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Teknik, processer och kompetens – det är de grundpelare som en välfung-
erande it-support vilar på. Om du har kläm på samtliga tre delområden har 
du goda möjligheter att skapa den optimala supportavdelningen.

Text: Jenny Stadigs   Illustration: Jonas Englund

Ny kompetens gör dig attraktiv 

Svenska verksamheter använder i allt högre utsträck-
ning molntjänster, outsourcing, öppen källkod och andra 
mer fl exibla it-lösningar. Det här innebär att it-tekni-
kernas yrkesroll håller på att omstöpas i rask takt. Den 
som vill fortsätta vara attraktiv på arbetsmarknaden 
om fem år måste se till att hänga med i utvecklingen 
och omfamna de nya sätten att jobba. Dags att säga 
adjö till skruvmejslar och spring i korridorerna!

T rots att de flesta kan skriva 
under på supportavdelning-
ens stora betydelse finns det 

otaliga exempel på mer eller mindre 

dysfunktionell it-support runt om i 
landet. Men det finns också en rad 
mycket välfungerande supportav-
delningar, och TechWorld har pratat 
med tre av dem för att reda ut hur 
en optimal it-support egent-
ligen bör jobba. Vi har även 
pratat med fyra välrenomme-
rade experter som bidrar med 
sina bästa råd och insikter 
om hur du skapar en perfekt 
it-support.

– Det är viktigt att se hel-
heten för att skapa en bra it-
support, eftersom det är den 
svagaste länken som gör att 

man inte lyckas, säger Peter Hero, 
ägare av SSO Consulting, ett företag 
som jobbar med att ta fram optimala 
supportlösningar för sina kunder.

Oftast brister tekniken
Han anser att arbetet för en bra sup-
port kan delas in i tre huvudområden: 
teknik, processer och kompetens.

– Det är väldigt få supportavdel-
ningar som lyckas med samtliga tre 
områden, och oftast är det i teknik-

stödet det brister.
Om supporten inte au-

tomatiserar och på så sätt 
är effektiv kan den inte 
heller vara kvalitativ, an-
ser Peter Hero.

– Om man inte au-
tomatiserar exempelvis 
lösenordshantering har 
man inte tid att ge hjälp 
med andra saker, och 

Peter Hero, SSO 
Consulting.

Optimera din it-support:  4 Teknik   
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kommer då att sitta med en dyr 
support som inte ger tillräckligt bra 
hjälp. Om man har rätt teknikstöd 
behöver inte kvantitet och kvalitet 
stå mot varandra.

Peter Hero anser att det optimala 
teknikstödet är ett ärendehanterings-
system och en kunskapsdatabas som 
är integrerade med telefoniplattfor-
men, ett så kallat cti-system (compu-
ter-telephony integration).

– Jag har varit med och jobbat 
med en it-support där kunderna har 
lämnat ett så kallat röstmärke, och 
när någon ringer till supporten så 
identifierar cti-systemet vem det är 
och systemet ställer frågan vad ären-
det gäller. Det här registreras med au-
tomatik i ärendehanteringssystemet 
som sedan hämtar information om 
problemställningen i kunskapsdata-
basen. 

Det innebär att innan handlägga-

ren svarar finns allt som ska registre-
ras klart i systemen och ett lösnings-
förslag finns på handläggarens skärm 
när kunden kopplas fram. 

– Då slipper handläggaren lägga 
tid på en mängd onödigt arbete, utan 
kan lugnt ta hand om kunden och 
dennes problem.

Fabrik kräver teknik
Det är dock väldigt få supportavdel-
ningar som har den här typen av tek-
nikstöd, enligt Peter Hero.

– Ofta sitter man med gamla, då-
liga ärendehanteringssystem, och man 
har sällan en kunskapsdatabas eller en 
bra telefonilösning. Då kommer man 
hela tiden jobba i motvind. En support 
är ju en fabrik med en ständig ström 
av ärenden, och för att skapa en bra 
fabrik behöver du bra teknik.

Enligt Peter Hero utgör personal-
kostnaden ungefär 70 procent av en 

supportavdelnings totala utgifter, och 
då är det inte smart att låta persona-
len sitta med dåliga verktyg.

– Om du investerar i bra teknik 
kan du minska tidsåtgången och där-
med kostnaden, säger han.

