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Sammanfattning  
Inom IT pågår ett paradigmskifte i form av att företagens egenproducerade IT‐miljöer håller på att bytas ut 
till förmån för köpta tjänster som populärt kallas ”molntjänster”, vilket förenklat kan översättas till 
elföretagens reklam ”2 hål i väggen”. Hur vet jag som köpare att en leverantör med bra prissättning klarar 
av de kvalitativa krav som jag som kund ställer på tillgänglighet, kvalitet och utveckling? 
Det finns samtidigt en ny kvalitetsstandard, ISO/IEC 20000 som är inriktad på styrning av tjänsteleveranser 
inom IT, är standarden svaret på kundernas behov av mätning och uppföljning?  
Som leverantör ställer man sig frågan, är det värt mödan att certifiera sig enlig ISO20000?  
Arbetshypotesen är ”Ger certifiering enligt ISO20000 kvalitetshöjande effekter?”. Arbetet påvisar att 
ISO 20000 är väl uppbyggd enligt gällande kvalitetsteorier och att kvalitetscertifiering enligt ISO20000 ger 
goda förutsättningar för kvalitetshöjande effekt på IT-företagens tjänsteleveranser. 
 
 
 

 
Summary  
It is a ongoing paradigm shift within IT Management in the form of corporate self-produced IT environments 
are being replaced in favor of purchased services as popular is called "cloud services", which simplified can 
be translated into electricity advertising "2 hole in the wall". How do I know as a buyer to a vendor with good 
pricing cope with the qualitative requirements?  
There is also a new quality standard, ISO / IEC 20000, which focuses on governance of service delivery in 
IT. Is the standard answer to the customers' need for measurement and monitoring?  
As a supplier, it is also the issue, is it worth the effort to certify themselves under ISO20000? 
The working hypothesis is "Provides certification under ISO20000 quality effects?". The work shows 
that ISO20000 is well structured according to the quality of theories and the quality certification according to 
ISO20000 provides good opportunities for quality improvement effect on IT-enterprises service delivery. 
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1. INTRODUKTION  
Företagen har ett starkt behov av att effektivisera sin verksamhet för att behålla sin konkurrenskraft. De 
flesta företagen blir allt mer beroende av en väl fungerande IT‐infrastruktur, med ökade kostnader som följd, 
allt eftersom behovet av IT‐stöd breder ut sig i organisationernas kärnverksamhet. De krävs allt fler 
IT‐specialister för att hantera de komplexa system som byggs upp vilket påverkar kostnaden för drift och 
utveckling av systemen. För att hålla nere kostnaderna och behålla tillgång till IT‐expertis och system som 
fungerar dygnet runt väljer företagen i allt större grad att köpa IT‐tjänster istället för att producera dem 
själva.  
 
Det intressanta är att nu finns drivkrafterna från företagen att köpa paketerade IT-tjänster i form av e-post, 
lagring, backup, säkerhet mm och utbudet av tjänster är stort. Samtidigt har nyligen utarbetats en standard, 
ISO20000, som inriktar sig på kvalitetscertifiering av IT-tjänster. 

1.1 Problem 
Inom IT pågår ett paradigmskifte i form av att företagens egenproducerade IT‐miljöer håller på att bytas ut 
till förmån för köpta tjänster som populärt kallas ”molntjänster” vilket förenklat kan översättas till 
elföretagens reklam ”2 hål i väggen”. Eftersom man då ej har kontroll över hur produktionen genomförs vill 
man som kund på något sätt kunna känna sig säker på att leverantörerna har rätt förutsättningar för 
leverera kostnadseffektiva och kvalitativa IT tjänster över tid. Hur vet jag som köpare att en leverantör med 
bra prissättning klarar av de kvalitativa krav som jag som kund ställer på tillgänglighet, kvalitet och 
utveckling? 
 
Det finns en ny kvalitetsstandard, ISO/IEC 20000 som är inriktad på styrning av tjänsteleveranser inom IT. 
Är standarden svaret på kundernas behov av mätning och uppföljning? 
 
Att implementera ett standardiserat arbetssätt som uppfyller kraven i ISO20000 är kostsamt. Det måste 
löna sig att införa standarden i form att sänkta kostnader eller ökade intäkter, i många fall införs standarden 
först efter att legala krav införts eller när man inte får medverka vid upphandlingar om certifikat saknas. 
Lönar det sig med certifiering? 
 

1.2 Syfte 
Arbetet syftar till att klarlägga om ISO20000 bidrar till en positiv kvalitetsutveckling enligt vedertagen 
kvalitetsteori. 
 
Frågeställningar 

1. Baseras ISO20000 på vedertagen kvalitetsteori? 
2. Ger certifiering enligt ISO20000 kvalitetshöjande effekter? 
3. Lönar det sig att certifiera sig enligt ISO20000? 
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2. TEORI  

2.1 Kvalitet 
Totalkvalitet i tjänster blir ett kvalitetsarbete som utgår från kundbehov på marknaden. Att tillfredställa 
kundbehov innebär att tjänsteverksamheter måste utgå från sin affärslogik, hur överskottet tjänas ihop. Om 
processerna (arbetsförloppet från ax till limpa) i tjänsteverksamheten fungerar i alla led får man nöjda 
kunder och har uppnått rätt kvalitetsnivå. Alla typer av tjänster, kommersiella, ideella och offentliga omfattas 
av detta. Kan inte kundbehov tillfredställas är verksamhetens existensberättigande på marknaden liten. 
Med totalkvalitet menas att ledning och medarbetare säkrar kvaliteten i alla led inom organisationen, där 
totalkvalitetsbegreppet avser hela kedjan från värdering av marknadens behov till nöjda kunder och 
omfattar alla funktioner i organisationen (Danielsson, 1995). 
 
