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Tjenestekatalog – fra applikasjonsliste til 

strategisk verktøy 

ITIL-dagen 2013, Trondheim v/Helge Rognlien, Steria AS

“People don’t buy products (services)

they buy the expectation of benefits (value) “

Theodore Levitt, Harvard Business School



 www.steria.noNoen spørsmål vi skal jobbe med…
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 Hva er en tjeneste?

 En applikasjon – er det en tjeneste?

 Hva skiller en TJENESTE fra et produkt (eller en vare)?

 Hva er «verdi»?

 For hvem skal vi skape verdi?

 Tjenestekatalog – hva skal vi bruke informasjon om tjenesten til?

 Tjenestekatalog – hvilke informasjon trenger vi i tilknytning til en 

tjeneste?

 Utvikling og forbedring av tjenestekatalog – noen prinsipper 



 www.steria.noIntroduksjon - presentasjonsrunde

Hvem er jeg?

 Navn: Helge

 Rolle: Rådgiver (IT Service Management)

 Organisasjon: Steria AS
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Hva er en tjeneste?
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 En aktivitet gjerne knyttet til leveranse av et produkt (eller flere) som 
etterspørres og gir mottaker en verdi.

 Helhetlig leveranse/pakke:

 Gir kunden verdi

 Består av flere «ting»

 Mer enn en applikasjon

 Sum av funksjonelle/ikke funksjonelle krav (kapasitet/sikkerhet)

 Ramme?

 Hva skjer hvis den tas bort

 Tilføre en verdi:

 Utføre oppgaver

 Sett med oppgaver som utføres

 Yter overfor kunde som gir ham merverdi. Kunde slipper å ta risiko for 
underliggende utstyr og teknologi.



 www.steria.noHva er en ”Tjeneste”?

 “A SERVICE is a means of delivering VALUE to customers by 

facilitating OUTCOMES customers want to achieve without the 

ownership of specific COSTS & RISKS” (ITIL®)

 ”A service is an action” (Gartner)

 ”Sannhetens øyeblikk” (Janne Carlsson, SAS)

 ”Kontaktpunktseffekten” (Service Management, Richard Normann)

 ”En tjeneste er en handling som gir nytteverdi for mottaker” (Steria)
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En applikasjon – er det en tjeneste?
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 Nei – men er en viktig bestanddel

 Ikke alene – må være brukbar for kunde…

 Samhandling vs E-post

 Tekstbehandling vs Word



 www.steria.no

 Service assets:

 Any capability or resource of a service provider.

 Capabilities:

 The ability of an organisation, person, process, application, 

configuration item or IT service to carry out an activity. Capabilities are 

intangible assets of an organisation.

 Resources:

 A generic term that includes IT infrastructure, people, money or anything 

else that might help to deliver an IT service. 

9
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Capabilities Resources

Management

Organisation

Process

Knowledge

People

Financial Capital

Infrastructure

Applications

Information

People
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Hva skiller en TJENESTE fra et 

produkt (eller en vare)?



 www.steria.noBesvarelser fra gruppene

 Kan lagres

 Materielt

 Konkret

 Inngår typisk i en tjeneste

 …

 Forbrukes i «øyeblikket»

 Kan ikke lagres

 Den merverdien som 

«produktet» gir

 Leveranse av et produkt

 …

Produkter Tjenester
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System

Applikasjon Modul (n, n+1,n+x)

Database

Mellomvare

Integrasjoner

Nettverk

Server

Funksjon (org)

Hosting

Databasedrift

Applikasjonsdrift

Housing (EBA – Elektrisitet, Bygg, Anlegg)
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Produkt

Tjeneste

Lav.. Pålitelighet Høy..
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Service Management av R.Normann

 ”Transaksjoner består sjelden av bare varer”

 ”Mange konkrete varer fungerer som ”prisbærere” for ikke-materielle 
tjenester”

 ”Ofte er det ikke synliggjort hvilke tjenester et tilbud inneholder”

 ”Bunting innebærer at et firma tvinger kunden til å kjøpe en rekke varer 
eller tjenester som en pakke”
 Take it or leave it!