Satsar på kunskapsbank
Handelsbanken är ett av de företag 
som har valt att satsa på en riktigt 
bra kunskapsdatabas för att slippa 
uppfinna hjulet igen och igen, och det 
har gett goda resultat, enligt Mikael 
Sundkvist, ansvarig för it-supporten 
på banken. Avdelningen nominerades 
dessutom till Årets Servicedesk/Help-
desk vid Support Institute Awards 
2012.

– De flesta jobbar kort tid i suppor-
ten – ett, två år – och kan ju inte lära 
sig bankens infrastruktur på djupet, 
utan de lär sig bankens kunskapsdata-
bas, säger Mikael Sundkvist.

Mikael Sundkvist, 
supportansvarig, 
Handelsbanken.

   4 Processer  4 Kompetens
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En annan viktig teknisk fråga 
är att det oftast är bra för it-suppor-
ten att ha så få kontaktytor som möj-
ligt för användaren, gärna bara en 
”single point of contact”, alltså bara 
ett enda telefonnummer, en enda mej-
ladress och så vidare. Det anser Ste-
fan Cronholm, professor vid Institu-
tionen Handels- och it-högskolan vid 
Högskolan i Borås, som forskar om 
bland annat it-support.

– Vi har sett exempel där använ-
dare ringer direkt till sin kompis 
programmeraren, och då registreras 
inte ärendet. När det inte registreras 
får man ingen statistik och man stjäl 
tid från resurserna som inte syns nå-
gonstans. Dessutom följs inte ärendet 
upp om det inte registreras, vilket gör 
att kunden så småningom kan bli 
missnöjd för att ärendet faller mellan 
stolarna. Då skapas en ond cirkel, så 
singel point of contact är A och O, 
säger Stefan Cronholm.

Automatisera återkopplingen
Även återkoppling till kunden är 
mycket viktigt, och det kan i viss 
mån automatiseras med hjälp av rätt 
tekniska verktyg. Det anser Håkan 
Jonsson, chef för supporten på nä-
toperatören DGC, som bland annat 
tar hand om andra organisationers 
it-support och som har utsetts till 
Årets Servicedesk två år vid konfe-
rensen Servicedesk Forum. Håkan 
Jonsson har även utsetts till Årets 
Servicedesk Manager vid samma 
konferens.

– Vi har automatiserad en del av 
återkopplingen genom att kunderna 
kan följa status på sina ärenden i vår 
kundportal. Därefter återkopplar vi 
till kunderna utifrån vad nivåerna 
i serviceavtalen som vi skrivit med 
våra kunder säger. I våra tuffaste sla-
villkor står det att vi ska återkoppla 
en gång i timmen vid allvarliga pro-
blem. Återkoppling är väldigt viktigt 
för att kunderna ska känna förtro-
ende för att vi har 
kontroll, säger 
Håkan Jonsson. 

Nu är vi inne 
på det andra av de 
tre huvudområde-
na som den som 
vill ha en optimal 
support måste ha 
koll på, nämligen 
processer. 

– Vi jobbar en-

Kund
?

Service

Desk

Vem?
Registrera

Kategorisera

Prioritera

Var?

Vad?

Hur ont gör det?

Hur många har ont?

Första linjen

Återkoppla

Andra linjen

Tredje linjen

JA NEJKan jag lösa det?

Eskalera

Så här bör ett it-supportärende hanteras i ett idealt system, enligt Leif Andersson på Profecto. 
Han har visserligen sett många exempel på supportavdelningar där det ser helt annorlunda ut 
och som fungerar bra ändå, men också alltför många exempel på mardrömssystem som är allt 
annat än välfungerande. Det är till exempel vanligt med brister i registreringsdisciplinen. 

Gör ett tankeexperiment och ta bort rutan “Registrera”. Vad händer då? Hur bra går det då att 
skicka ett ärende vidare? Var hamnar det? Risken är att svaret blir “det stora svarta hålet”.

Tankeexperiment två: Ta bort rollerna ”Andra linjen” och ”Tredje linjen”. Vips så har du skapat 
ännu ett stort svart hål!

Tankeexperiment tre: Se hur många svarta hål du lyckas skapa genom att pilla på olika sätt i 
modellen ...

Stefan Cronholm, 
professor vid 
Högskolan i 
Borås.
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ligt Itil:s ramverk och har gjort det 
sedan 2006. Vi har även valt att ISO 
20000-certifiera oss, och då följer det 
med en massa processer som gör att 
man tvingas ha koll på sin verksam-
het. Men huvudspåret är Itil, och att 
samtidigt ha flöden som förenklar 
vardagen för våra kunder 
genom att de ska slippa vara 
så aktiva i processen.