Det finns ett stort antal definitioner på kvalitet. Juran (2000) definierar kvalitet som ”fitness for use”. Deming 
(2000) definierar kvalitet som ”Quality should be aimed at the needs of the customer, present and future”. 
Philip Kotler (Kotler, 1997) definierar kvalitet som ”De totala funktioner och egenskaper hos en produkt eller 
tjänst som skapar förmåga att uppfylla uttalade och outtalade behov”. Bergman & Klefsjö (2006) anser att 
man bör vidga definition och definierar kvalitet som “kvaliteten på en produkt är dess förmåga att 
tillfredställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. Gemensamt är att alla kopplar 
kvaliteten till kundens upplevelse.  
 
Lilja (2005) beskriver ett 2 dimensionellt perspektiv som består av att minimera kundens negativa 
upplevelser samt att förstärka kundens positiva upplevelser. Lilja (2005) anser att det är för mycket fokus på 
att minimera kundens negativa upplevelser och trycker på att man skall fokusera mer på att förstärka de 
positiva sidorna för att skilja ut sig i mängden, att bara fokusera på att minimera brister räcker inte.  
 

2.2 Offensiv kvalitetsutveckling  
Bergman & Klefsjö (2006) översätter begreppet TQM (Total Quality Management) med den svenska  
benämningen ”offensiv kvalitetsutveckling”.  

2.3 Hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling  
 
Bergman & Klefsjö (2001) beskriver de viktiga fundamenten för att skapa kvalitet enligt en modell som 
kallas ”Hörnstensmodellen”.  
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2.3.1 Sätta kunden i centrum  
Att sätta kunderna i centrum innebär att man aktivt tar reda på vad kunderna vill ha och sedan systematiskt 
under utveckling och tillverkning av varor och tjänster försöker att uppfylla dessa behov och förväntningar. 
Kundens behov har stor påverkan för hur tillfredställd kunden blir. Kundens behov har dessutom en direkt 
inverkan på vilken kvalitets som uppnås, eftersom kvalitet definieras som förmågan att uppfylla kundens 
behov och förväntningar Sörqvist (2004) 

2.3.2 Basera beslut på fakta  
För att kunna basera beslut på fakta måste man kunna skilja på verkliga orsaker och brus. Det innebär att 
man måste skaffa sig tillförlitliga metoder att samla in fakta (Bergman & Klefsjö, 2006).  

2.3.3 Arbeta med processer  
En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar ett värde för en kund. En 
process kan liknas vid en väg, en struktur som kan användas gång på gång. Liksom processen börjar i ett 
kundbehov och slutar med kundtillfredsställelse så börjar vägen i ”Behovsbyn” och slutar i 
”Tillfredsställelsebyn” (Ljungberg & Larsson, 2001). 
 
En stor del av den organiserade verksamheten kan ses som en process. Man skiljer ofta på följande typer 
av processer.  
Huvudprocesser ‐(ofta även kallade kärnprocesser) är processer vars uppgift är att fylla externa kunders 
behov och förädla de produkter organisationen erbjuder. Dessa processer har alltid externa kunder.  
Stödprocesser ‐Stödprocesser har till uppgift att tillhandahålla resurser till huvudprocesserna. Hit hör 
processer som rekrytering, underhåll och administrativa processer.  
Ledningsprocesser – har till uppgift att besluta om organisationens mål och strategier samt genomföra 
förbättringar av organisationens övriga processer (Bergman&Klefsjö, 2001). 
 
De grundläggande idéerna bakom processsynsättet har sitt ursprung i en rad olika discipliner. Områden 
som logistik, kvalitet, produktionsutveckling, tjänsteutveckling, organisationsteori osv. har bidragit med 
väsentliga inslag. Det brokiga ursprunget förklarar delvis de olika sätten att se på processer. 
Ursprungsidéerna är gamla och fler än en bidragsgivare har som tack fått utstå kritik långt efter sin samtid. 
Processbegreppets historia kan sägas börja redan i industrialismens barndom. Även den idag starkt 
kritiserad Taylor måste anses ha bidragit till utvecklingen av sin tids processynsätt. Innan Taylor hade Smith 
redan på 1700-talet beskrivit den rationaliseringspotential som fanns i ”specialisation of labour”, identifiering 
och optimering av moment i en tillverkningsprocess. Smith och Taylor kan sägas ha lagt en teoretisk grund 
för Henry Fords framgångar under 1930-talet (Ljungberg & Larsson, 2001). 

2.3.4 Arbeta med ständiga förbättringar  
Kundkraven ökar, nya tekniska lösningar dyker hela tiden upp. Det innebär att man ständigt måste förbättra 
sig för att hänga med. Den stora utmaningen är att kontinuerligt finna förbättringsåtgärder. 
Kvalitetsutvecklingens grundregel enligt Bergman&Klefsjö (2001) är ”Det finns alltid ett sätt att åstadkomma 
högre kvalitet till en lägre kostnad”  
 
Förbättringsarbete  
En verksamhet som vill nå framgång i förbättringsarbetet måste införa en systematisk förbättringsprocess. 
En sådan bör omfatta strukturer för att identifiera förbättringsmöjligheter, lösa problem, genomföra lösningar 
och underhålla genomförda förbättringar enligt Sörqvist (2004). Vidare beskriver Sörqvist (2004) att attityder 
och kunskaper hos ledningen är avgörande samt att en framgångsrik förbättringsprocess måste knytas till 
företagets övergripande strategier och mål och utgöra en naturlig del av arbetet med dessa. 
 
Många av de kvalitetsmodeller som används idag har inslag av eller i vissa fall en grund av ständiga 
förbättringar. I vissa fall innehåller de en systematik att driva förbättringar utifrån, i andra fall att det bara 
talas om betydelsen av förbättringar. Nårga av de mest spridda och populära modellerna under senare år 
har varit ISO9000, TQM, kvalitetsprismodeller och processorientering (Sörqvist, 2004). 
 
