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Vem är Mats Rehnqvist?

Mats Rehnqvist, CIO på Rejlers. Jag har en bakgrund som pedagog 

och utvecklare. Har jobbat i en rad olika företag med att förbättra IT-

leveranser. Jag ser mig själv som en pragmatisk strateg som 

kombinerar digitalisering med affär.

Min ”Super-Power” är Diplomati.



About

• 2000 technical consultants

• 15 000 assignments/year

• 80 locations in Sweden, Finland and 

Norway

• Established 1942 by Gunnar Rejler

• Revenue SEK 2.5 billion in 2017

• Listed on Nasdaq Stockholm

Offering services to customers in

• Building and property

• Energy

• Industry and Technology

• Transport Infrastructure

• ICT and Telecom



Our amazing story

1942
Rejlers was 

founded by 

Gunnar Rejler.

Focus on the 

expansion of the 

Swedish electricity 

grid.

1970s

Nuclear power is 

being built! Great 

need for high 

technical skills in 

complex facilities -

now we have 200 

employees.

1980

Rejlers is 

established in 

Finland.

2000s

Our telecom 

business is 

growing and 

multiplying.

2006

We are listed on 

the Stockholm 

Stock Exchange 

(Nasdaq 

Stockholm).

2010s

We are also 

starting to work 

with 

environmental 

engineering and 

architecture.

2015

Digitalization and 

IT solutions. In 

total, we now have 

2,000 employees.

1960s

Million programs! 

Rejlers

contributes to 

engineering skills 

when Sweden 

builds for urban 

society.

1980s

International projects 

and airport 

development 

dominate. We are 

projecting, among 

other things, 

Landvetter and Växjö

airport.

1990s

Our range of 

services is being 

broadened. Major 

road and rail 

projects are being 

launched.

2005

Now we are 500 

employees.

2009

Operations grow 

with 

establishment in 

Norway.

2012

Our business in 

the energy 

efficiency of 

buildings and 

municipalities is 

growing.



”Från Helpdesk till ett 
fungerande Lösningscenter”



Bakgrund och utmaningen med tidigare 
HelpDesk

• Rejlers Sverige/Norge hade fram till år 2017 ett samarbete med en extern leverantör, 

påbörjat sedan 2013. Rejlers upplevde utmaningar med leveransen: 

-förändrade behov från Verksamheten på vad som skulle lösas

-låg lösningsgrad (50-60%)

-användarna upplevde bristande kvalitet och service

-ärendeflöden inom HelpDesken var inte sammankopplade med IT-funktionen

-oregelbunden/avsaknad av feedback och uppföljning av enskilda ärenden

-personal i HelpDesk byttes ofta

• I början av år 2017 togs beslutet att avbryta samarbetet och etablera en intern 

ServiceDesk.



Nytt läge – krav på IT-verksamheten och 
ServiceDesk

• Rejlers tillväxtstrategi ställer ökade krav på IT-verksamheten och på 

ServiceDesk. 

• Behov av enhetligt arbetssätt och en gemensam ServiceDesk för koncernen, 

för att hantera olika typer av kund-/användarinitierade ärenden. 

• Det finns stort behov av en tydlig tjänsteleverans. 

• Användare av Rejlers IT-tjänster skall uppleva ServiceDesk som en självklar 

och tydlig aktör att vända sig till med alla typer av supportbehov. 



Målbild för ServiceDesk

ServiceDesk är en viktig 

del av den samlade IT-

leveransen inom Rejlers 

och samverkar med 

övriga funktioner inom 

IT-verksamheten och 

Rejlers affärsverksamhet

Källa: Bita



Vägen till målet – strategin –
hur gjorde vi?



• Rejlers IT har fokuserat på att etablera processer som motsvarar ITILs Incident 

Management och Request Fulfilment. Problem Management och Change 

Management är pågående steg

• ServiceDesk har en central roll i Incident Management och Request Fulfilment, 

samt agera i Problem Management och Change Management.

• När tjänster är etablerade kommer ServiceDesk vara en viktigt funktion för att 

säkra att incidenter löses enligt gällande SLA.

• Etablering av ett integrerat ITSM (IT ServiceManagement) verktyg

Tydligöra processerna – ”Fokus på rätt saker…”

Registrera Kategorisera Prioritera



• Alla ärenden registreras av ServiceDesk - en 

single point of contact (SPOC).

• Lösningar på incidenter dokumenteras på ett 

systematiskt sätt.

• ServiceDesk har kontroll på hela flödet av 

ärenden, inklusive återkoppling till användare

• Medarbetarna i ServiceDesk har god kunskap 

om Rejlers huvudprocesser och roller samt 

system

• Stödja en förflyttning från ett reaktivt- till ett 

proaktivt arbetssätt inom Rejlers IT.

Krav på Servicedesk:



• Delaktighet - skapa en gemensam

bild kring ServiceDesk’s roll

• Delaktighet - kartlägga processer 

och arbetssätt

• Våga släppa arbetsuppgifter…

• Tilldela roller och ansvar

• Utbildning 

Involvera medarbetare –
“Engagemang och
förändringsvilja”



Samarbete över 
gränserna - ”Gemensam 
process och leverans”

• Målet är att ServiceDesk ska fungera i hela 

koncernen. ServiceDesk-funktionen finns i 

nuläget i Norge och Sverige

• Parallellt med identifiering av behov och att få 

upp processer för Rejlers Sverige, så synkades 

arbetet mellan de olika IT funktionerna i 

Sverige/Norge

• Utgångspunkten är att använda det som 

fungerar och göra ändringar/tillägg 

• Involvera verksamheten och kommunicera vad 

vi gör



Framgångsfaktorer?



• Vi insåg tidigt behovet av att använda en

extern partner – BiTA Service 

Management

• Viktigt med ett pragmatiskt förhållningssätt

– “omsätta teorier i praktiken”

• Rekrytering - ett samarbete med 

Framtiden

• Förstår Rejlers och behovet

• Leverera “rätt” kandidater

Externa partners– ”med 
fokus på rätt saker…”



”Rätt personer och mindset” 

Källa: Svante Randlert



• Styrgrupp med representanter

från Verksamheten

• Synk av IT’s arbete med Rejlers

processarbete

• Kommunicera, Kommunicera, 

Kommunicera…

”Involvera Verksamheten...”



• Samverkan inom Rejlers

• Enhetligt arbetssätt och verktyg –

både IT och Verksamhet

”Samverkan, process och 
verktyg...”



• Nöjda användare – positiv feedback och

återkoppling från användare. 

• Medarbetarundersökning i september, 2018 

– antal användare som är nöjda med 

Supporten: 73% (år 2017, 67%)

• Hög lösningsgrad – 85-90%

• Förbättrad service – levererar fler tjänster

exvis CAD-installationer och

licenshantering

Nuläge för ServiceDesk?



Tack!

Mats Rehnqvist, CIO

mats.rehnqvist@rejlers.se