 Avlastende tjenester;
kan utføres mer lønnsomt ved spesialisering eller skalering

 Tilretteleggende tjenester;
gjør det lettere for kunden å gjøre ting selv
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Vanligvis inneholder et servicekonsept flere av disse, i blant samtlige

 Tjenestetilbud inneholder og kombinerer:

 Spesialkompetanse i å levere:

 Tjenester

 F.eks ”hårklipp”

 eller Produkter (varehandel)

 F.eks ”kjøleskap”

 Koblinger og sosiale relasjoner

 Overføring av ekspertise

 Ledelse/styring og organisasjon

 …. som et serviceprodukt
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AND

AND

Tjeneste gir

nytteverdi

for kunde

Ønsket funksjonalitet

Fravær av hindringer

Tilstrekkelig kapasitet

Tilgjengelig

Pålitelig

Trygg

OR

"Utility"

"Warranty"
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Verdi levert

til kunde når

leverandør
drifter for kunden et kreditt

system

som

tilrettelegger

for

utlåns-

prosessen

som
estimerer

risiko ved

utlån 

innenfor

•et angitt sted

•en angitt tid

•en angitt

grenseverdi

på en måte

som er

•tilgjengelig

•pålitelig

•sikker/trygg

•nøyaktig

Warranty/Garanti -> Nivå (hvordan?)
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 Eksempler på verdi:

 Valutakurser

 Penngeseddel

 Samlerverdi

 Affeksjonsverdi

 Dekker et behov

 Økonomi; nåverdi vs verdi i et livssyklus perspektiv

 Fordelaktig konsekvens for noen

 Fravær av risiko

 Sikkerhet

 Omdømme

 …
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 Financial:  increased revenue or profit (or reduced costs) 

 Risk:  reduced vulnerability

 Compliancy:  increased legal / regulatory conformance

 Product: increased production

 Customer:  increased satisfaction

 Shareholders:  public image and share value 

 Time to market: agility and innovation

 Stability: availability, reliability and responsiveness

 Life preserving / saving: support of critical services

Kilde: Colin Rudd
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For hvem skal vi skape verdi?
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Money spent

Value added

Value realized

Kilde: ITIL

"Quality in a product or service is

not what the supplier puts in.

It is what the customer gets out 

and is willing to pay for."

- Peter Drucker
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Flyreise

fra A til B

Bestilling og betaling

Bagasje mottak/utlevering

Informasjon

Plassreservasjon
Ta betalt

Service ombord

Fly og navigere

Bagasjelogistikk

Teknisk kontroll, klargjøring, drivstoff

Drift av flyplass med tilhørende tjenester

Innsjekking og 

sikkerhetskontroll

Flyveledelse (kontrollør, kommunikasjon, radar)

Catering

Valgfrie

tilleggstjenester

Obligatoriske

tilleggstjenester
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Kundetjenesten ”flyreise”
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Tjenestekatalog – hva skal vi bruke 

informasjon om tjenesten til?

27



 www.steria.noI hvilke systemer har vi behov for informasjon om 

tjenestene?

 Intranett (Confluence, Sharepoint)

 Saksbehandlingssystemet – Service Management i stort!

 Selvbetjening (SSP – Self Service Portal)

 Overvåkingssystemet

 Økonomisystemet

 Timeregistreringssystemet

 Inventaroversikt og Lisenskontroll system

 Tjenesterapportering

 Forvaltning av systemer (Jira)

 …

 Annet som f.eks statusskjermer ved Servicedesk

 Innrapportering av ønsker, feil og behov i ulike kanaler (tlf, mail, 
SSP/Web)
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Tjenestekatalog – hvilke informasjon 

trenger vi i tilknytning til en tjeneste?

29



 www.steria.noTjenestekatalog eksempel

Tjeneste

ID

Tjenestenavn Tjenesteoversikt Tjeneste-

ansvalig

System-

eier

Tjenesteelementer

Inkludert

Tjenesteelementer

Begrensninger - ikke 

inkludert

Ver. Tjeneste-kategori Pris Prioritering av 

tjenesten

Leveranse-

tider

SLA nivå Tilgjengelighet 3. parts 

leverandør

Dato 

oppdatert:

T01 Service Desk Å være et mottakssenter for alle typer 

henvendelser fra våre kunder.