Hela grundtanken i förbättringsarbetet är att bli bättre på vad man gör för att över tiden kunna utveckla sig 
och ta marknadsandelar. Deming beskrev på 50-talet grundtanken som en kedjereaktion.  
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Deming (2000) beskriver vidare hur man skall förändra sitt synsätt på förbättringsarbetet genom att förbättra 
sina produkter baserat på feedback från kunderna. Demings beskrivning grundar sig på Walter A. 
Shewhart´s arbete och resulterar bl.a i det man idag kallar Demingcykeln eller PDCA‐cykeln.  
 
Förbättringscykeln kom till i och med att det gamla synsättet 
Design it, Make it, Try to sell it, inte längre fungerade. Deming 
(2000) lade till ett fjärde steg i processen där kunderna 
involveras i processen och menar att man ständigt måste arbeta 
med att förbättra sina produkter. 
 
De fyra stegen  
1 Utveckla  
2 Tillverka  
3 Lansera  
4 Utvärdera; Ta reda på vad användaren tycker och varför icke‐köparna inte har köpt den.  
 
Ett genomtänkt och effektivt förbättringsarbete 
bedrivs med fördel genom att organisationen har 
en strukturerad metodik och verktyg för arbetet. 
Bergman & Klefsjö (2007) tar upp ett mordernare 
verktyg benämnt förbättringscykeln ”Planera – Gör 
– Studera – Lär”. Bergman & Klefsjö (2007) tar 
även upp nyttan av att i förbättringsarbetet 
använda sig av de sju förbättringsverktygen (syftar 
primärt till att strukturera eller analysera numerisk 
information) och de sju ledningsverktygen som 
huvudsakligen hjälper till med att strukturera och 
analysera verbal information.  
 
Idag är Plan, Do, Check, Act (PDCA) Cykeln i 
princip alltid med som ett viktigt fundament i kvalitetsutvecklingen (Bergman & Klefsjö, 2006), så även i 
ISO20000 (ISO/IEC 20000 Standard, 2005).  
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2.3.5 Skapa förutsättningar för delaktighet  
För att kvalitetsarbetet skall bli framgångsrikt fordras att man skapar förutsättningar för delaktighet. Den 
anställde måste kunna känna delaktighet, engagemang och ansvar för att kunna utföra ett bra arbete.  
Jan Carlzon (2009) beskrev, på ett enkelt och slagkraftigt sätt, viktiga element för att skapa delaktighet.  
Dessa var:  

1. Det viktiga för en människa är att veta och känna att hon behövs.  
2. När en människa i frihet får ta ansvar frigörs resurser som annars inte är tillgängliga.  
3. En människa som inte har information kan inte ta ansvar.  
4. En människa som har information kan inte undgå att ta ansvar.  

Kontentan är att en medarbetare som känner sig delaktig och har företagets förtroende blir motiverade att 
skapa en positiv utveckling.  
 
Delaktighet och engagemang åstadkommer man genom delegation av ansvar och befogenheter. Det gäller 
att vända tidigare onda cirklar till goda cirklar. Idag tala vi inte enbart om att vi skall ha många arbetstillfällen 
utan också att dessa skall ge meningsfulla, stimulerande och ansvarsfulla uppgifter. Arbetstillfredsställelse 
är både ett viktigt viktigt mål och ett viktigt medel för att uppnå hög kvalitet (Bergman&Klefsjö, 2001).  
 

2.3.6 Ledarskapets betydelse  
Ledarskapet har en stor betydelse för förbättringsarbetet. Utan ett bra ledarskap som involverar 
medarbetaren och en stark förankring i företagsledningen går det inte att bedriva ett effektivt 
förbättringsarbete (Deming, 2000). Deming (2000) påtalar tydligt vikten av ledarskapet i förbättringsarbetet 
och tog bl.a. fram en 14 punkts lista för att förändra ledarskapet i USA baserat på Japans lyckosamma 
utveckling på 50‐talet.  
Demings 14 punkter  
Deming (2000) beskriver i 
boken ”Out of the crisis” ett 14 
punkts program som bas för 
företagsledarna att ta sina 
företag ur krisen. Deming 
(2000) riktar 14 
punktsprogrammet mot både 
små och stora företag, mot 
serviceföretag och tillverkande 
industri. 
1. Skapa klimat för långsiktiga 
beslut och ständig 
förbättring.  
Istället för att fokusera på 
kortsiktiga åtgärder skall 
företaget jobba med ständiga små förbättringar och på så sätt bli långsiktigt konkurrenskraftiga, överleva 
och skapa arbete för personalen (Deming, 2000).  
2. Övergå till det nya kvalitetstänkandet.  
Företaget måste övergå till en kundorienterad ansats med ständiga förbättringar för att överleva i den 
framtida konkurrensen. Ledarna måste förstå och driva transformationen till det nya kvalitetstänkandet 
(Bergman & Klefsjö, 2006 samt Deming, 2000).  
3. Sluta försöka kontrollera in kvalitet.  
Ta bort behovet av massinspektion, bygg in kvaliteten från början istället (Bergman & Klefsjö, 2006 samt 
Deming, 2000).  
4. Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris.  
Sluta med att välja leverantörer enbart på pris. Det är viktigare att väga in kvalitet och servicevilja samt att 
fokusera på enstaka leverantörer för att uppnå långsiktiga relationer med ömsesidigt förtroende (Bergman & 
Klefsjö, 2006 samt Deming, 2000).  
5. Förbättra ständigt varje process.  
Ständig förbättring av processer för att bli effektivare, ständigt förändra processerna efter kundernas 
förändrade behov är mycket viktigt. Ständiga förbättringar och kvalitetstänkande måste byggas in i 
designfasen vid nyutveckling (Bergman & Klefsjö, 2006 samt Deming, 2000). 
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6. Ge alla möjlighet att utveckla i sitt arbete  
Både medarbetare och chefer behöver utveckla sin kompetens och färdigheter för att utvecklas med 
förändrade krav (Bergman & Klefsjö, 2006 samt Deming, 2000).  
7. Betona ledarskapet  
Cheferna måste utveckla sitt ledarskap. Cheferna skall fokusera på att förbättra processerna samt att 
utveckla medarbetarna istället för att övervaka och korrigera fel (Bergman & Klefsjö, 2006 samt Deming, 
2000).  
8. Fördriv rädslan  
Det är mycket viktigt att fördriva rädslan att misslyckas. Trygga medarbetare presterar och utvecklas 
mycket bättre, (Bergman & Klefsjö, 2006 samt Deming 2000).  
9. Riv ner barriärerna mellan avdelningarna  
Medarbetare från utveckling, design, försäljning och produktion måste arbeta tillsammans som ett team 
istället för suboptimering inom sina avdelningar (Bergman & Klefsjö, 2006 samt Deming, 2000).  
10. Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället  
Alla aktiviteter som hindrar medarbetarna skall undanröjas. Om processer måste ändras skall ledningen 
snabbt och effektivt sätta in resurser för att genomföra förändringar (Bergman & Klefsjö, 2006 samt 
Deming, 2000).  
11. Avskaffa ackord  
Ta bort alla ackord för medarbetare samt numeriska mål för chefer. Numeriska mål flyttar fokus från viktigt 
långsiktigt förbättringsarbete. Fokusera på ledarskapet och verksamhetskunnandet (Bergman & Klefsjö, 
2006 samt Deming, 2000).  
12. Ta bort hindren för yrkesstolthet  
Yrkesstoltheten är en viktigt del för att medarbetaren skall utvecklas och känna sig delaktig. Alla hinder för 
yrkesstolthet måste undanröjas (Bergman & Klefsjö, 2006 samt Deming, 2000).  
13. Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling  
Medarbetarna måste ständigt utveckla sig för att bidra till företagets utveckling. Ta varje tillfälle i akt att 
erbjuda medarbetarna utbildning och utveckling (Bergman & Klefsjö, 2006 samt Deming, 2000).  
14. Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen.  
Förändringsprocessen berör alla men startar i företagsledningen (Deming, 2000). För att uppnå en bra 
effekt behövs både ett bra ledarskap samt att man lyckas med att göra medarbetaren delaktig i 
förändringsarbetet (Yukl, 2005). Ledning måste föregå med gott exempel, involvera kritiska personer i 
förändringsarbetet samt att ta ansvar för förändringsprocessen och dess konsekvenser för beslutsfattande 
och arbetsätt, (Bergman & Klefsjö, 2006). 
Vid förändring går organisationen igenom ett antal steg (Yukl, 2005) som French & Bell (1999) beskriver i 
tre steg. 
 
