tid och energi som lagts ner i arbetet
tillför nytta och värde. Ett utlämnande av principen kan få konsekvenser som att teamet arbetar i fel
riktning under en längre tid vilket leder till ökade kostnader. Det kan också leda till att viktiga (och
verkliga) effekter av IS-artefakten i användning döljs vilket i sin tur kan leda till ett reducerat
engagemang i teamet och risk för minskad användning av IS-artefakten.

Designprincip #4: Design för återkoppling
Designprincip

Iteration 3-5

Iteration 2

#5: Självbedömning
mot best
practice

#5: Bedöm mot
best practice

#7: Mäta för
att veta!

#7: Mät för att
veta!

Iteration 1

Domän: Återkoppling

#4: Design för
återkoppling
#7: Inkludera
mätning

Figur 5.5 Designprincip #4: Design för återkoppling

5.1.2.5 Designprincip #5: Design för visualisering
Designprincip #2: Design för visualisering är baserad på principkandidat #8: Skapa visuella resultat i
realtid och principkandidat #9: Bygg in transparent och visualiserad spårbarhet (se också figur 5.6
och tabell 2.3, 3.3 och 4.1 för empirisk och teoretisk framväxt). Designprincipen tillhör domänen
grafiskt gränssnitt då principen i första hand gäller IS-artefakter av typ IT-artefakt. Sekundära
domäner är dock process och återkoppling.
Visualisering innebär att illustrera resultat (exempelvis mätvärden) från ett effektiviseringsarbete i
form av grafer av olika slag. Det har också visat sig vara värdefullt att resultatet visualiseras i samma
stund som användarna är klara med en effektiviseringsomgång. Genom att införliva designprincipen
kommer användare att få möjlighet att, på ett okomplicerat sätt, se de faktiska resultaten. Analysen
underlättas på detta vis eftersom teamet får ett konkret stöd i att fatta beslut om framtida prioriteringar
och mål etc. Det visualiserade resultatet kan också användas i förankringssyften hos ex.
verksamhetens ledning men också utgöra ett stöd för kommunikation. En utebliven införlivning av
designprincipen innebär att resultatet av effektiviseringsarbetet blir svårare för användare att både
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identifiera och att förstå. Även om ett team lyckas identifiera resultatet utan visualisering i realtid, så
har detta lett till att arbetet tagit längre tid att genomföra vilket inte är i linje med egenskaperna hos
SMF inom ITSM.
Genom att införliva designprincipen i en IS-artefakt skapas förutsättningar för större förståelse inom
teamet men också för omgivningen (ex ledning och externa intressenter). Spårbarheten (kandidat #9)
syftar dels på att det är möjligt att spåra hur en specifik åtgärd har grundats och byggts upp och dels på
att den skapar möjligheter för ett team att förstå hur man tänkte vid det tillfälle som en redan
implementerad åtgärd skapades. Analysförmågan över tid förbättras således genom spårbarhet.
Transparens syftar på att de olika stegen (och dess relationer) i 5F (designprincip #3) görs tillgängliga
och tydliga för användare vilket i sin tur stödjer spårbarheten. Transparensen och spårbarheten bör
visualiseras i IT-artefakter vilket också ökar möjligheten för teamet att effektivt finna lösningar och
implementera åtgärder för nuvarande problem. Införlivas inte designprincipen är sannolikheten för att
missuppfattningar om vad och varför åtgärder implementerats uppstår och det finns också risk för att
teamet får göra om arbete från grunden då viktig information fallit i glömska.