Varför är Itil så bra?
– Det är en vedertagen 

praxis som ger en viss kva-
litetsstämpel. Det ger en 
legitimitet utåt och i upp-
handlingar, och dessutom ett 
gemensamt språkbruk när 
man pratar internt och med 
andra supportavdelningar. 

Det är ju ett ramverk för hur 
man bäst supportar och le-
vererar it-tjänster, och vi har 
tillämpat de delar som stöd-
jer vår verksamhet på ett bra 
sätt, säger Håkan Jonsson.

Leif Andersson är en ofta 
anlitad föreläsare om it-
support och konsult på Pro-
fecto, ett företag som bland 
annat hjälper organisationer 

att styra upp sin it-support. Han anser 
att Itil är det bästa ramverket att luta 
sig mot för supportavdelningar.

– Det innehåller så mycket best 
practice-tips att man kan basera sin 
support på det. Sedan kan man ju 
alltid implementera andra metoder 
för att mäta målstyrning, exempelvis 
Cobit, eller för att vända attityder 
och ändra kulturer, exempelvis Lean, 
eller för att jobba med statistiska un-
derlag, exempelvis Six Sigma. Det är 
självklart också viktigt att alltid ta 
tillvara de rutiner och den kunskap 
som redan finns och gör bra saker.

Kräver kompetens
Men teknik och processer i all ära – 
utan människor kommer man inte så 
långt. Det tredje och sista av de tre 
huvudområdena som måste beaktas 
för att skapa en optimal supportav-
delning är kompetens.

Prisade supportchefens bästa tips: “Inför ett rotationsschema”
Inger Jonasson, supportchef på it-enhe-
ten i Karlskrona kommun, blev utsedd till 
Årets Servicedesk Manager vid konferensen 
Servicedesk Forum i fj ol. Hennes allra bästa 
råd till andra är att försöka få med hela it-
avdelningen i supportavdelningens arbete 
– bokstavligt talat.

– Vi har infört ett rotationsschema som 
innebär att de sjutton driftteknikerna på it-
avdelningen sitter i servicedesken var sjut-
tonde dag, säger hon.

Förutom den vanliga supportpersonalen 
finns det alltså alltid dessutom en drifttek-
niker på plats i servicedesken. Det finns fle-
ra orsaker till att det här arbetssättet är nå-
got Inger Jonasson råder andra att ta efter.

– Driftteknikerna får kännedom om verk-
samheten och om vilka problem vi har när 
de sitter i supporten. Att vi roterar leder 
även till att alla på it-avdelningen känner 
sig involverade och delaktiga i vad vi gör. 
Förut kunde det hända att driftteknikerna 
inte alls visste vad vi gjorde och bara tyck-
te att det kändes jobbigt när vi kom till dem 
med våra problem.

Inger Jonasson anser att det är mycket 
viktigt att supportavdelningen och it-av-

delningen är välintegrerade och känner sig 
som ett gemensamt team, och att försöka 
riva väggarna mellan de två avdelningarna 
är därför något hon har jobbat mycket ak-
tivt med.

Mindre känsligt för sjukdom
Rotationsschemat gör även att supporten 
inte står och faller med att alla är friska och 
på plats.

– Nu kan vi plocka in vem som helst om 
någon är sjuk eller om supportpersonal vill 
ha semester. Alla kan basgrejerna nu, som 
att registrera ett ärende och så vidare. Det 
är viktigt att vi har en bred kompetens.

Men det var långt ifrån enkelt att införa 
rotationschema, enligt Inger Jonasson. Flera 
medarbetare på it-avdelningen opponerade 
sig mot planerna.

– De sa “jag har suttit i servicedesken 
förut, men nu är jag detta och detta och 
har den här titeln”, och det var faktiskt någ-
ra som sa upp sig för att de inte ville sitta i 
servicedesken var sjuttonde dag.

Vid nyrekryteringar till it-avdelningen 
tas därför rotationsschemat alltid upp un-
der anställningsintervjun så att kandidater-

na ska vara införstådda 
med vad det innebär att 
jobba på it-avdelningen 
i Karlskrona kommun.