Förändringsarbete  
Kurt Lewin (French & Bell, 1999) förde fram en modell, Levins modell, avseende förändringsprocessen vid 
organisationsutveckling, en modell som består av tre steg; upptining, förändring och återfrysning. Modellen 
är enligt French & Bell (1999) ett kraftfullt verktyg för att första förändringssituationen. Det första steget, 
upptining, handlar enligt Lewin om att tina upp organisationen genom att få ut budskapet att förändringar 
kommer att ske. Upptining syftar till att skapa motivation och göra organisationen beredd inför 
förändringarna, och kan endera ske med psykologisk trygghet eller med hot. Psykologisk trygghet, vilket 
kan skapas genom en trygg miljö, främjar enligt Lewin, motivation och vilja till utvecklingen och leder 
sannolikt till ökad benägenhet inför förändringen. Steget förändring omfattar implementering av det nya 
genom en kognitiv omstrukturering. Organisationen överger befintliga arbetsmetoder/modeller till förmån för 
de nya som följer med förändringen. Identifiering av nya förebilder och insamling av ny, relevant information 
är viktiga beståndsdelar i detta steg för att hjälpa organisationen att första, känna och reagera annorlunda 
utifrån det nya synsättet. Utmaningen i detta steg ar att organisationen/de anställda kan ha svårt att veta 
vad som förväntas av dem, de kan uppleva otydlighet och det kan förekomma rykten och oro.  Steget 
återfrysning syftar till en integrering och stabilisering av det nya, vilket handlar om att integrera nya 
beteenden i individernas personlighet och attityder.  
Detta steg ar centralt för att långsiktigt uppnå en organisationsförändring och därmed möjliggöra 
utvecklingen. För att framgångsrikt genomföra en förändring så ar kommunikation en viktig faktor, som ska 
bidra till organisationens motivation, att uppmuntra tillförändringen och att skapa en känsla av trygghet inför 
det nya. French & Bell (1999) betonar även vikten av att första och beakta företagets kultur, ha en 
långsiktighet i arbetet (d v s att det tar tid och det kräver resurser), att det finns en vision som motiverar, att 
det finns fungerade processer för lärande, inflytande och delaktighet. 
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2.4 Gap analys  
För att kunna basera sina beslut på fakta måste man samla in fakta om nuläge för att identifiera skillnaden 
mellan nuläget och det man vill uppnå, börläget.  
GAP Analys innebär att man identifierar gapet mellan önskat värde i förhållande till levererat värde. Philip 
Kotler använder GAP analys för marknadsföring och produktlansering (Kotler, 1997). Wilson m.fl (2006) och 
Bergman & Klefsjö (2001) är mer fokuserade på servicekvalitet. Alla tre har målet att uppfylla och helst 
överträffa kundens förväntningar. När man genomför GAP Analys på servicekvalitet är en vanlig modell, 
Zeithaml´s modell som beskrivs i Wilson m.fl (2006), till denna modell hänvisar bl.a. Bergman&Klevsjö till. 
Zeithaml´s modell är en modell för att förklara kundmissnöje och identifierar 5 möjliga gap. Jag väljer dock 
att beskriva Bergman&Klefsjö´s anpassning av denna modell för Offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & 
Klefsjö, 2001).  