Designprincip #5: Design för visualisering

Domän: Grafiskt gränssnitt

Designprincip

#5: Design för
visualisering

Iteration 3-5

Iteration 2

#9:
Transparent
och
visualiserad
spårbarhet

#7: Visualisera
resultat

#8: Visualisera
resultat i
realtid

Figur 5.6: Framväxt av designprincip #5; Design för visualisering

Iteration 1
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5.1.3 Sammanfattning av designprincipers positiva effekter
Genom att använda och införliva designprinciperna vid utveckling av IS-artefakter och pröva dessa i
verkliga kontexter har ett antal olika effekter identifierats. Effekterna sammanfattas i tabell 5.2 men
gör inte anspråk på att vara fullständiga då ytterligare följdeffekter skulle kunna ses över längre tid.
Inga negativa effekter har identifierats av designprinciperna i användning. Identifierade effekter
relateras till IS-artefakter.
Tabell 5.2 effekter av designprinciper i användning och dess effekter på IS-artefakter. Tabellen skall
läsas ”Om [design princip] så [effekt]”
Positiva effekter av designprincip
Nr Om Designprincip…
…så Effekt…
#1 Design för Good enough
IS-artefakter blir enkla att använda och ur den aspekten även
användarvänliga (inte att förknippas med UI-design),
komplexitet minskar vilket gör att de är lätta att lära, ger ett
korrekt resultat fort vilket i sin tur sparar tid och minskar
kostnad.
#2 Design för ett tydligt scope
Tolkningssvårigheter gällande påståenden och aktiviteter
minskas, effektiviteten i användandet ökar då omfattningen är
känd och resultatet blir mer precist. Användare får lättare att
acceptera situationen på företaget och inspireras av att fortsätta
(och delta i) arbetet med effektiviseringsinitiativ.
#3 Design för dynamisk process Användare av IS-artefakten (SMF) kommer att bättre kunna
utnyttja den då de inte blir ”låsta” för en specifik uppsättning av
processer (eller aktiviteter i processer). Möjligheter för
anpassningar av processer och anpassning av förändringar i
omvärlden i IS-artefakten skapar förutsättningar för bättre
förbättringar i verksamheten. Principen möjliggör välgrundade
beslut som är enkla att prioritera och leder till positiva
verksamhetseffekter. Principen tvingar fram ständiga
förbättringar, gör problem synliga och skapar möjlighet för
målbestämning, behov, åtgärder och uppföljning. Dynamisk
process skapar tydliga stöd för SMF samtidigt som mer mogna
organisationer får större frihet.
#4 Design för återkoppling
Problem går snabbare att identifiera och likaså åtgärder. Det är
också lättare att sätta mål och se hur man förhåller sig till sin
strategi/riktning. Återkoppling är en förutsättning för att arbeta
med effektivisering inom ITSM.
#5 Design för visualisering
Större förståelse bland anställda (team) över läget, resultat
synliggörs och ger bättre stöd för prioriteringar, kan användas
som stöd för kommunikation. Visualiserad spårbarhet och
mätvärden ökar effektivitet vid förbättringsarbete – omarbeten
behöver inte göras , analysförmåga över tid och leder till bättre
lösningar.
Vad händer då om någon av designprinciperna inte införlivas? Eftersom designprinciperna har
relationer (se avsnitt 5.1.2) bör inte någon designprincip utelämnas vid utveckling av IS-artefakter för
SMF som arbetar med en eller flera ITSM-processer. Om en designprincip utelämnas finns troligen
risk för att de effekter som relaterar till designprincipen uteblir men konsekvenserna kan bli större än
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så då handlingen kan påverka effekterna hos andra designprinciper negativt. Jag har dock inte haft
möjlighet att studera dessa effekter då IS-artefakter som delvis implementerat designprinciperna inte
utvecklats.
De identifierade designprinciperna måste också användas med sunt förnuft av utvecklare av ISartefakter. Vid de tillfällen då det inte är möjligt att använda dem bör man således inte göra detta.
Beroende på situation kan exempelvis vissa egenskaper i designprincipen för process inte vara
tillämpar vid modellutveckling. Detta då ett av elementen som bygger upp principen (5F) kan vara
svår att tillämpa i det sammanhanget.

