
44 UPPHANDLINGSTIPS FÖR DIN ITIL-KURS

Ställ höga krav på läraren och se till att det fi nns ut-
rymme för långa diskussioner. Det är viktigare än du 
tror att tänka på när du väljer ITIL-kurs. 

Sätt tydliga mål för din

1. Prisskillnaderna på 
snarlika utbildningar 
kan vara stora mellan 

olika leverantörer. Kolla upp vad 
du får för pengarna. 

2. Ställ krav på att utbildnin-
gen  är utformad efter ditt före-

tags och dina medarbetares  
specifi ka behov, för att möta era 
syften och mål på bästa sätt.
3. Välj en verktygsneutral 
leverantör så att fokus och 
innehåll inte är anpassade efter 
en specifi k teknisk lösning.

4. Se utbildningarna som ett 
komplement. ITIL handlar om 
att förändra arbetssätt och 
attityd hos personalen – så 
bara för att du skickar dem på 
ITIL-kurs blir det inte automa-
tiskt ITIL i verksamheten.

ITIL-UTBILDNING
TUSENTALS IT-PROFFS
I SKOLBÄNKEN I ÅR

J OH A N  CO OK E

 A T T INFÖRA RAMVERKET ITIL (IT In-
frastructure Library) är inget litet 
struntprojekt.  Som i alla förändrings-

arbeten krävs ett rejält förarbete. Sedan gäl-
ler det att anpassa arbetssätt och rutiner – 
och att utbilda de anställda, förstås.

Men innan du bussar i väg dina IT-proffs 
till kursgården måste du sätta upp tydliga 
mål och syften för vad utbildningen ska ge. 

– Allt för många upplever att utbildnin-
garna inte tillför något värde alls, säger 
Angelica Haverblad, konsult på 
Haverblad IT-Management.

Problemet bottnar ofta i att man 
har glömt att förankra ITIL i orga-
nisationen, menar hon. 

Att vara tydlig med syftet är sär-
skilt viktigt när det gäller skeptiska 
medar betare. Det leder oss till näs-
ta steg:  att syna vilka som har nyt-
ta av vilken ITIL-utbildning. 

Utbildningsföretagen erbjuder 
allt från korta introduktionskurser 
till avancerade certifi eringskurser för pro-
cessansvariga. Utbildningen Foundation 
har i princip alla som jobbar med IT-verk-
samhet nytta av.  ITIL Diploma är av intres-
se för service managers samt processägare. 
Advanced SM Professional Diploma är av-
sedd för erfarna ITIL-proffs. Så det gäller 
att säkerställa att rätt person går rätt kurs.  

DE ITIL-UTBILDNINGAR som leder till cer ti   fi -
ering är likartade, oavsett utbildningsföre-
tag. Men kvalitet och upplägg kan variera. 

– Be utbildningsföretagen, antingen i en 
offertförfrågan eller muntligt, att redogöra 
för vad som gör just deras utbildningar uni-

ka jämfört med konkurrenternas, tipsar 
Angelica Haverblad som menar att många 
ITIL-utbildare fokuserar för mycket på ter-
minologi och för lite på strategi.

– Det sker på bekostnad av praktisk till-
lämpning och diskussioner kring processer 
och förändringsarbete, säger hon.

ANGELICA HAVERBLADS råd är alltså att satsa 
på  en utbildning där det ingår diskussioner 
och övningar i kursupplägget. Hon är dess-

utom en varm förespråkare för fö-
retagsanpassade utbildningar, där 
man tar fasta på egna erfarenhe-
ter, men tyvärr fi nns det inga såda-
na som leder till certifi ering. 

– Å andra sidan är det inte helt  
nödvändigt med certifi ering för ett 
lyckat ITIL-införande, säger hon. 

Ännu ett tips är att kolla upp 
lärarnas kompetens och bakgrund. 
De som jobbar parallellt som kon-
sulter på företag brukar vara bäst. 

– Det är också viktigt att det är samma
lärare som håller i hela kursen, så att det in-
te kommer en ny lärare dag två, säger hon.

Och känn dig inte bunden att åka till ut-
bildarens kurslokaler. 

– Kräv att läraren kommer till ditt företag 
om det passar bättre, säger hon.