Tjenesten skal sikre at våre kunder raskest 

mulig er tilbake i normal driftssituasjon 

etter en feil eller avvik fra normal drift ved 

å motta, rette om mulig eller videresende 

sak til rette instans, følge opp og avslutte 

sak i samråd med den som har meldt inn 

saken.

HDO HDO Tjenesten inkludere å motta, rette om 

mulig eller videresende saken til rette 

intans, følge opp og avslutte saken i 

samråd med den som meldte inn saken.

1.0 Basistjeneste Inngår i SLA 1.-3. linje 

support

24-7-365 NSN, Frequentis, 

Ventelo, 

Motorola, etc.

01.01.2012

T01A Meldingstjeneste HDO HDO 0.9 Støttetjeneste

T02 Drift og vedlikehold av nytt digitalt 
nødnettutstyr

ICCS server, ICCS klient, ICCS 

brukeradministrasjon, Antivirus, 

Opprinnelsesmarkering, Nettverksutstyr, 

SMS, E-post i kontrollrom, Nasjonalt 

telefonregister.

HDO DNK Overvåkning, feilretting, inkl. utrulling av 

oppdateringer og skifte av hardware. 

Brukeradministrasjon av hvem som har 

tilgang til systemet. Se 

tjenestebeskrivelsene for mer utfyllende 

informasjon.

1.0 Basistjeneste Inngår i SLA 1.-3. linje 

support

24-7-365 O,1 el. 2 99,5% i den tida 

tilgjengelighet 

måles

MSI, Frequentis, 

Ventelo

01.01.2012

T02A Brukeradministrasjon Brukeradministrasjon for god 

brukerkontroll og administrasjon av hvem 

som har tilgang til Tetranettet

HDO • Implementere og vedlikeholde egne 

talegrupper.

• Åpning eller stengning (midlertidig/varig) 

av tilgang til nødnettet for radioterminaler 

iht bestilling og prosedyrer.

• Administrasjon av brukertilganger til 

Tetranettet.

• Gjenåpne tilgang for 

radioterminaler som er 

permanent sperret.

1.0 Støttetjeneste

T02B Backup (sikkerhetskopiering) av radio-
og telefonibetjeningssystemet (ICCS) 

Sentralisert drift av lokal backup på 

kontrollrommet slik at vi sikrer mot tap av 

data ved eventuelle feil.

HDO DNK Backup av databaser (inkl. konfig, 

statistikk)

Restore

Backup av klienter (ICCS 

klienter)

Sentralisert lagring

Backup av 3. parts 

systemer

1.0 Støttetjeneste 1.-2. linje 

support

24-7-365 99,5% i den tida 

tilgjengelighet 

måles

MSI, Frequentis, 

Ventelo

30.10.2012

….

T06 Konsulentbistand / Rådgivning Spesialisert rådgivning innenfor tekniske, 

brukermessige og lokalitetsspørsmål.

Rådgivning rundt løsninger og systemer 

for nødmeldetjenesten.

HDO HDO Rådgivning, Dokumentasjon 1.0 Bestillingstjeneste Timepris.

x.-/time

Etter avtale Ette avtale Etter avtale Bestilling med 

beskrivelse av 

oppdrag sendes 

til: pk@hdo.no

01.01.2012
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Utvikling og forbedring av 

tjenestekatalog – noen prinsipper 



 www.steria.no7 prinsipper for definisjon av en Tjenestekatalog

 Om du ønsker å operere IT som en forretning – må du ha en TK som viser 
hvilke tjenester du leverer til kunden(e)

 To typer IT tjenester
 Kundetjeneste (Business Service)

 Støttetjeneste (Technical Service)

 Tjenestekatalogen inneholder kun "aktive" kundetjenester

 Tjenesteportefølje inneholder alle tjenester med status (fra vugge til grav)

 Tjenestekatalogen er rettet mot tjenestemottager
 Kunde som betaler for tjenesten