5.1.4 Designprinciper i relation till IS-relaterade artefakter
För att gruppera de metoder, modeller och IT-artefakter (IS-artefakter) som utvecklats inom ramen för
ADR++ projektet är det möjligt att ”hänga upp” dem i ett ramverk. Syftet med detta är att ytterligare
visa hur olika IS-artefakter relaterar och hur de får konsekvenser för helheten. För att beskriva hur
designprinciperna mappar mot olika delar av ett ramverk har jag, i figur 5.7, valt att återanvända den
konceptuella modell som presenteras av Goldkuhl (1991). I figur 5.7 visas relationer mellan synsätt,
metodkomponenter och samarbets- och insamlingsformer. ADR++ teamets IS-artefakter av metodtyp
utgörs i figuren av arbetssätt (ex vilka frågor som ställs), notation (hur svar skall uttryckas) och
begrepp (vad ställa frågor om). I metoden är också modellerna inkluderade som en komponent eller ett
koncept.

Synsätt

Vad är viktigt? – Effektivisering inom ITSM
Hur är frågor och fokalområden relaterade?
ITSM-CM, IMPROVE

Samarbets- &
insamlingsform

Ramverk

Vem frågar? - Team
Vem svarar? - Team

Metodkomponent
Arbetssätt

#5
Exkl. modell

Notation

Vilka frågor att ställa?Öppna (orsak, verkan,
mål, medel …)
Koncept/
& styrda
(modell)
begrepp

Hur uttrycka
svar? - grafer,
mätvärden,
text

#1

#2

#3

Vad ställa frågor om? - Avgränsat scope i ITSM

#4

Verktyg

Figur 5.7: visar på primär (heldragen linje) och sekundär (streckad linje) användning av
principkandidater.
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5.2 Abstrahera lärandet i ett koncept för en klass av problem
Abstraktionen till en klass av problem gjordes i stora drag redan inledningsvis i studien (se kapitel 1,
problemformuleringsfasen). Det var under denna aktivitet som problemen identifierades och
avgränsades. Den klass av problem som diskuterades var således brist på stöd för SMF vad gäller
effektiviseringsarbete inom ITSM-sektorn. Befintliga ramverk hade under problemformuleringsfasen
bland annat visats vara för komplexa, för flexibla, för generella och att inte heller vara ITSMorienterade. De matchade således inte egenskaperna i SMF. Förutsättningarna vad gällde stöd för att
arbeta med effektiviseringar inom ITSM var således låga och gjorde att SMF inte hade samma
förutsättningar som större företag.

5.3 Abstrahera lärandet i ett koncept för en klass av lösningar
Förutom att se problemet som en klass av problem förordar Sein et al. (2011) att den specifika
lösningen ska abstraheras till en klass av lösningar. Sein et al. (2011) menar tex. att en lösning i ADR
är högst specifik för en lokal praktik. I ADR++ projektet medverkade istället för en enda organisation
flera olika organisationer vid design och test av IS-artefakterna som legat till grund för
designprinciper. IS-artefakterna är således sprungna ur flera olika kontexter (jmf kapitel 1) vilket bör
generaliteten för avhandlingens kunskapsbidrag, dvs klassen av lösningar. I avsnitt 5.2 beskrivs också
hur IS-artefakterna och designprinciperna var valida för flera olika typer av organisationer (små,
medelstora, olika sektorer, ägarförhållanden etc.)

5.4 Nytta för användare
Användarna hos de deltagande organisationerna har genom ADR++ projektet fått tillgång till flera
olika typer av IS-artefakter vilka stöttat dem i deras effektiviseringsarbete. Detta har skapat
möjligheter för användare att välja och nyttja den IS-artefakttyp som passat just deras situation bäst.
Dock har erfarenheter visat att det varit IT-artefakten som skapat mest förståelse, effektivitet och
värde för användarna då den har varit absolut enklast att lära. En annan nytta med användandet av ISartefakterna är att användare upplevt att man fått en större förståelse för ITSM vilket i sig var en
oväntad men positiv effekt.

5.5 Nytta för ensemblen – specifikt lokala bidrag…
Artefakterna har prövats vid flera tillfällen hos de deltagande organisationerna dvs. i organisatoriska
kontexter. De positiva effekterna, som beskrivs i avsnitt 5.1, är sprungna ur dessa lokala organisationer
varför det är möjligt att påstå att en tydlig lokal nytta har skapats för organisationerna. Även om
många effekter varit likartade hos flera organisationer så har de åtgärder som identifierats och
implementerats i respektive organisation skiljt sig från varandra. Exempelvis satte en organisation upp
tydliga mål utifrån kapacitetsnivåer, inte bara för team, utan för alla processer i hela den ITSMrelaterade organisationen. Flera av organisationerna startade också nya effektiviseringsinitiativ och
effektiviseringsprogram tack vare IS-artefakterna vilket också pekar på att nytta har tillförts.