Gap 1. Mellan kundens förväntningar och företagets förväntningar om dessa förväntningar 
Detta gap uppstår när man i företaget inte förstår vad som är betydelsefullt för kunden. Att förstå 
vad kunden önskar och förväntar sig är första steget i produktion av tjänster såväl som vid 
varuproduktion. Detta är ett kritiskt steg eftersom man måste förstå vad kunden förväntar sig för 
att kunna utföra tjänsten på det sätt som kunden önskar (Bergman & Klefsjö, 2001).  

Gap 2. Mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och den utformade tjänsten 
Att göra kundens röst hörd i hela utvecklingsprocessen är inte lätt. Detta leder till ett gap som är 
stort i många företag. Ett arbetssätt som kan vara till stöd för detta är ett tydligt fokus på 
produktutveckling samt användning av systematiska arbetssätt, exempelvis Kundcentrerad 
planering (QFD‐Modellen),(Bergman & Klefsjö, 2001).  

Gap 3. Mellan den utformade och utförda tjänsten  
Om personalen inte lyckas utföra tjänsten på det sätt som det är tänkt på grund av att de inte 
kan eller vill uppstår detta gap. Även om man har tydliga instruktioner måste man vara medveten 
om att det kan vara stor skillnad mellan vad olika personer kan åstadkomma (Bergman & Klefsjö, 
2001).  

Gap 4. Mellan den utförda tjänsten och det som man förespeglat kunden  
Detta gap uppträder på grund av att företaget lovat eller antytt något som man sedan inte kan 
leva upp till. Det är viktigt att man är saklig och korrekt i marknadsföring och försäljning så att 
man inte skapar orealistiska förväntningar som sedan inte kan uppfyllas. Vanligt att 
marknadsavdelningen inte har klart för sig vad som är realistiskt samtidigt som de som utför 
tjänsten inte vet vad som förespeglats kunden (Bergman & Klefsjö, 2001).  

Gap 5. Mellan kundens förväntningar och den erhållna tjänsten  
Bedömningen av hög eller låg tjänstekvalitet beror på hur kunderna upplever tjänsten i 
förhållande till vad de i sammanhanget har förväntat sig. Förutom marknadsföring kan också 
prissättningen i hög grad påverka kundens förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2001).  

2.5 Lönsamhet 
Två motpoler i alla verksamheter är strategi och lönsamhet. Spjutspetsarna strategi och lönsamhet ingår i 
varsin triangel, där strategi - struktur – beteende utgör den ena, lönsamhet – effektivitet – kvalitet den 
andra. Vägvalet vid strategipunkten ger förutsättningar för hur överskotten skapas i den enskilda 
verksamheten. Basen i strategitriangeln består av beteende och struktur, och i lönsamhetstriangel av 
kvalitet och effektivitet. Båda trianglarna kan sammanföras inom ramen för en tjänsteverksamhet. Ledning 
och styrelse ska genom sin strategiska ledning ställa krav på tjänsteutförande utifrån ett marknadsbehov. 
För att lyckas måste resurser tilldelas i form av tid, pengar och kompetensutveckling, samt en struktur i 
organisationen som stödjer ett horisontellt processflöde. Framtidens ledarskap i tjänsteverksamheten 
bygger på minskad detaljstyrning. Besluten om investeringar och prissättning måste ske i större 
utsträckning hos de som har kundansvaret i verksamheten (Danielsson, 1995).  
 
Wilson m.fl (2008) konstaterar att det är svårt att peka ut vilka kvalitetsaspekter som är viktigast för 
lönsamheten. Det beror på verksamhetens art, mognad, konkurrenter mm. Det viktigaste är att förstå 
kundbehovet och sedan få till en bra helhet genom att sätta in resurserna där de mest behövs. Den 
parameter som möjligen kan anses vara viktigare än andra är Tillförlitlighet/Pålitlighet (Wilson m.fl, 2008). 
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2.6 Standardisering  
Internationell standardisering började inom det elektrotekniska området 1906 när IEC (International 
Engineering Consortium) grundades. ISA (The International federation of the national standardization 
associations) skapades sedan 1926. ISA lades ner 1942 för att sedan återuppstå i förändrad form 1948 då 
ISO (International Organization for Standardization ) grundades av ett antal intressenter från det mekaniska 
området för att koordinera och driva likformighet inom industrin.  

2.6.1 ISO  
ISO (International Organization for Standardization) är en internationell organisation för utveckling och 
distribution av internationella standarder. ISO är ett nätverk av nationella standardiseringsorgan, ett per 
land, med centralt sekretariat baserat i Geneve. I dagsläget finns 160 länder representerade. Sverige 
representeras av SIS (Standardiseringskommissionen i Sverige), (www.iso.org, 2009).  
 
ISO arbetade inledningsvis med standarder för gängsystem för skruvar, storlekssystem för skor mm. På 
1980‐talet förändrades ISO´s inriktning till process standardisering där ISO9000 är den mest spridda 
standarden från ISO. 1993 breddade ISO sin verksamhet till att också omfatta miljöområdet med ISO14000. 
ISO har en abition att fortsätta sin utveckling och satte 2003 sin vision till ”Standards för en hållbar värld 
(Morikawa & Morrison, 2004). 

2.6.2 IEC  
IEC (International Engineering Consortium) är en internationell organisation som förser 
informationsindustrin med forskning, utbildning, publikationer. Syftet med organisationen är att vara en 
brygga mellan den akademiska världen och industrin (www.iec.org, 2009).  

