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ITIL®4 med ”Deliver and Support” i fokus 
Ett helt nytt synsätt kring hantering av tjänster och support 



Jag jobbar med support! 
l  Vad gör du då? 
l  Vi hjälper andra så att deras saker fungerar 
l  Blir dom glada då? 
l  Japp! 
l  Har du jättehög lön då pappa? 
l  Nja 
l  Varför inte då? 
l  Jag vet inte! 
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Global utveckling påverkar oss 
direkt… 

q Google Duplex 
q Roboten Vera 



ITIL®4 - Service Value System 

Vad är en tjänst? 
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Service Value Chain - SVC 

l  Det centrala  
elementet i SVS är  
the Service Value Chain - 
SVC 

l  En arbetsmodell som beskriver 
de nödvändiga aktiviteterna för 
att 
- svara upp mot efterfrågan, och  
- bidra till värderealisering 
genom att skapa och hantera  
nödvändiga produkter och 
tjänster 

l  Koncept 



ITIL®4 – ur ett supportperspektiv 

ITIL®4 bidrar med 
l  Skapar värde genom tjänster 

och produkter 
l  Lägger stor vikt vid Deliver 

and Support 
l  Kundperspektiv (Värde) 
l  Jobba agilt (Flexibelt) 
l  Ordning (Praxis) 
l  Samverka internt (DevOps) 
l  Automatisera maximalt 
l  Lean  

Deliver and Support 
l  Tar emot beställningar 
l  Förbereder leveransen 
l  Levererar tjänst/produkt 
l  Säkerställer värde 
l  Utbildar kunden 
l  Nöjd kund? (NKI) 
l  Nya behov och innovation 
l  Återkoppla till utveckling 



Linjeorganisationen 
HUR RESURSERNA ÄR ORGANISERADE 
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”Stuprör” 
”Silos” 

Ett organisationsschema visar hur man har organiserat sina resurser. 
Det visar INTE hur man arbetar! 



”Nya stuprör?” 
”Nya silos?” 

Omorganisation – för större 
effektivitet? 
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Omorganisation per se  
varken klargör eller förändrar inte ARBETSSÄTTET. 



Vad man gör i företaget/
organisationen 
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Aktivitetsmolnet 

Alla vet vad de behöver göra – och gör det. 
Men ingen kan överblicka vem som gör vad och hur. 



CSI 
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Supportbesiktning (Whare are we now?) 



Teknikstöd: 
Telefoni (CTI) 
Ärendehantering 
Kunskapssystem 
AI, RPA, Chatbot 
IT-stödsystem 

 
 
Kompetensen: 
Utbildning 
Motivation 
Värderingar 
Delaktighet 
Kultur 

 
Processer: 
ITIL ramverk, CSI 
Lean, Agilt, Scrum 
Prince2, PM3, CobiT 
ISO 20000 
Målstyrning, KCS 

Resurs och investeringsobjekt 
(Tid och/eller pengar kan investeras i ovan områden) 

Ökad produktivitet 
Ökad servicenivå 

Ökad produktivitet 
Ökad servicenivå 

Ökad produktivitet 
Ökad servicenivå 

Investeringar för ökad NKI och KPI 



Blueprint för Supportverksamhet 

ü  CTI/Telefoni integrerat 
ü  Styra på kompetens 
ü  Callback funktion 
ü  Chatt 
ü  Minst 4 st kanaler 
ü  Automatisk registrering 
ü  Lösenordshantering  
ü  Kunskapsdatabas 3.0 
 

 
ü  4 st ITIL ”processer” 
ü  Supportinför.process 
ü  Innovationsplan 
ü  Nöjd medarb. plan 
ü  Digital agenda/strategi 
ü  Mål och vision 
ü  Nulägesbeskrivning 
 
 
 



”Service strategi plan” nr: 1 
1.  Fastställ vilken nivå ni vill leverera tjänster på (hög, låg 

eller mellan nivå) 
2.  Hög kräver bra integrerade moderna teknikstödsystem 
3.  Hög kräver bra kunskapshantering och inarbetade processer 
4.  Hög kräver engagerade, motiverade och innovativa 

medarbetare 
5.  Det krävs resurser i form av tid och pengar att investera i 

teknik, processer och kompetens. 
6.  CSI – Starta med en tydliga strategier, visioner och mål 
7.  Ta fram en ”Digital strategi” för investeringar som krävs 
8.  Starta upp ITIL®4 workshop på hemmaplan 
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Ni bygger er egen strategi och serviceorganisation 
Använd alla medarbetares förmåga i organisationen 
Ta in och använd ITIL®4 som gemensam grund 
Då får vi struktur, innovation, agile och DevOps på en gång 
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”Service strategi plan” nr: 2 
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Tack! 

Peter Hero 
SSI - Support Service Institute 
Tfn: 0707 – 94 55 00 
peter.hero@supportinst.se 