5.6 Artikulera lärandet i ljuset av utvalda teorier & förfining av teorier
De identifierade designprinciperna har vuxit fram och bekräftats genom det empiriska arbetet i
organisatoriska kontexter men de har också inspirerats och bekräftats av teorier. Dessa teorier finns
beskrivna i avhandlingens problem- och resultatkapitel (kapitel 1, 2, 3 och 4) och mer specifikt i
avsnitt 2.6, 3.6 och 4.6. I följande avsnitt presenteras ett antal kunskapsbidrag som kan relateras till de
teorier som använts och prövats under studien.
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5.6.1 En processbas för SMF som önskar leverera effektiva IT-tjänster
Vilka processer bör små och medelstora företag arbeta med för att uppnå en verksamhet som är good
enough? Under studien har nio processer identifierats och accepterats av de åtta organisationerna.
Processerna har också vidareutvecklats och prövats i alla organisationer. Detta gör att jag vågar påstå
att det, generellt sett, är dessa processer som inledningsvis bör fokuseras vid effektiviseringsarbete hos
SMF. Processerna är; strategisk styrning av tjänster (STT), tjänsteutveckling (TU), releasehantering
(RH), tjänsteleverans (TL), incidentoch problemhantering (IP), kapacitetsoch
tillgänglighetshantering (KT), kontinuitetshantering, (KH), arbetsplanering (AP) och övervakning
och kontroll (ÖK). Processerna är viktiga för att säkerställa konkurrenskraft och överlevnad på lång
sikt för SMF inom ITSM om de skall bedrivas effektivt. Även om vi rekommenderat nio processer så
begränsas inte ITSM-området till dessa. Det finns således anledning för företag och organisationer att
identifiera ytterligare processer som kan vara värdefulla för just deras specifika organisation. Det
senare avspeglas också i de IS-artefakter och designprinciper som skapades under ADR++ projektet.

5.6.2 ADR och ADR++
Under arbetet har ADR++, en variant av ADR använts. Nedan följer några lärdomar från ADR++ i
användning samt dess relationer till ADR.

5.6.2.1 Multipla kontexter
För att finna en lösning på avsaknaden av den organisatoriska kontexten inom DR föreslår Sein et al.
(2011) forskningsmetoden ADR efter en term som först myntades av Iivari (2007). Min tolkning av
ADR är att den beskriver en forskningsmiljö bestående av forskare och en organisation. Ett exempel
som stöder denna tolkning i Sein et al. (2011) är att författarna beskriver "... hantera en
problemsituation som uppstått i en specifik organisatorisk miljö...". Ett annat argument är att de
exempel som beskrivs i artikeln endast beskriver en deltagande praktikrelaterad organisation. Trots att
ADR verkar föredra en situation som består av en enskild organisatorisk kontext kan jag inte se något
skäl som talar emot att använda den i en miljö bestående av flera organisationer. Detta stämmer också
överens med Cronholm och Göbel (2013).
I studien har IS-artefakterna utvecklats tillsammans med flera organisationer och utvärderats i reella
kontexter. Jag påstår därför att möjligheten att studera flera organisatoriska kotexter har skapat stora
fördelar gentemot att använda endast en enskild organisatorisk kontext. Dessa fördelar består av: 1)
problemen som identifieras blir lättare att generalisera och därmed mer generella, 2) lösningar som
identifieras blir lättare att generalisera och därmed mer generella 3) reliabiliteten stärks 4) lösningen
har blivit rikare genom att fler principer har identifierats.
1) Problemen som identifieras bli lättare att generalisera och mer generella
Transformeringen av ett problem från instans till klass blir enklare och mer generell genom att
inkludera flera organisationer i arbetet. Detta då de problem som identifieras behöver vara giltiga för
alla deltagare vilket medför att generaliteten omedelbart blir högre än om endast en organisation hade
deltagit.
2) Lösningar som identifieras blir lättare att generalisera och mer generella
Transformeringen av en lösning från att vara en instans till en klass blir enklare och mer giltig genom
att inkludera flera organisationer i projektet. Anledningen är att de lösningar (artefakter) som väljs och
utvecklas behöver fungera för alla deltagare vilket gör att generaliteten blir högre än vid en enda
lösning som utvecklas med och i en organisatorisk kontext.
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3) Reliabiliteten stärks
Eftersom mängden organisationer medför att IS-artefakten behöver utvecklas och utvärderas i flera
organisatoriska kontexter ökar också antalet tester med automatik. Detta medför att designprinciperna
prövas på ett sätt som inte vore möjligt om endast en organisation varit involverad.
4) Fler principer identifieras
Genom att flera organisationer har varit involverade i ADR++ projektet har designprinciper
identifierats som annars hade seglat ADR++ teamet förbi. Med detta syftar jag på designprinciper som
vid första anblicken inte uppfattas som en principkandidat men som har identifierats när ytterligare
tester och utvärderingar (i flera organisationer) har utförts.