– När vi frågar de an-
ställda vad de tycker 
om det här arbetssät-
tet nu så tycker alla att 
det är bra, även drift-
teknikerna. Det är inte 
många andra som har 
vågat införa ett rota-
tionsschema eftersom 
man får många i personalen mot sig, men 
om man inte gör så här innebär det att man 
måste ha mycket mer personal anställd.

Har du något annat tips?
– Man måste visa sig. Många av de an-

ställda i kommunen visste inte ens om var 
de kunde hitta våra saker eller vad vi gör, 
men nu har vi börjat marknadsföra oss på 
ett bra sätt. Vi har delat ut musmattor med 
ett tryck som föreställer ikonen för vår 
självservicesida och ibland har vi öppet hus 
med snittar, tipstävlingar och någon konsult 
som visar en nyhet som vi har tänkt införa, 
säger Inger Jonasson.

Inger Jonasson, 
it-supportchef, 
Karlskrona kom-
mun.

Itil skapades av brittiska regeringen
Itil, Information Technology Infrastructure Library, är en serie böcker 
som ger råd om hur it-tjänster kan tillhandahållas. Det beskriver processer, 
procedurer, uppgifter och checklistor, och instruktionerna kan anpassas och 
användas i många olika typer av organisationer.

Den första versionen av Itil skapades av av brittiska regeringens Central 
Computer and Telecommunications Agency på 1980-talet, eftersom det 
fanns ett behov av att på ett heltäckande sätt sammanställa erfarenheter 
från arbeten med att leverera kvalitativa och kostnadseffektiva it-tjänster. 

»Vi har även valt att ISO 20000-certifiera oss, och 
då följer det med en massa processer som gör att 
man tvingas ha koll på sin verksamhet.«

Håkan Jonsson, 
supportchef på 
DGC.
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t Att medarbetarna är servicein-
riktade och att supportavdelningen 
som helhet fokuserar på kund-
värde – det vill säga att identifiera 
vad det egentligen är kunderna vill 
ha – är bland det allra viktigaste 
för en lyckad it-support. Det anser 
Hannes Göbel, chef för Innovation 
Lab och doktorand vid Högskolan i 
Borås, som bland annat forskar om 
it-support. 

Hjälp till innan de klagar
Det är även oerhört viktigt att andra 
och tredje linjen i supporten är pro-
aktiva när de inte är reaktiva, anser 
han (se bilden på sidan 20). Det kan 
till exempel handla om att gå ut och 
prata med kunderna innan de ringer 
in och klagar på något, eller om att 
ändra i kod för att förhindra många 
fler reaktiva utvecklingstimmar i 
framtiden.

Är alla supportavdelningar upp-
delade i olika linjer?

– Nej, men det är ett bra sätt att 

hantera sin kompetens på företaget, 
så fler och fler företag kommer för-
modligen att göra en indelning. Ren-
odlade tekniker är kanske inte alltid 
de bäst lämpade att svara i telefon 
och hantera kundkontakter, samti-
digt som en kontaktperson i servi-
cedesken kanske inte är bäst läm-
pad att ta hand om till exempel en 
databasincident. Det handlar alltså 
om kompetensoptimering, att inte 
använda för hög och specifik kom-
petens för småsaker eller tvärtom, 
säger Hannes Göbel.

Handelsbanken har delat upp sin 
support i en första linje som tar hand 
om nyinkomna ärenden och sedan 
skickar dem vidare till en andra linje 
om de inte är lösta inom fem minu-
ter. Andra linjen har sedan en timme 
på sig för att lösa ärendet, annars 
skickas det vidare till en expert. Att 
supportmedarbetarna håller sig till de 
här reglerna är mycket viktigt för att 
supportavdelningen ska nå framgång, 
anser Mikael Sundkvist.

– Förut var det huller om buller här, 
och man hamnade i snällfällan. Det 
är när man inte har några lösningar, 
men så gärna vill hjälpa till att man 
behåller ärendet och letar och letar 
efter lösningar på det i stället för att 
eskalera problemet till systemägaren. 
Då tar det lång tid och lösningen är 
inte kvalitetssäkrad, vilket dels inne-
bär att det blir köer i telefonen, dels 
att systemägaren inte vet att suppor-
ten varit inne och tejpat i systemet, 
säger Mikael Sundkvist.