Ta även reda på om kursmaterialet och 
certifi eringen är på engelska eller svenska. 
De som går en svensk utbildning har lättare 
att bli certifi erade, alltså godkända efter 
slutprov. Men en engelsk kurs kan vara 
bättre om ditt företag verkar i fl era länder. 

    Johan Cooke
                                                          cioreporter@idg.se

Angelica Haverblad 
debatterar också 
ITIL v3 på sid 10.

  INNAN ÅRET ÄR TILL ÄNDA lär minst 2 000 
svenska IT-proffs söka sig till någon ITIL-
utbildning. Drivkraften just nu är ITIL:s 
tredje version, ITIL v3, med tjänsternas 
livscykel i fokus. Utbildningsföretagen 
lockar med uppgraderingskurser för att 
certifi era deltagare till v3-nivå. 

Förr var det vanligast att IT-chefer 
och folk från ledningen gick på ITIL-kurs, 
men nu utbildas allt fl er på IT-avdelning-
en och i viss mån även verksamhetsfolk. 
Suget efter högre ITIL-utbildning ökar: 
nu har även ett ”Diploma” tillkommit.  

HITTILLS HAR DRYGT 7 000 svenskar certi fi -
erat sig via någon ITIL-utbildning. Men 
jämfört med andra länder i norra Europa 
är det få. I hela världen är siffran 600 000. 
I täten ligger företag i Holland, Tyskland 
och Danmark och framför allt i Storbri-
tannien, där ITIL togs fram på 90-talet.

Redan 1998 uppger HP att man började 
med ITIL-utbildningar i Sve rige. Hösten 
2003 började bland andra Kerfi  och Bita. 
Idag slåss ett trettiotal utbildare om ITIL-
eleverna. Det är allt från Olingo, som nyli-
gen började erbjuda ITIL-utbildningar, till 
etablerade utbild are som Learning Tree 
och Add skills (före detta Jönsson & Lepp).

Segmentet har blivit så stort att kurser-
na i år, i Sverige, lär omsätta mellan 40 
och 50 miljoner kronor. 
 
DEN VANLIGASTE certifi eringsutbildningen 
är Foundation, den enklaste kursen i v2 
och v3 när det gäller certifi ering. Många 
läser fortfarande version 2-relaterade 
kurser, men de har börjat klinga av från 
menyerna.

Vissa företag utformar även sina egna 
ITIL-relaterade kurser, alltså utan möjlig-
het till certifi ering – exempelvis introduk-
tionskurser eller utbildningar med stora 
inslag av bland annat ITIL, Cobit, IT-
Governance och IT service management 
samt ISO 20000. 

Rollspels- och simu-
leringskurser erbjuds 
också.  

Jörgen Andersson i 
IT Service Manage-
ment Forums styrelse 
berättade för Jo-
han Cooke, 
som skrev.
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81ITIL-KURSER
FÖRETAG KURS PRIS V3 SPRÅK

TEORI/
DISKUSSION* PASS RATE 

REFERENS-
KUNDER

Addskills  www.addskills.se ITIL v2 Foundation 16 950 Nej Sv 50/50 ingen uppgift ingen uppgift

Addskills  Nyheter i ITIL v3 6 450 Ja En 70/30 ingen uppgift ingen uppgift

Addskills  ITIL v3 Foundation 16 950 Ja En 50/50 ingen uppgift ingen uppgift

Addskills  ITIL Capability Release, Control & Validation v3 23 950 Ja En ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift

Addskills ITIL Operational Support and Analysis v3 23 950 Ja En ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift

Astrakan  www.astrakan.se ITIL Foundation v3 18 950 Ja Sv 50/50 Ny kurs H&M, Scania, Ericsson, 
Guide Konsult

Bita  www.bita.eu Introduktion till ITIL 3 900 Ja Sv 80/20 ingen uppgift ingen uppgift

Bita ITIL Foundation v2 14 000 Nej En 60/40 94 % ingen uppgift

Bita ITIL Foundation v3 14 000 Ja En 60/40 78 % ingen uppgift

Bita ITIL Foundation uppgradering till v3 4 900 Ja En 80/20 ingen uppgift ingen uppgift

