
Service Automation 
Framework
En introduktion till design och 
leverans av automatiserade 
tjänster
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Vad har dessa gemensamt?
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Om Service Automation Framework & Netgain
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Vad är ”Service Automation”?

Service Automation är:

• Automatiserad leverans av tjänster

• Baserat på förfrågningar av 
användare initierat av dem själva

• Använder sig av en (självservice) 
teknologiplattform för leverans av 
tjänster till användarna

• Har som mål att optimera 
användarupplevelsen för att skapa 
en konkurrensfördel

Service Automation Framework?

En publicering som är resultatet av 18+ 
månader av undersökningar, 
dokumentation av revisioner.

Del av “Best practice” Publications och 
har blivit granskad av ett flertal 
oberoende professionella inom området.

Förorden är skriva av:

• Allan Leinwand (CTO ServiceNow
• Richard Pharro (CEO APMG-

International)
• David Ratcliffe (President Pink 

Elephant)

Utgiven den 14:e, 2017.

“Service Automation Framework
Allicance” är en användarförening inom 
SAF som växer stadigt just nu

Vilka är Netgain?

Experter och nischbolag inom
domänen för Service Automation.

Drygt 40 anställda med kontor i
Stockholm. Lund, Norrköping och
Karlstad.

Är partner med SAFA (Service 
Automation Framework Alliance), 
tillämpar metoden i våra projekt och
utbildar kunder i ramverket.

Använder sig av utvalda
teknologipartners för implementation 
av service automation.



SAF – Innehåll och metodik
- Key Business Drivers

• Service Automation skapar en skalbar affärsmodell där organisationer på ett effektivt sätt och etablera sig på nya 
marknader och nå nya kunder

• Service Automation stödjer organisationer att ta ”data-drivna beslut” baserat på tidigare interaktioner med 
användare och kunder. Bättre information skapar en konkurrensfördel

• Service Automation är användarcentrerad. Tjänster designas alltid med objektivet att skapa den optimala 
användarupplevelsen

• Målet med service automation är att ta bort onödiga manuella rutiner, vilket skapar en mer kostnadseffektiv 
tjänsteleverantör

• Sist men inte minst – genom att bryta ner tjänster till mindre och tydligare steg, skapar ramverket för service 
automation approach för att alltid sträva efter att överträffa användarnas förväntningar
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SAF – Innehåll och metodik
- Icke-automatiserad vs Automatiserad tjänsteleverans

Att gå härifrån… till hit
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Traditionell tjänsteleverantör Automatiserad tjänsteleverantör



SAF – Innehåll och metodik
- Övergripande bild av Service Automation Framework
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SAF – Innehåll och metodik
- Byggblocken inom Service Automation Framework

Service Automation Framework består av 6st huvudsakliga byggblock:

• User: Definierar ”key characteristics” för grupperna av användare som tjänsten skall levereras till

• Service Design: Design och definition av tjänsteerbjudande

• Technology: Definierar och säkerställer användarvänlighet i digitala interface, är lagret som ansluter 
tjänsteleverantören med användarna (som initieras av användaren själv)

• Automated Deployment: De processer som möjliggör en användare att börja 
använda tjänsten första gången

• Service Delivery Automation: De processer som möjliggör för en användare 
att hantera (ändra, fråga, felanmäla etc) sin tjänster under tiden den 
nyttjas (som initieras av användaren själv)

• Serendipity Management: De processer som säkerställer en löpande approach 
till att alltid sträva efter att överträffa användarnas förväntningar
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SAF – Innehåll och metodik
- Implementationsapproach
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Service Automation 
implementation approach

SAFT1

• User groups and 
user profiles

SAFT2

• User profiles and 
user actions

SAFT3

• Compose a Service 
Automation blueprint

SAFT4

• Technology 
interface modeling

SAFT5

• Automated 
deployment 
processes

SAFT7

• Serendipity 
management process

SAFT6

• Service delivery 
automation process

Design The heart of SAF

Delivery The brains of 
SAF



Service Automation Blueprint 
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Service Automation Blueprint 

Service Automation Blueprint består av ett antal lager som övergripande kan beskrivas likt följande:

1. Demographics: Karaktäriserar en grupp av användare med attribut som passar hela gruppen

2. Phychographics: Handlar om användarnas preferenser och uppfattning av vad som är viktigt för 
dem (kan ex. vara enkelhet, säkerhet etc)

3. User Actions: Alla steg/interaktioner som en användare kan ta i en del av tjänsteleveransen

4. Physical Evidence: De ”bevis” som etablerar en känsla av förtroende 
och tillit mellan tjänsteleverantören och användarna

5. Technology Interface: Det tekniska gränssnittet mellan användarna och 
tjänsteleverantören som faciliterar interaktionerna sins emellan

6. Support Processes: Detta avser de (automatiserade) sekvensiella steg som en 
tjänsteleverantör behöver ta för att agera på de user actions som 
användaren har initierat

7. Company Functions: De organisatoriska delarna inom företaget som ansvarar 
för definierade supporting processes
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i kombination med Artificiell Intelligens & Robotisering
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I kombination med Artificiell Intelligens & Robotisering
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Användarinteraktion 
behöver ej endast ske via 
klick i självserviceformulär 
– allt fler lösningar kring 
intelligenta chat bots
etableras nu vilket skapar 
ytterligare en väg att 
interagera med sin tjänst

Machine learning nyttjas för att snabba upp delar av 
supportprocesserna mer och mer efter att den ”lär 
sig” användarnas beteendemönster



I kombination med Artificiell Intelligens & Robotisering

Robotic process automation (RPA) är en automationsteknik som ”imiterar” en människa genom att interagera med 
befintliga systems gränssnitt. Tekniken möjliggör att skapa snabb och kostnadseffektiv automation utan behov av att 
utveckla eller förändra befintliga system. Roboten kan ersätta de flesta manuella uppgifter som en människa gör, 
jobbar 24/7, gör aldrig fel och kostar en bråkdel.

14

Så kallade ”unattended robots” opererar helt utan 
mänsklig involvering. 

En “attended robot”, stöttar anställda i att utföra manuella 
återkommande rutiner – men kontrolleras och initieras av en 
människa



Frågor? Tack för att ni lyssnat! :-)

Kom gärna och prata 
mer med oss i monter 6!
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Fredrik Spets
+46 725 14 65 22
fredrik.spets@netgain.se
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