Tänk på vad du lovar
Hur lång tid det ska ta att lösa ett 
problem finns det naturligtvis inga 
generella svar på – det beror helt på 
vad supportavdelningen har lovat 
verksamheten. Och att verksamheten 
har rätt förväntningar är nyckeln till 
nöjda användare, enligt Håkan Jons-
son på DGC.

– Det vi dagligen stöter på är att 
vi och kunden har avtalat om en viss 
servicenivå och att medvetenheten 

Hannes Göbel, 
Innovation Lab 
och Högskolan i 
Borås.



www.techworld.se  

FOKUS

 TechWorld 5-6 2013 23

Frilans journalist som sedan 
länge bevakar it-området. 
tjenny.stadigs@techworld.se

Jenny Stadigs

om förväntningarna då finns hos de 
beslutsfattande personerna hos kun-
den, men att de inte har kommuni-
cerat den här bilden till användarna. 
Då har användarna en helt annan 
förväntansbild, och det ställer oss in-
för en del utmaningar, säger han.

Det är även viktigt att inte överle-
verera och lösa ärenden snabbare än 
vad som är överenskommet, anser 
Leif Andersson.

– Då kan användarnas förvänt-
ningar bli orimliga och kunden kän-
ner sig aldrig nöjd. Man ska hålla en 

”Vi måste ha tentaklerna ute”

Servicedeskarna kommer att ha en annan form än i dag. Det tror i alla fall 
Leif Andersson på Profecto. Framför allt är det de sociala mediernas utveck-
ling som kommer att påverka.

– Vi måste möta de framtida användarna där de finns. Jag vet inte hur, men 
det måste vi. Om vi tittar på våra yngre förmågor har många till och med läm-
nat Facebook och är på Instagram och Twitter nu, och vem vet vad vi har om 
fem–tio år? Ska vi då tvinga dem att ringa eller mejla? De använder ju andra 
kanaler, och det behöver vi möta.

Om supportavdelningen inte möter användarna där de finns är nämligen 
risken stor att de struntar i supporten och skapar egna subgrupper där de ger 
varandra hjälp, och det är inte säkert det är bra för organisationen om den 
inte är designad för just detta, enligt Leif Andersson.

– Vi måste ha tentaklerna ute och förbereda oss för vart utvecklingen är på 
väg. Det behövs mer debatt om det här, vi måste vara på tårna för att lyckas fånga de kommande 
kunderna där de är.

Leif Andersson, 
Profecto.

jämn servicenivå, det är det som är 
utmaningen.

Om det finns tid över bör den 
i stället läggas på långsiktigt, proak-
tivt arbete, anser han. Det kan även 
vara en god idé att låta personalen i 
supporten få använda en del av tiden 
för exempelvis utbildning, innovatio-
ner, friskvård eller helt enkelt lite ex-
tra ledighet, anser Peter Hero.

– Att ge supportmedarbetarna del 
av tidsvinsten på det här sättet om 
det går bra för supporten gör att de 
ser nyttan av att vara med och för-
bättra processerna. Människor måste 
ha kunskaper om det de gör, men 
även motivation, och att sitta i sup-
porten kan vara ett monotont och 
tråkigt jobb om man inte har incita-
ment att utveckla arbetet, säger Peter 
Hero. n

Så här ska den perfekta supporten arbeta
Det fi nns naturligtvis ingen magisk formel för att enkelt 
skapa den perfekta it-supporten. Hur en supportavdelning bör 
arbeta beror på en rad olika faktorer, bland annat vad det är som 
supportas, hur komplexa systemen är och så vidare, enligt Leif 
Andersson på Profecto. Först efter en grundlig behovsanalys 
kan man ta fram rätt strategi, processer och kompetensnivå.

Men vissa saker är grundläggande och gäller alla supportav-
delningar eftersom vi människor fungerar på ett visst sätt när vi 
ber om hjälp, enligt Leif Andersson:
l Ta reda på det verkliga kundbehovet.

l Anpassa servicedeskens inkanal så att den möter det 
behovet.

l Ge alltid ett bra bemötande.
l Se till att förväntansnivån hos användarna är korrekt.
l Ha tillräcklig bemanning.
l Registrera alla ärenden så att inget faller mellan stolarna och 

så att du kan få ut tillförlitlig statistik.
l Följ upp alla ärenden och återkoppla till kunden.
l Dra slutsatser utifrån statistiken om vilka ärenden du har, hur 

lång tid de tar att lösa och hur mycket bemanning du behöver.
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