 Bruker

 Bestillbare tjenester tilgjengelig via "Self Service" eller et bestillingsmottak 
og leveranseapparat (Request/Access)

 To typer kundetjenester:
 Generell for hele virksomheten (shared)

 Spesifikk for en forretningsenhet / en forretningsprosess
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30/10/2013 33

Fokuser oppbyggingen av tjenestekatalog med 

utgangspunkt i de/den (Kunden) som faktisk betaler for 

tjenesten

Start med enkle kostmodeller med kjente

kostnadselementer

Jobb gjerne parallelt med å standardisere “bestillinger” 

og logistikken knyttet opp mot dettte

 MEN ikke kall dette iniativet “tjenestekatalog”
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Annet støttemateriell

35



 www.steria.noDefinisjoner iht ISO 9004 (ISO 8402)

 Kjennetegn ved tjenester og tjenesteytelser

 ”Det er nødvendig å angi kravene til en tjeneste i form av kjennetegn som 

kan observeres og vurderes av kundene.”

 ”Et kjennetegn ved en tjeneste eller tjenesteytelse kan være kvantitativ 

(målbar) eller kvalitativ (sammenlignbar), avhengig av hvordan det vurderes, 

og hvorvidt vurderingen gjøres av tjenesteorganisasjonen eller kunden.”

 Mange kvalitative kjennetegn som vurderes subjektivt av kundene, kan måles 

kvantitativt av tjenesteorganisasjonen.

 Eksempel på kjennetegn som kan spesifiseres i kravdokumenter:

 Anlegg, kapasitet, antall personer og materiellmengde.

 Ventetid, leveringstid, behandlingstid.

 Hygiene, sikkerhet, pålitelighet og trygghet

 Velvillighet, tilgjengelighet, høflighet, komfort, estetisk miljø, kompetanse, 

avhengighet, nøyaktighet, fullstendighet, troverdighet og effektiv kommunikasjon.



 www.steria.noTjenestemodellen

Tjeneste-

katalog

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N=Nytte / funksjon (Utility) A=Aktiva (Asset)

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

Lease, Lisensiere, Forsyne Ledelse

Organisasjon

Prosess

Kunnskap

Medarbeidere

Informasjon

Applikasjoner

Infrastruktur

Finansielle midler

Styre, Drifte, Vedlikeholde

Gjenopprette, Løse, Reparere

Lagre, Beskytte, Overvåke

Registrere, Behandle, Innfri

Analysere, Vurdere, Granske

Modifisere, Omforme, Befordre

Designe, Utvikle, Konstruere

Koble, Integrere, Samhandle

Tjenestelinje Tjenestetype Kunde aktiva

Utleie tjeneste

Forvaltnings tjeneste.

Hjelpe tjeneste

Sikringstjeneste

Utøvende tjeneste

Evaluerings tjeneste

Transformasjons

tjeneste

Innovativ tjeneste

Kommunikasjons

tjeneste

Line of Service
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 Tjeneste
 En tjeneste er en handling som gir nytteverdi for mottaker

 Kundetjeneste (Business service)
 Er tilgjengelige for, og understøtter kundens virksomhet direkte

 Kan leveres alene eller sammen med tilhørende tilleggstjenester

 Obligatorisk tilleggstjeneste
 Er tilgjengelige for, og understøtter kundens virksomhet direkte

 Tilhører en bestemt kundetjeneste (ikke valgfri)

 Valgfri tilleggstjeneste
 Er tilgjengelige for, og understøtter kundens virksomhet direkte 

 Er valgfri og tilhører en bestemt kundetjeneste

 Bestillingstjeneste
 En tjeneste (kundetjeneste eller valgfri tilleggstjeneste) som en bruker selv kan bestille fra tjenestekatalogen

 Støttetjeneste (Shared service / Technical service)
 En tjeneste som inngår i og understøtter en eller flere kundetjenester (direkte eller indirekte)
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Business facing services

Service structures
(Kilde: Colin Rudd)

Business processes

Supporting services Supporting services

Infrastructure components

Suppliers IT support teams IT functions IT processes

Service functions

CMDB

Service Catalog

Service Request Catalog

Supporting services


