
Team Servicedesk – Agil IT-support 
Kort historia om hur Team Servicedesk växt fram, och hur vi arbetar med service på SMHI 



 SMHI 

 Peter Khalifa 

 The Story - SMHIs IT-

drift senaste 10 åren 

 Team Servicedesk – 

Agil IT-support 

 Serviceenheten 

 



Ett hållbart samhälle  

i en värld i förändring,  

tack vare vår kunskap om   

väder, vatten och klimat. 

Visionen – Vad vill vi? 



Kort introduktionsfilm om SMHI 

https://youtu.be/xbqy8t0PD_w


Fler delar av SMHI 



Min bakgrund 
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METAR – en gång i halvtimmen, dygnet runt 
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METAR ESSA 131120Z 06004KT 050V110 2100 -RA BR 

BKN002 BKN021 04/04 Q1003 RWY 01L WET OR WATER 

PATCHES 51-100 PCT BA GOOD RWY 08 WET OR WATER 

PATCHES 51-100 PCT BA GOOD RWY 01R WET OR WATER 

PATCHES 51-100 PCT BA GOOD TEMPO 4000= 

TAF ESSA  

131130Z 1312/1412 06004KT 9000 -RA BKN020 TEMPO 

1312/1314 2000 RA BR BKN002 PROB40 1314/1317 1200 BR 

BKN002 TEMPO 1317/1401 0200 FG VV002 BECMG 

1401/1403 RA BKN010 TEMPO 1403/1410 36010KT 2000 

BKN005 PROB40 1410/1412 33010KT 1200 RASN VV003= 



8 Källa:  https://agilesista.com/2014/09/26/the-agile-manifesto-updated/ 
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The Story – en tidslinje 
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Peter började 2004 på SMHI som väderobservatör och assistent  



The Story – en tidslinje 
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Peter började 2004 på SMHI som väderobservatör och assistent  



Team Servicedesk 
Funktionerna Driftkontroll, Servicedesk och Arbetsplatstjänst (on-site-support) 
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4 jobbar i Norrköping 

3 jobbar i Upplands Väsby 

2 i Göteborg 



Team Servicedesk – vårt uppdrag 

 Driftkontrollen 

 SMHIs 24/7 övervakning 

 

 Användarsupport 

 Klassisk användarstöd 

 One-stop-shop 

 

 Arbetsplatstjänst 

 On-site-support 
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Team Servicedesk – Agil IT-support 
 Vad vill vi med det? 

 Team ska vara självorganiserande 

 

 Lyfta det gemensamma leveransansvaret 

 Eliminera ”Not my problem”-attityd 

 

 Skapa delaktighet i hur IT-support levereras av teamet 

 Det blir roligare att bestämma tillsammans! Autonomi! 

 

 Ökad flexibilitet, vara lyhörda och ha större verksamhetskunskap än våra 

föregångare 

 

 Skapa en feedback-kultur och transperens 

 

 Ständigt lära av varandra, med ständiga förbättringar och högt i tak. 
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Team Servicedesk – Agil IT-support 
 Teamcoachens roll 

 Inte experten! 

 

 Servar teamet, de ska må bra på jobbet! Söker deras semestrar, sjukdomar, 

hjälper att hitta ÖT, lägger in deras inryckningar i schemaprogrammet 

 

 Ser till att teammöten hålls och skriver anteckningar, modererar möten, ser 

till att kunskapsnivån är rätt 

 

 Långsiktig planering, nya verktyg, klientprogram på G? nya 

produktionssystem? Vad är utbildningsbehovet? 
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Exempel vad teamet varit med och 

bestämt 
 Teamet 

 var med när vi bestämde vilka vi skulle kalla till intervju del I, och sedan 

var många med på del II av intervjun 

 

 bestämmer själva hur de ska leverera service, justerar själva rutiner när 

de inte fungerar. – autonomi 

 

 Samarbetar med förvaltningar för att få rätt information och ställer krav 

 

 har bestämt vakttiderna själva (ex. har vi ibland dygnsskift 07 – 07) 

 

 har fått bestämma öppet-tiderna för Servicedesk efter att ha tittat på 

fakta vad som behövdes 
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Fungerar det? 
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Tidredovisad tid servicedesk, 
Peter 

timmar
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inc tot

inc esk

Lösningsgrad 1st 

line 

2017 77% 

2018 73% 

2019 77% 

Citat från Axel i teamet: 

 

Tjena, 

 

Tänkte bara säga att jag tycker att du gör 

ett väldigt bra jobb som teamcoach och 

medarbetare. Du har utvecklats väldigt 

mkt positivt, framför all senaste 2 åren 

och det känns att du är en del av teamet 

som driver på framåt på ett positivt sätt 

/Axel 

 



Serviceenheten 
 En ”One stop shop” att vända sig till  

när det gäller service, för såväl interna  

som externa behov. 

 En sammanhållen serviceorganisation 

där service är kärnverksamheten. 

 Bättre möjligheter till samhörighetskänsla 

för medarbetarna i en annars spretig 

och begränsad verksamhet. 

 Bättre möjligheter till utveckling av, och  

satsning på service. 

 Fokus på kunddialogen 

 Intern service blir prioriterad hos IT-ledningen  

genom vår chef 

Reception/Växel 

Expedition 

Bibliotek 
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Servicedesk 

Kundtjänst Administration 

IT-beställning 