Bita Service Support (Service Manager 1) 22 000 Nej En 50/50 ingen uppgift ingen uppgift

Cornerstone cornerstone.se ITIL Foundation 202 14 000 Ja Sv 80/20 ingen uppgift
Logica, Scania, Telia-
Sonera, Landstinget 
Västernorrland, SCA

Cornerstone ITIL303 Service Mgmt Foundation v3 14 000 Ja En 80/20 ingen uppgift ingen uppgift

Cornerstone ITIL201 Introduktion till Service Mgmt v2 3 900 Ja Sv 90/10 ingen examen ingen uppgift

Cornerstone ITIL302 Service Mgmt Foundation Update v3 4 250 Ja En 90/10 93 % ingen uppgift

Cornerstone ITIL206 Manager’s Certifi cate Service Support 22 000 Nej En 70/30 ingen uppgift ingen uppgift

HP  www.hp.se/education ITIL v3 Service Mgmt Awareness 4 700 Ja En 90/10 ingen uppgift ingen uppgift

HP ITIL v3 Race to Results Service Mgmt Simulation 24 000 Ja En 10/90 ingen uppgift ingen uppgift

HP ITIL v3 Foundation for IT Service Mgmt with 
Business Simulation 14 500 Ja En 70/30 90 % ingen uppgift

HP ITIL v3 Service Manager Bridging 21 300 Ja En Ingen uppgift 60 % ingen uppgift

HP Planning and Implementing IT Service Mgmt 17 700 Ja En 60/40 ingen uppgift ingen uppgift

Informator  www.informator.se ITIL V3 Foundation for IT Service Mgmt 14 500 Ja En 70/30 ingen uppgift ingen uppgift

Informator ITIL Foundation v3 uppgraderingskurs 4 700 Ja En Ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift

Informator ITIL Foundation for IT Service Mgmt 14 500 Ja En 70/30 ingen uppgift ingen uppgift

ITQ Nordic  www.itqnord.se ITIL Foundation 13 500 Ja Sv 50/50 ingen uppgift ingen uppgift

Kerfi  www.kerfi .se ITIL Foundation 13 900 Ja Sv 70/30 90 % Region Skåne, Malmö 
Stad, AlfaLaval, Saab

Kerfi ITIL Foundation Bridging 4 800 Ja Sv 80/20 Ingen uppgift ingen uppgift

Kerfi ITIL Practitioner Release & Control 18 500 Nej En 70/30 ingen uppgift Saab Training Systems  

Kerfi ITIL Practitioner Support & Restore 18 500 Nej En 70/30 ingen uppgift ingen uppgift

Kerfi Service Mgmt: Service Delivery, Service Support 22 000 Nej En 60/40 ingen uppgift ingen uppgift

Learning Tree learningtree.se ITIL v2–3 Foundation Certifi cation uppgradering 5 500 Ja En Ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift

Learning Tree ITIL v3 Foundation Certifi cation 7 390 Ja En Ingen uppgift 85 % ingen uppgift

Learning Tree ITIL v3 Expert Qualifi cation: Service Operation 17 390 Ja En Ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift

Learning Tree ITIL v3 Expert Qualifi cation: Service Transition 17 390 Ja En Ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift

Learning Tree ITIL v3 Expert Qualifi cation: Service Design 17 390 Ja En Ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift

Materna www.materna.se ITIL introduktion v2 3 900 Nej Sv/En 70/30 ingen uppgift ingen uppgift

Materna ITIL introduktion v3 3 900 Ja En 70/30 ingen uppgift ingen uppgift

Materna ITIL Foundation v2 13 500 Nej Sv/En 70/30 ingen uppgift ingen uppgift

Materna ITIL Foundation v2 certifi ering 2 500 Nej Sv/En 70/30 ingen uppgift ingen uppgift

Materna ITIL Foundation v3 13 500 Ja En 70/30 ingen uppgift ingen uppgift
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FÖRETAG KURS PRIS V3 SPRÅK
TEORI/
DISKUSSION* PASS RATE 

REFERENS-
KUNDER

Mpeira www.mpeira.se ITIL Foundation v3 14 600 Ja Sv 25/75 70 % SAAB Underwater 
Systems, Asko Cylinda