5.6.2.2 Multipla IS-artefakter
Figur 5.8 illustrerar hur de tre olika typerna av IS-artefakter i ADR++ projektet relaterar till varandra
samt hur de utgjort grund för studiens resultat. Till skillnad från ADR (som enbart syftar till att skapa
IT-artefakter) så har den använda varianten av ADR (ADR++) tillåtit teamet att skapa flera typer av
IS-artefakter i flera organisatoriska kontexter. Arbetet med att utveckla olika typer av IS-artefakter har
under studien fungerat väl vilket gör att det finns anledningen att ifrågasätta det snäva
artefaktperspektivet i ADR.

Designprinciper

output

Nytta för
användare

Specifika
praktiska
bidrag
(ensemble)

Förfining av
teorier

output
ITartefakter
Lösning på
Output

Output

Metoder

Modeller

Output/input

Output

Generella
lösningar /
artefakter

Lösning på

Figur 5.8 olika typer av IS-artefakter och deras kunskapsbidrag.

Generellt
problem

179

Studien visar att flera typer av IS-artefakter stärker designprinciperna samtidigt som de skapar mer
nytta för användare som exempelvis får större valmöjligheter i effektiviseringsarbetet. Ett annat
argument för att skapa flera IS-artefakter är att de genererar fler tester och utvärderingar än vad en
enskild IT-artefakt (sammansatt typ jmf Sein et al., 2011) skapar. I studien har ADR++ teamet
dessutom utvecklat flera IS-artefakter av samma typ (tex. flera modeller och två IT-artefakter) vilket i
sin tur gjort att designprinciperna prövats och stärkts ytterligare.
Liksom i fallet med multipla kontexter så medförde också skapandet av multipla IS-artefakter att
designprinciper identifierades som troligtvis inte upptäckts om ADR++ teamet enbart arbetat med en
enda artefakttyp. Förutom att de olika IS-artefakttyperna påverkade designprinciperna och
designprinciperna i sin tur påverkade designen av IS-artefakttyperna så har principerna också
relationer till varandra. Dvs. designprinciperna (delarna) klarar sig bättre i kombination med andra
principer (helheten). Helheten måste finnas för att lösningen på problemet skall bli optimal. Resultatet
blir således inte detsamma om en princip inte beaktas vid byggande av IS-artefakter. Exempelvis
påverkar ”good enough är best practice” utformningen av beskrivningen av principen för ”jämför mot
best practice” då denna utvecklades till en lättanvänd och lättförståelig modell. Detta medför att
ADR++ genom utveckling av multipla artefakter, vilka jag refererat till som IS-artefakter och som är
lösningar på samma generella problem, har en högre reliabilitet än i ADR.