2.6.3 ISO/IEC 20000  
Standarden ISO/IEC 20000, oftast kallad ISO20000, är en vidareutveckling av den brittiska standarden 
BS15000 i syfte att skapa ett internationellt gemensamt tillvägagångssätt att kontinuerligt mäta och utveckla 
sin leveransförmåga av IT tjänster (Kent Illemann, 2008). Med ISO20000 kan ett företag formellt mäta och 
kvalitetssäkra sina leveranser av IT Tjänster. Syftet med standarden är även att skapa en kultur av ständig 
förbättring i de anslutna företagen. ISO20000 bygger mycket på Demings förbättringscykeln samt vikten av 
ledarskapet (ISO/IEC 20000 Standard, 2005).  
ISO20000 är ett certifikat som har sitt ursprung i ITIL, IT Infrastructure Library. ITIL är en praxis som 
beskriver hur företag kan utnyttja IT, IT‐baserade tjänster och sin befintliga IT‐miljö på ett kostnadseffektivt 
och kvalitativt sätt, för att på bästa sätt stödja den egna affären. ITIL, skapades av dåvarande brittiska 
CCTA (numera OGC) med start 1989 för att användas som riktlinjer av brittiska myndigheter inom IT 
Service Management (Kent Illemann, 2008).  
ISO20000 är direkt anpassat för IT‐tjänster och kan närmast jämföras med ISO9001 som är en mer 
allmängiltig standard som integrerar ISO20000 (Kent Illemann, 2008).  
Standarden är uppdelad i 2 dokument  
ISO/IEC 20000‐1 Part 1: Specification for Service Management ‐innehåller skall kraven för 
standarden(ISO/IEC 20000 Standard, 2005).  
ISO/IEC 20000‐2 Part 2: Code of practice for Service Management – innehåller förslag till hur man som 
organisation kan förbereda sig för att uppfylla standarden (ISO/IEC 20000 Standard, 2005).  
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2.7 Ackreditering  
SWEDAC,Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är nationellt ackrediteringsorgan och 
ansvarar för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll. Detta innebär att de kompetensprovar 
verksamheter som utför analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning. Som 
ackrediteringsorgan arbetar de enligt kraven i den internationella standarden ISO/IEC 17011. Företag som 
har rätt genomföra kontroll och certifiering enligt en specifik standard är listade på SWEDAC´s hemsida 
www.swedac.se (SWEDAC, 2009).  

2.8 Certifiering  
För att som företag certifiera sig väljer man ut en standard som man vill certifiera sig för hos något 
standardiseringsorgan. Man anpassar sedan verksamheten så att kravet i standarden uppfylls. För att 
erhålla certifikatet enligt utvald standard kontaktar man ett företag som är ackrediterad för att utföra kontroll. 
Efter godkänd kontroll utfärdas ett formellt certifikat. Efter att certifikatet är utfärdat skall periodvisa 
uppföljningskontroller genomföras för att upprätthålla certifikatet (Anne Johansson och Ineska Silajdzic, 
2003).  
 

2.8.1 För och nackdelar med certifiering  
 
Fördelar med certifiering  

 Certifikatet är ett bevis på att man jobbar enligt standarden vilket kan ge en 
konkurrensfördel.  

 Rutiner dokumenteras och åskådliggörs för personalen vilket innebär att det blir lättare att 
göra rätt från början och undvika kostsamma misstag.  

 Kvaliteten förbättras på produkter och tjänster.  
 Sammanhängande och effektivare flöde genom verksamheten.  

(Johansson & Silajdzic, 2003) 
 
Nackdelar med certifiering  

 Kostsamt att införa.  
 Risk för att dokumentation av arbetsprocesser får ett för stort egenvärde och blir ett mål i 

sig.  
 Risk för att medarbetarna inte känner sig delaktiga i systemet  

(Johansson & Silajdzic, 2003)   
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3. METOD  

3.1 Undersökningsstrategi 
Tillvägagångssättet för undersökningen är att genom kvalitativ ansats 

1. undersöka om ISO20000 baseras på vedertagen kvalitetsteori. 
2. jämföra kraven i ISO20000 mot ett företag som ämnar införa standarden för att se om införande 

av standarden ger en positiv kvalitetspåverkan. 
3. undersöka om det lönar sig att införa ISO20000. 

 

3.2 Kvalitativ ansats  

3.2.1 Design av undersökningen  
Enligt Wedin & Sandell (2004) påverkar den kvalitativa undersökningens design och upplägg dess kvalitet. 
Genom att ta ställning till ett antal frågor rörande undersökningens design så ökar förutsättningarna för 
kvalitet. Frågeställningarna omfattar bland annat att avgöra huruvida fokus ska vara på någon specifik fråga 
rörande fenomenet eller om undersökningen ska starta förutsättningslöst, uppfattning om fenomenets 
karaktär (är det psykologiskt, biologiskt, socialt etc), undersökarens roll (varför gör undersökaren den här 
undersökningen) samt roll och intresse att delta bland undersökningsdeltagarna.  

3.2.2 Insamling av data  
När designen av undersökningen är klar kan datainsamlingen starta. Psykologiska metoder för 
datainsamlingen kan enligt Wedin & Sandell (2004) till exempel vara intervjuer, skattning, testmetod, 
offentliga register, beteenderegistrering eller systematisk observation.  

3.2.3 Kvalitativ analys  
Metoder för kvalitativ analys av insamlad data, d v s hur undersökaren har kommit fram till sin beskrivning 
och tolkning av det insamlade materialet, är i allmänhet svåra att beskriva. Wedin & Sandell (2004) 
beskriver den kvalitativa analysen som väldigt omfattande i tid och arbete. Forskare ser analysprocessen 
utifrån olika perspektiv, endera som en process där tolkningen successivt växer fram i samverkan mellan 
undersökaren och de som deltar i undersökningen eller som en process med konkreta tekniker för 
genomförandet av analysen. Undersökaren behöver välja den process för analys som är mest 
ändamålsenlig för sin undersökning samt ta ställning till några frågor rörande t ex närhet till observationen 
(skala från ren beskrivning och återgivning till tolkning av betydelsen av samhälls‐och andra strukturer), 
grad av formalitet (reproducerbarhet eller inte) samt hur undersökningsdeltagarnas upplevelser ska 
sammanfattas (som ett fall eller flera fall etc).  
Wedin & Sandell (2004) återger ett antal metodperspektiv att beakta vid kvalitativ ansats.  