Mpeira ITIL introduktion 4 950 Ja Sv 40/60 ingen uppgift ingen uppgift

Mpeira ITIL uppgradering från v2 till v3 4 950 Ja Sv 50/50 ingen uppgift ingen uppgift

NFI www.nfi .se ITIL Foundation v3 14 950 Ja Sv 40/60 81 % Regeringskansliet, TeliaSonera, 
BGC, AGA, CSN

NF Introduktion till ITIL Offert Nej ingen
uppg. 70/30 ingen examen Forsmark, NCC, CSN, TeliaSonera, 

V&S, Aftonbladet, Ragnsells

Olingo Consulting olingo.se ITIL Foundation Offert Ja En 50/50 85 % nya på marknaden

Olingo Consulting ITIL Introduktion Offert Ja Sv/En 60/40 ingen uppgift nya på marknaden

Olingo Consulting ITIL Nyheter i v3 Offert Ja Sv/En 60/40 ingen uppgift nya på marknaden

Olingo Consulting Företagsanpassade ITIL-kurser Offert Ja Sv/En olika ingen uppgift nya på marknaden

Profecto www.profecto.se Introduktion till ITIL v2 3 900 Ja Sv Ingen uppgift ingen uppgift TeliaSonera

Profecto ITIL Foundation v2 14 000 Ja Sv 80/20 ingen uppgift Qliktech

Profecto Introduktion till ITIL v3 4 250 Ja Sv Ingen uppgift ingen uppgift TeliaSonera

Profecto Foundation Bridge v3 4 250 Ja En Ingen uppgift 93 % Pfi zer

Profecto ITIL Foundation v3 14 000 Ja En 80/20 ingen uppgift Logica

Pulsen  education.pulsen.se SM25SE (certifi erad Service Manager) 16 000 Ja En 90/10 99 % IBM, Bravida

Pulsen SM26SE 25 000 Ja En 40/60 ingen uppgift IBM

Pulsen SM27ISE 25 000 Ja En 40/60 ingen uppgift IBM

Pulsen SM28RASE 21 500 Ja En 40/60 ingen uppgift IBM

Pulsen SM30SE 16 000 Ja En 30/70 ingen uppgift IBM

Sentensia Q www.sentensia.se ITIL Foundation v3 15 500 Ja En 70/30 92 % Alliansor, Sun, Sörmlands 
grafi ska, Quebecor

Sentensia Q ITIL Foundation v2 15 500 Nej En 70/30 97 %
Mercuri, Init, IDG, TDC, 
Karolinska, Sourcecom, Svenska 
Kraftnät

Sentensia Q ITIL introduktion v2 eller v3 5 000 Ja Sv 80/20 ingen examen Skatteverket, Riksbanken, CCS

Sentensia Q Uppgradering: ITIL v2 till v3 5 875 Ja En 90/10 ingen uppgift ny kurs

Sentensia Q Service Level Mgmt Offert ingen
uppg. Sv 65/35 ingen examen Verva

Steria www.steria.se ITIL Awareness Offert Ja Sv/En 80/20 ingen examen ingen uppgift

Steria ITIL Awareness med Airport Simulation Offert Ja Sv/En 20/80 ingen examen ingen uppgift

Syscom www.syscomworld.com ITIL Foundation v3 13 500 Ja En 80/20 92 % ingen uppgift

Syscom ITIL Awareness 25 000 Ja En ingen uppgift 82 % ingen uppgift

Syscom ITIL Manager Bridge Offert Ja En 80/20 ingen uppgift ingen uppgift

Syscom ITIL Airport Simulation 55 000 Ja En 0/100 ingen examen ingen uppgift

Sysco ITIL Manager Bridge Offert Ja En 80/20 ingen uppgift ingen uppgift

Westergaard CSM w-csm.se ITIL Foundation v2 13 900 Nej Sv 60/40 ingen uppgift KPMG, WM-Data, Novo

Westergaard CSM ITIL Foundation v3 13 900 Ja En 70/30 ingen uppgift Fujitsu, Novo

Westergaard CSM ITIL Foundation Bridge v2 till v3 4 900 Ja En 100/0 ingen uppgift Rambøll Informatik