5.6.2.3 Datainsamling och analys
ADR inkluderar inte några användarstöd, principer eller rekommendationer för hur datainsamling eller
analys av insamlad data skall genomföras. Några argument för avsaknaden av detta stöd anges inte i
artikeln av Sein et al. (2011). För att nå fram till grundade designprinciper har jag av detta skäl
inkluderat GT i ADR++ studien. Grundad teori har visat sig vara ett utmärkt komplement till ADR för
att nå fram till designprinciperna. De tre olika aktiviteterna: öppen kodning, axial kodning och selektiv
kodning bidrar till en struktur i informationen som identifieras vid UIU-faserna i ADR++. Vid den
selektiva kodningen identifieras senare kärnkategorier vilka har utgjort välgrundade
designprincipkandidater.
I studien genomfördes också ett stort antal gemensamma workshops där praktiker, forskare och
användare av IS-artefakter diskuterade, värderade och reflekterade över IS-artefakter i användning.
Dessa workshops utgjorde ett underlag för att identifiera designprinciper för forskare (kompletterande
data för kodning enligt GT) samtidigt som de inspirerade och ställde krav på ADR++ teamet på ny
design av kommande versioner av IS-artefakterna. Denna typ av workshop och hur dessa skall
struktureras är också något som saknas i ADR.
Sein et al. (2011) menar att även om rollerna i ADR inte är ömsesidigt uteslutande så är det forskare
som tillför teoretisk kunskap till arbetet och praktiker som tillför praktiska hypoteser och kunskap om
arbetssätt inom praktiken. Sein et al. (2011) skriver också i principen för guidad framväxt att den
preliminära designen skapas av forskare. Studien har istället visat att praktiker i allra högsta grad
också bistår med teoretisk kunskap på samma sätt som forskare i allra högsta grad också bistår med
praktisk kunskap.
Flera av de avslutande testerna och utvärderingar i ADR++ projektet utfördes med hjälp av
användartester. Dessa tester utfördes genom att forskare deltog vid användning av IS-artefakterna (i
organisatorisk kontext) men att de intog en passiv roll. Den passiva rollen innebar att användarna
själva hanterade sitt effektiviseringsarbete som om forskarna inte vore i rummet. Forskarnas roll blev
istället att observera och granska användningen av IS-artefakterna och på så sätt identifiera svårigheter
och styrkor vilka senare kunde användas för att förfina IS-artefakterna. Från denna typ av tester kunde
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(också) flera designprinciper bekräftas. Detta arbetssätt är ytterligare en skillnad mellan ADR och
ADR++ där den senare varianten har haft ett mer strukturerat tillvägagångssätt för hur datainsamling
och analys har använts i arbetet.
Ytterligare en möjlig skillnad mellan ADR och ADR++ är att det faktum att ADR++ teamet har bestått
av flera forskare och praktiker som alla haft olika bakgrund och erfarenheter. Detta har påverkat
arbetet med att identifiera principer och formulering av dessa, framförallt eftersom många olika
perspektiv och aspekter har kunnat bearbetas och införlivas.

5.6.2.4 ADR sammanfattande reflektioner
Jag har upplevt ADR som ett mycket positivt stöd och en utmärkt metod att använda vid design
forskning. Detta då metoden ger god vägledning i att skapa dubbla bidrag men också det sätt som den
förespråkar att utföra forskning i en organisatorisk kontext. Sein et al. (2011) menar att befintliga DRmetoder föreslår och fortsätter att föreslå s.k. stage-gate modeller och hänvisar till Nunamaker et al.
(1991), Peffers et al. (2008) och Walls et al. (1992) och Cooper et al. (2002). De ger också exempel på
vad en stage-gate metod är och menar att den syftar till att flytta fokus från, exempelvis problem till
mål till begreppsbildningar. ADR är en reaktion mot detta sätt att beskriva modeller. Detta är
visserligen positivt men efter att ha baserat ADR++ på ADR har jag funnit att det finns ett
användbarhetsproblem i ADR då, som också beskrivit ovan, metoden brister i att tydliggöra för
användaren (forskaren, praktikern, ADR teamet) hur de skall gå tillväga för att faktiskt genomföra
forskningen – det saknas analys och insamlingsformer. Jag har också visat att det faktiskt är möjligt
att arbeta med andra typer av IS-artefakter än den IT-artefakt som Sein et al. (2011) föreslår. Detta ger
en högre reliabilitet. På samma sätt har jag visat att det är möjligt att arbeta med flera olika
organisatoriska kontexter i ADR. Detta ger också en högre reliabilitet. För att lyckas med att öka
reliabiliteten behöver ADR enligt min erfarenhet antingen ändra perspektiv (vad gäller
artefaktbegreppet) samt öka sitt stöd för användare eller så finns det ett behov av en ny variant av
ADR (eller möjligtvis en helt ny metod?) och kanske är ADR++ en tidig prototyp på en sådan
forskningsmetod.