 Hermeneutik ‐ett sätt att se på tolkning utifrån tradition och historik, och som innebär att det 
som tolkas behöver ha tolkats tidigare. Tillämpningen av denna i psykologiska sammanhang 
kan vara svårt, däremot kan vissa inslag i det användas, t ex att undersökaren utgår ifrån en 
förförståelse och använder empati, har inslag av verklig, ny upptäckt, rör sig mellan delar 
och helhet mm.  

 Fenomenologi – att utifrån en s k transcendental attityd (d v s utan förförståelse och 
antaganden om fentomenet) utforska personliga upplevelser och erfarenheter av ett 
fenomen/händelse/process/tillstånd.  

 Grounded Theory – att teori ska utvecklas ur data, med målet att utveckla datastyrda 
teorier för att förstå och förklara ett fenomen. Detta ska göras utan att beakta ev tidigare 
undersökningar inom området.  

 Kvalitativa metoder – kvalitativa metoder tydliggör innebörden i en sammanfattad text 
utifrån någon form av kodning/kategorisering.  
 

Fenomenologisk ansats  
Den fenomenologiska ansatsen innebär att man söker sanningen, det innebär att man överger sina och 
andras etablerade idéer till förmån kärnan i det man studerar. Undersökaren fokuserar först på texten eller 
studieobjektet som helhet för att sedan dela upp texten i sina meningsbärande element, samt identifiera 
särskilt betydelsefulla element. Undersökaren transformerar sedan innehållet så att det underförstådda blir 
uttryckligt, det specifika blir generellt, det konkreta blir begreppsligt. Därmed kan undersökaren identifiera 
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återkommande och centrala teman och innebörder i texten som helhet. Det skall sedan integreras till en 
uttömmande beskrivning eller syntes av den erfarenhet som texten speglar (Wedin & Sandell, 2004).  

3.3 GAP Modellen  
GAP modellen innebär att man studerar det gränssnitt som finns mellan en process och dess intressenter 
och identifierar skillnaden, gapet, mellan nuläge och börläge. Analysen kan ske ur ett tekniskt perspektiv 
eller baserat på berörda individers upplevelser (Wilson m.fl, 2008).  

3.4 Att beakta vid undersökningar  
Enligt Wedin & Sandell (2004) är det vid genomförande av undersökningar viktigt att vara medveten om och 
försöka minimera förekomsten av felkällor. I psykologiska sammanhang hänger tillförlitlighet i 
undersökningar ihop med förekomsten av systematiska och slumpmässiga fel. Det talas också om 
reliabilitet och validitet. Systematiska fel är fel som är urskiljbara och som det finns tydliga orsaker till att 
felen/variationen uppstår, t ex att en undersökning genomförs på olika maskiner. Med slumpmässiga fel 
avses slumpmässiga och ovidkommande faktorer som orsakar variation mellan observationer och där det 
inte finns någon orsak till att felen uppstår. Reliabilitet betyder att det inte finns variation mellan 
observationerna medan validitet betyder att undersökningen verkligen ger svar på det vi vill undersöka.  

3.5 Arbetsgång  
1. Undersöka om ISO20000 baseras på vedertagen kvalitetsteori. 

Genom att identifiera kraven för uppfyllande av ISO20000 samt identifiera om kraven uppfyller kriterierna 
för ”Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling”  

2. Jämföra kraven i ISO20000 mot ett företag  
Genom GAP-analys jämföra kraven i ISO20000 mot ett företag som ämnar införa standarden för att se om 
införande av standarden ger en positiv kvalitetspåverkan. 
Val och omfattning  
Valet av företag för fallstudie föll på företaget där jag arbetar, Qbranch Stockholm AB. Valet föll sig naturligt 
då fokus på kunder, ledarskap, kvalitet samt medarbetarnas delaktighet genomsyrar företaget. Qbranch har 
också under ett antal år arbetat med att processorientera verksamheten och när certifiering enligt ISO20000 
har blivit möjlig är det ett naturligt steg att ta.  
Mitt ansvar på Qbranch är att genomföra ISO20000 certifiering. Omfattningen av examensarbetet blev att 
identifiera hur stort steg en ISO20000 certifiering innebar. Metoden för genomförandet var kvalitativ ansats.  
Qbranch  
Qbranch är ett värderingsstyrt företag med affärsidén ”Vi får IT att fungera”.  
”Att få IT att fungera” innebär att Qbranch tar hand om drift, förvaltning och utveckling av företags 
IT‐infrastruktur (epost, fillagring, affärssystem, applikationer etc). Målet är 100‐procentig funktionalitet, 24 
timmar om dygnet, 365 dagar om året.  
För att emotse kundernas ökade krav på jämn bra kvalitet, ökad effektivitet samt att kunna bevisa att 
förutsättningarna till bra kvalitet finns för kunderna, avser Qbranch att kvalitetscertifiera sig enligt 
standarden ISO/IEC 20000.  
 
Design av undersökningen  
Genom att ta ställning till ett antal frågor rörande undersökningens design så ökar förutsättningarna för 
kvalitet. För att skapa en bra design bestämdes att ta fram en frågemall där alla krav enligt standarden 
listades och grupperades i ett antal områden. För att skapa ett bra underlag för vidare arbete skapades ett 
antal värderingskriterier som skall ge vägledning i hur stor arbetsinsats som krävs för att uppnå kraven i 
standarden enligt GAP‐modellen. Frågemallen utformades på ett sådant sätt att både övergripande 
presentation blir möjlig samt att det sedan blir möjlig att gå in på specifika delfrågor för att enkelt se vad 
som behöver göras. Framtagandet av frågemall gjordes genom att studera ISO20000 standarden och 
identifiera alla krav, för att sedan sammanställa kraven och skapa en överskådig presentationsmodell i sin 
helhet, per delområde samt för enskilda frågor.  
Gapet som beskriver hur väl Qbranch uppfyller standarden ISO20000 redovisas i tabellform med följande 
kriterier, Low = Krav ej uppfyllt, (stort gap, svårt att åtgärda) Medium = Krav delvis uppfyllt (lite gap, lätt att 
åtgärda) och High = Krav uppfyllt i sin helhet (inget gap, åtgärder behövs ej).  
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Insamling av data  
När design av frågemallen var klar bestämdes att insamlandet av data skulle ske enligt kvalitativ analys, 
främst genom intervjuer och systematisk observation.  
Arbetsgången var  

1. Intervju med kvalitetschef för att delområde per delområdet få kvalitetschefens syn på 
kravuppfyllnad samt påvisande av bevis för uppfyllande av standard.  