Westergaard CSM ITIL v3 introduktion 3 900 Ja Sv 90/10 ingen examen UNI-C, Dynamicweb

Westergaard CSM Apollo 13 Offert Ja Sv 20/80 ingen examen CSC, Arla, Stena Rederi, Deloitte

XR Consulting www.xrc.se ITIL introduktion v2/v3 3 500 Ja Sv/En 50/50 ingen examen Tamro

XR Consulting ITIL Foundation v2/v3 15 500 Ja En 50/50 80 % IBS

XR Consulting ITIL Foundation Brigde 6 400 Ja En 70/30 100 % Addpro, Göteborgs hamn

XR Consulting ITIL Manager Bridge 25 500 Ja En 60/40 ingen uppgift Nya på marknaden

XR Consulting ITIL Internal Offert Ja Sv/En enligt offert ingen uppgift Toyota, Jordbruksverket

*)  Som ”diskussion” i kolumnen TEORI/DISKUSSION räknar vi allt som inte är ren teori – diskussion och praktiska övningar. 

    Som vanligt visar listan ett urval av leverantörer. Många leverantörer erbjuder fl er än fem kurser, 
men av utrymmesskäl har vi begränsat vår listning till maximalt fem kurser per utbildare. Alla 
uppgifter kommer från leverantörerna själva och är redigerade av CIO Sweden.
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 När Christer Olsson, processansvarig på 
Vägverkets IT-avdelning, gick utbild-
ningen Service Management Founda-

tion v2 i höstas blev han så taggad att han ville 
att fl er kollegor skulle utbilda sig.

– Vi fi ck en offert för en Foundation-kurs 
med 15 deltagare från 
Materna, men den hamna-
de på hyllan, då vi måste 
göra en tydligare utbild-
ningsplan. Slarvar vi med 
be hoven så kastar vi peng-
arna i sjön, säger han.

Hittills har Christer 
identifi erat ett 50-tal med-
arbetare som bör gå någon ITIL-utbildning.

– Inget är arrangerat, men i ett första steg 
kan det handla om medarbetare på IT-avdel-
ningen, allt från tekniker till gruppchefer. Där-
efter kan det bli kortare introduktionskurser 
för anställda i verksamheten.

Ytterligare en orsak till att offerten hamnade 
på hyllan var att Foundationskurserna gällde 
version två. Det känns fräschare att läsa v3-ut-
bildningar framöver, säger Christer.

Att skicka 50 medarbetare på en ITIL Foun-
dation v3 hos Materna går på 675 000 kronor 

enligt den fasta prislistan i 
vår tabell på sid 60–61. 

– Vi ska förhandla om 
priset när och om vi ska 
börja upphandla någon ut-
bildningsleverantör, säger 
Christer Olsson.

NÄR DE FÖRSTA medarbetar-
na börjar sin fortbildning vet han inte än.

– Vi ska inte stressa eftersom vi inför ITIL 
stegvis. Det är dumt att skicka någon på ut-
bildning om han eller hon skulle bli involverad 
först om två år. Därför kan det bli fl era upp-
handlingar, säger Christer Olsson.  

I sin offertförfrågan ska Christer beskriva 
vad Vägverket vill uppnå med ITIL. För att sä-
kerställa att var och en får rätt utbildning ska 
han lista de olika medarbetarnas roller och 
eventuella tidigare ITIL-utbildningar.

Vad är viktigast för Vägverket när ni väljer ut-
bildningsföretag?

– Vi vill anlita ett väletablerat företag med 
gott renommé. Det ska vara en arrangör som 
kan genomföra utbildningarna hos oss. Och 
fl exibilitet när det gäller kurstider är viktigt, 
säger Christer Olsson.

Har du haft nytta av Foundations-kursen du 
läste i höstas?