5.6.3 Befintliga ITSM-ramverk
Under studien har de teorier som beskriver att många befintliga ramverk inom ITSM-sektorn är för
generella och att det funnits ett behov av nya ramverk på marknaden bekräftats (se ex avsnitt 5.2).
ADR++ teamet har i studien tagit fram nya innovativa IS-artefakter för organisationer som levererar
IT-tjänster men detta behöver inte betyda att praktikernas behov är mättat. Det finns således stora
anledningar att se över befintliga ramverk och deras eller beståndsdelarna i dessa och fundera på att
skapa nya eller kompletterande versioner, anpassade för SMF. ADR++ teamet har enbart fokuserat på
ITSM men det finns anledning att tro att flera ramverk på marknaden också behöver avgränsa sitt
scope för andra marknader.
ADR++ teamet har i synnerhet använt sig av komponenter från CMMI och FA/SIMM. Båda dessa
metoder/ramverk har efter anpassning visat sig fungera mycket bra inom ITSM. Komponenter från de
två ramverken har dessutom kompletterat varandra på ett mycket bra sätt i de framtagna artefakterna
av metodtyp. Ett mer konkret bidrag till CMMI, ITIL och ISO/IEC 20000 är de urval av processer som
ADR++ teamet identifierat som en grund för SMF. Andra bidrag som skulle kunna tillföra nytta för
befintliga ramverk är de designprinciper som diskuterats i avsnitt 5.1.
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5.7 Dela resultat och bedömningar med praktiker
Resultat från studien har löpande delats och diskuterats med praktiker och användare under de 36
månader som projektet pågick. De artefakter som har skapats är således ett resultat av ett nära
samarbete med praktiker som utvecklat, testat och utvärderat dessa i flera organisatoriska kontexter.
Utöver denna form av resultatdelning har resultat också spridits och delats med praktiker som inte
varit direkt involverade i ADR++ projektet (se ex 5.8).

5.8 Formalisera resultat för spridning
Ett initiativ för att sprida studiens resultat är just denna avhandling. Som komplement till
avhandlingen kommer vetenskapliga artiklar som bygger på resultatet i studien att skrivas under våren
2014. Fyra andra rapporter som berör studien har också skrivits vilka har skickats ut i det nätverk av
praktiker som deltagit i ADR++ projektet. Vad gäller det mer praktikerinriktade resultatet så har det
presenterats på ett flertal konferenser. Dessa konferenser har vänt sig både till forskare och praktiker
och har varit; Supportsummit 2012 (http://www.supportsummit.se/), ITSM Borås 2012 (itSMF &
Högskolan i Borås, 2012), itSMF Vårkonferens 2013 (itSMF, 2013), och ITSM Borås 2013 (itSMF &
HB, 2013), Winlog 2013 (http://www.innovazione-rdlog.it/winlog2013/), itSMF Höst Expo 2013,
International Conference on Management, Leadership & Governance (ICMLG) 2013 (http://academicconferences.org/icmlg/icmlg2013/icmlg13-home.htm),
Tjänstekatalogen
2013
(http://www.informasweden.se/produkter/konferens/tjanstekatalog).

