
KONSUMENTDRIVEN IT
Hur skapar man WOW-ögonblick inom IT?



- 2700+ anställda Globalt 
- 12 molnbaserade produkter för kommunikation 
- Del av 3 olika Gartner Magic Quadrant 
- 170k + företag som använder FW globalt 
- ca 1200 företag i Norden använder Freshworks
(Klarna, Åhlens, Telia, MTR, Hermods, Svenska Kyrkan)



Uncomplicate
IT Service Management

Freshservice is an easy to use IT Service Management
Solution packed with powerful automations and built
for modern users



Vardagen hos den nya generationens medarbetare



Vardagen hos den nya generationens medarbetare



Konsumentdriven IT är en övning 
som handlar om att ”hantera 
förväntningar”

I verkligheten...





DRIVKRAFTER FÖR KONSUMENTDRIVEN 
IT



VAD FÖR KONSUMENTDRIVEN IT TILL FÖRETAGET

Arbetskraft på 
flera platser och 

på distans

Anställda är den nya 
generationens 
konsumenter

Överflöd av applikationer: 
Sociala, mobila och 
molnapplikationer

Explosion av enheter 
BYOD, mobila enheter, 

surfplattor
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ANSTÄLLDA ÄR DEN NYA GENERATIONENS 
KONSUMENTER
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FÖRVÄNTAN

MEDARBETARE PRIVAT MEDARBETARE
PÅ JOBBET

MEDARBETARE 
PÅ JOBBET
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MEDARBETARE PRIVAT

VERKLIGHET

ANSTÄLLDA ÄR DEN NYA GENERATIONENS 
KONSUMENTER

MEDARBETARE 
PÅ JOBBET



DEN MODERNA ARBETSKRAFTENS UTVECKLING

TIDIGARE

IDAG
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DE INTERNA SYSTEMETS UTVECKLING

Mål - teknologi

AffärssystemÖka effektiviteten

PersondatorerLagring av 
elektroniska data
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Förbättra 
medarbetarnas 

produktivitet och 
affärsvärde

Molnapplikationer



EN NÄRMARE TITT PÅ 
KONSUMENTDRIVEN IT



    

KÄNNETECKEN FÖR KONSUMENTDRIVEN IT

Demokratiserat 
köp av teknik

Fokus på 
användbarhet och 

funktion

Molnapplikationer Skugg-IT:s 
frammarsch

6



INTRESSENTER I KONSUMENTDRIVEN IT
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● Fokus på användbarhet och 
funktionalitet

● Leverera kortare  ledtider gällande 
implementation och underhåll

● Tänk mobilt och skalbarhet 
● Utforma med slutanvändaren i 

åtanke

● Rådgivare företaget litar på
● Delar ansvar för att köpa in 

teknik
● Bättre avtal med outsourced 

leverantörer 
● Hantera ökade 

säkerhetsrisker
● Single source of truth
● Ökat samarbete och kommunikation  
● Ökad produktivitet och effektivitet
● Åtnjut utmärkta upplevelser för de 

anställda

LEVERAN-
TÖRER

MEDARBETARE

IT-TEAM



KONSUMENTDRIVEN IT
Nästa steg och vägen framåt



Fördelarna med konsumentdriven IT >> Risker

Få åtkomst till avgörande 
affärsinformation

Användarnöjdhet 

 Användarens produktivitet 

 Processens effektivitet Samarbete

Företagsflexibilitet 

Nya generationens 
IT-direktör



Hantera förväntningar 
:: affärsproduktivitet

Leverera 
användbarhet :: 

funktionalitet

BYOD, 
molnapplikationer 

driver 
prosument-beteende

Skugg-IT:s ökning 
är en trend att 

hålla ögonen på

Som en nuvarande 
CIO, framtidssäkra 

ditt digitala fotavtryck

Konsekvenser för en CIO i denna digitala era



Freshworks 
rekommendationer



Målet : Business Impact; resan : hantera förväntningar

● Varför digital teknik (även om det är uppenbart)?

● Vilka affärsmål vill jag uppnå med teknik?

● Vet och förstår jag vad företaget behöver och vill ha?

● Har jag en fastställd process så att mina anställdas förväntningar kontrolleras regelbundet?

● Hur kan jag stötta medarbetare och förbättra företagets produktivitet?

Viktigt att tänka på: Varför, vilka och hur?



Vägen till framgång : Fokus på både användbarhet och 
funktion

● Är viktiga affärsprocesser digitaliserade och automatiserade? 

● Levererar applikationerna som de anställda använder moderna, intuitiva 

användarupplevelser? 

● Finns IT-teamet tillgängligt via flera kanaler? 

● Erbjuder jag smidiga men säkra applikationer och upplevelser för anställda? 

● Förstår jag hur de anställda beter sig med applikationerna?

Viktig fundering: Håll er rörliga samtidigt som IT-teamen 
verkar inom breda affärsramar.



#IT_is_changing : Hur gynnar det dig?

● Framtidssäkrar jag min organisation med robusta molnapplikationer? 

● Investerar jag i molnprodukter av “konsument standard”  för att erbjuda en bekant 

användarupplevelse? 

● Erbjuder jag mobila möjligheter till agenter och användare? 

● Prioriterar jag användbarheten och de anställdas upplevelser urval av leverantörer?

Viktig fundering: Hur ”prosument”-vänlig är din IT-process?



Var uppmärksam på portarna som kan öppnas på vid gavel.

● Utför jag proaktiva och regelbundna kontroller för att känna till olika applikationer som 

anställda provar eller köper? 

● Har jag fått processer på plats för att leda den nya IT-inköpsmodellen? 

● Har jag obruten insyn i applikationerna och teamen i företaget? 

● Ger jag tillgång till den senaste och bästa tekniken?

Viktig fundering: Vilka kontroller, balanser och portar har jag i 
IT-organisationen?



Den nuvarande IT-direktören har många nyanser - Ta fram 
den bästa! 

● Är jag en rådgivare företaget litar på? 

● Har jag en policy som tillåter att företaget samarbetar med mig ofta? 

● Gör jag det möjligt för företagets team att utforska nya produkter tillsammans? 

● Har jag satt processer för godkännande och redovisning på plats för att vägleda 

teknikrelaterade beslut? 

● Har jag en stark säkerhetsmodell med i beräkningarna av riskerna med konsumentdriven 

IT?

Viktig fundering: Framtidssäkra ditt digitala fotavtryck, prioritera 
affärsrelaterade förvärv och behov, samtidigt som riskerna mildras



Tack!