– Jag är mycket nöjd och jag har fått en helt 
annan förståelse för ITIL. Vi har redan kunnat 
identifi era förbättrings åtgärder. Vi har nått 
långt vad gäller Change management men har 
en bra bit kvar innan det blir Service Level 
Management – det är därför vi ska vidareutbil-
da oss, säger han. ●

Vägverket gav sig självt bakläxa
Vägverket fi ck en offert för en ITIL-utbildning med 
femton IT-proffs, men den landade på hyllan. Man kände 
att man behövde kartlägga behoven bättre. 

case 1         VÄGVERKET

Verksamhet: Statligt verk

Antal anställda: 6 400

Utbildningsleverantör: Ej klart ännu

Upphandlad utbildning:  Planerad upphandling

Antal deltagare: På sikt ett 50-tal

Investering: Ej klart

”Det är dumt att utbilda 
någon som ska bli invol-
verad först om två år.”
                                  Christer Olsson, Vägverket
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 Utbildningen är tyvärr inställd. Det beske-
det fi ck IT-produktionsledaren Peter 
Strand på TeliaSonera en vecka innan 

han och några kollegor skulle delta i en ITIL 
Manager-kurs hos Cornerstone i höstas. 

– Allt för många deltagare hade av-
bokat på grund av tidsbrist. Jag var li-
te tveksam själv när jag bokade in 
mig – det är oerhört svårt att vara 
borta tolv dagar i ett sträck från alla 
IT-projekt och ordinarie produktion, 
säger Peter Strand.   

Cornerstone stack inte under stol 
med att avbokningar var relativt van-
liga på grund av att anställda är hårt 
pressade på många organisationer.    

Peter krävde att Cornerstone skul-
le ändra upplägg. I stället för tolv utbildnings-
dagar i ett sträck begärde han att kursen skulle 
spridas ut över en sexmånadersperiod. Och att 
den skulle hållas i Telias lokaler i Malmö.  

– Cornerstone tände på idén och gav klar-
tecken, så i april ska jag och åtta kollegor börja 
manager-kursen under två dagar. Sedan blir 
det uppehåll en månad innan vi träffas igen. 
Totalt blir det sex tvådagarssammankomster 

under ett halvår. Det nya upplägget 
blir ett pilotfall, säger Peter Strand.  

Ett problem med sådana här kom-
primerade utbildningar är svårighe-
ten att ta till sig kunskap. 

– Uppskattningsvis minns del-
tagarna bara en liten del av allt de 
lärt sig i klassrummet. Men fördelen 
med längre uppehåll är att vi hinner 
smälta kunskaperna. Därför tror jag 
också att fl era klarar av att bli certi-
fi erade, säger Peter Strand.  

– Och ytterligare en fördel är att vi kan hin-
na med praktisk tillämpning i verksamheten 
mellan lektionstillfällena. Det behovet har jag 
också lyft fram till Cornerstone, säger han.  

Varför valde du Cornerstone? 
– Jag gick på referenser. En kollega hade 

tidigare gått samma utbildning.

NÄR PETER STRAND TIDIGARE SÅLLADE bland ut-
bildningsföretag upptäckte han att det var sto-
ra prisskillnader på snarlika utbildningar.  

– Det blir ungefär 30 procent dyrare om vi 
väljer de väletablerade arrangörernas ITIL-ut-
bildningar. Att de håller högre kvalitet köper 
jag inte. Många av lärarna som jobbar på de 
etablerade utbildningsföretagen får även upp-
drag hos mindre arrangörer, säger han.  

Förutom att jämföra prislapparna är Peters 
upphandlingstips att be utbildningsföretagen 
redogöra för lärarnas erfarenheter inom områ-
det. Och att genomföra en enkät bland medar-
betarna efter avslutad utbildning:

– Om det visar sig att de inte är nöjda ska 
man kräva kompensation i form av kraftig ra-
batt eller ny utbildning utan kostnad. ●

Telia spred ut kursen över ett halvår
I stället för tolv komprimerade utbildningsdagar i en 
ITIL-managerkurs ska dagarna spridas ut över ett halvår. 
Det fi ck Teliasonera igenom hos sin utbildare Cornerstone.  

case 2         TELIASONERA
Verksamhet:  Operatör
Antal anställda: 10 000
Utbildningsleverantör: Cornerstone
Upphandlad utbildning:  Manager’s Certifi cate 
Service Support och Service Delivery (ITIL v2) 
Antal deltagare: 9
Investering: 31 000 per resurs

Peter Strand på Telia-
Sonera ställde krav 
på sin utbildnings-
leverantör.
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