5.9 Studiens validitet, reliabilitet, relevans och originalitet
Yin (2009) menar att en styrka i att använda fallstudier är just att det är möjligt att kombinera olika
typer av datakällor vilket leder till att validiteten (studerar det som är relevant i sammanhanget,
författarens not) och reliabiliteten (studerar på ett tillförlitligt sätt, författarens not) i informationen
förbättras. I studien har jag använt mig av både teori och empiri och en abduktiv ansats. Empirin har
varit mycket omfattande. Flera olika typer av artefakter har dessutom utvecklats tillsammans med åtta
olika organisationer. På detta vis har totalt mer än 600 tester och utvärderingar utförts. Detta innebär
att jag vågar påstå att reliabiliteten och validiteten i avhandlingens resultat är hög.
Inledningsvis (se kapitel 1) diskuterades de två olika bidragen ur studien: praktiska bidrag och bidrag
inriktad på forskningssamhället eller teoretiska bidrag. Det fanns ett stort empiriskt och teoretiskt
behov av att identifiera lösningar på problemen inom området varför relevansen i avhandlingen bör
anses vara hög. Det råder inte heller någon tvekan om att de IS-artefakter dom har utvecklats har
bidragit med nytta till praktiken vilket bland annat identifierade effekter påvisar. Det teoretiska
bidraget i form av designprinciper, identifierat problem och tillägg till befintliga teorier bör vara till
nytta både för praktiker och forskare och består av både ny och förändrad kunskap. Jag bedömer att
originaliteten i avhandlingen är god. IS-artefakterna som skapats är innovativa trots att de bygger på
inlånade och anpassade komponenter. Jag baserar detta på att det inga liknande IS-artefakter
identifierats inom ITSM. De teoretiska bidragen i form av designprinciper tillför också delvis nya
dimensioner vid utveckling av IS-artefakter inom ITSM området – både för praktiken och för teorin.

5.10 Behovet av fortsatt forskning
Följande avsnitt innehåller några möjligheter för fortsatt forskning inom de ämnen som berörts i
avhandlingen.
Under arbetet har ADR++ teamet noterat hur delar i artefakten varit möjlig att använda som
effektiviseringsstöd i andra typer av processrelaterade verksamheter. Exempel på dessa sektorer har
varit sjukvården och detaljhandeln men också verksamheter som arbetar med innovationsprocessen i
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sig. De praktiker som representerat dessa sektorer har alla varit mycket positiva till att använda
artefakterna även i sin organisation. Det går dock inte att okritiskt använda ADR++ projektets
artefakter i andra branscher varför styrkor och svagheter behöver utredas samtidigt som anpassningar
behöver utvecklas. Ett möjligt forskningsprojekt är således att undersöka vilka effekter artefakterna
kan få i andra sektorer.
Att det projektet varit lyckat och att IS-artefakterna upplevdes som bra var troligtvis också en
förutsättning för att kunna säga att designprinciperna fungerar. Om de framtagna IS-artefakterna inte
mottagits på ett positivt sätt hade detta troligtvis fått konsekvenser för designprinciperna. I en framtida
studie skulle forskningsteamet kunna analysera vilka designprinciper som inte har implementerats men
också vilka som har implementerats och som möjligtvis skiljer sig från de principer som identifierats i
denna studie.
Jag har tidigare påvisat att flera av de befintliga ramverken på marknaden behöver anpassas för de
egenskaper och förutsättningar som SMF besitter. Ett möjligt forskningsprojekt är att återanvända de
designprinciper som presenteras i avhandlingen för att vidareutveckla dessa ramverk. En förhoppning
är att en sådan studie skulle bekräfta avhandlingens designprinciper.
En annan intressant iakttagelse är att Sein et al. (2011) uteslutande ser en IT-artefakt som hård och
mjukvara i en kontext. För mig som forskar inom ITSM är detta ett synsätt ur ett produktperspektiv
och som jag beskrivit tidigare (kapitel 1) finns det en märkbar skillnad mellan produkter och tjänster.
En intressant möjlighet är att vidareutveckla ADR++ så att denna metod tydligt inkluderar ett
tjänsteperspektiv vid IS-artefaktutveckling och utreda vilka konsekvenser detta får för metoden och
dess resultat.
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