2. Intervju med respektive processförvaltare för att fylla i luckor från intervju med kvalitetschef.  
3. Kontroll av dokumentation och stödsystem för att bevisa uppfyllnad av standard.  
4. Där dokumentation och stödsystem finns kontrollera att det används i vardagligt arbete samt 

kontrollera bevis för detta.  
5. Där rutiner och stödsystem saknas, noterades brist samt genomfördes kontroll om arbetet ändå 

görs i praktiken.  
6. Ifyllnad i framtaget verktyg (mall).  

 
Kvalitativ analys  
Analysen är genomförd enligt den fenomenologiska ansatsen i kvalitativ analys. Det innebär att den är 
genomförd genom intervjuer samt studier av dokumentation och stödsystem i en iterativ process.  
 

3. Undersöka om det lönar sig att införa ISO20000 
Genom kvalitativa studier av vetenskapliga artiklar och litteratur klarlägga om det lönar sig att Införa 
ISO20000. 
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4. ANALYS AV EMPIRI  

4.1 Baseras ISO20000 på vedertagen kvalitetsteori? 
ISO20000 stöds av alla de sex hörnstenarna i hörnstensmodellen. Undersökningen har påvisat att 
ISO20000 har kravkriterier inom alla områden för offensiv kvalitetsutveckling enligt Bergman & Klefsjö 
(2006). 
Sätt kunden I centrum:  
Att sätta kunden i centrum är en central del i ISO20000. Standarden har väl inarbetade krav för 
säkerställande av att kundens röst skall göras hörd hos ledning och organisation. 
Exempelvis finns kravet ”Se till att kundernas krav fastställs och uppfylls med målet att förbättra 
kundtillfredsställelsen” (ISO/IEC 20000 Standard, 2005). Standarden ställer bl.a. krav på att det finns 
dokumenterade servicenivåer mellan kunden och företaget samt att dessa redovisas kontinuerligt. 
Standarden ställer även krav på att det finns en återkommande process för att mäta kundnöjdheten.  
Basera beslut på fakta:  
ISO20000 ställer krav på att ledningen tar del av fakta avseende kundnöjdhet, leveranskvalitet samt 
förbättringsplaner för att säkerställa att det finns förutsättningar att basera beslut på fakta. Standarden 
ställer krav på att servicenivån övervakas och rapporteras mot mål, exempelvis finns följande krav 
”Servicenivån skall övervakas och rapporteras mot mål, som visar både dagens information och trend.” 
(ISO/IEC 20000 Standard, 2005) samt ”Orsaken till avvikelser skall rapporteras och granskas. Åtgärder för 
förbättring som identifierats under denna process skall registreras och lämnade bidrag skall samlas till en 
plan för att förbättra tjänsten” (ISO/IEC 20000 Standard, 2005).  
Arbeta med processer:  
ISO20000 ställer krav på att man på ett strukturerat sätt arbetar med processer och att dessa är tillgängliga 
för personalen på ett ändamålsenligt sätt. Det är ett uttalat krav att processerna är dokumenterade. ”Det 
skall finnas dokumenterade processer och förfaranden som krävs enligt denna standard” (ISO/IEC 20000 
Standard, 2005).  
Arbeta med ständiga förbättringar:  
ISO20000 lägger stor vikt vid ständiga förbättringar och pekar ut ledningens ansvar att leda och följa upp 
förbättringsarbetet. Exempelvis finns kravet ”Tjänsteleverantören skall ha en process för att identifiera, 
mäta, rapportera samt ta fram förbättrande åtgärder på löpande basis” (ISO/IEC 20000 Standard, 2005). 

 
 
Stort fokus läggs på förbättringsarbete enligt PDCA-cykeln med uppföljning för att ge bra förutsättningar för 
förbättringsarbete baserat på fakta från mätning av leveransuppfyllelse, kundnöjdhet etc. Det är även fokus 
på att säkerställa kommunikationen av vikten av förbättringsarbetet med kravet ”Kommunicera vikten av att 
möta tjänsten mål och behovet av ständiga förbättringar” (ISO/IEC 20000 Standard, 2005). Man kan på ett 
tydligt sätt se att standarden har stort fokus på att bygga in ständiga förbättringar i det normala arbetet. 
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Skapa förutsättningar för delaktighet:  
ISO20000 har ett antal krav för att möjliggöra delaktighet. Exempelvis finns följande krav. ”Högsta 
ledningen skall säkerställa att dess anställda är medvetna om betydelsen och vikten av deras arbete och 
hur de bidrar till uppnåendet av målen”, ”Kommunicera vikten av att möta tjänsten mål och behovet av 
ständiga förbättringar” samt att ”Personalens kompetens samt behov av utbildning skall kartläggas och 
hanteras på sådant sätt att personalen ges möjlighet att utföra sitt arbete effektivt.” (ISO/IEC 20000 
Standard, 2005).   
Dessa krav tillsammans med krav för dokumenterade processer och roller ges bra förutsättningar för 
delaktighet. 
Engagerat ledarskap:  
Engagerat ledarskap är viktigt för att kunna förändra verksamheten i rätt riktning. I standarden är det fokus 
på att säkerställa att ledningen tar del av fakta genom krav på att ledningen skall säkerställa 
ändamålsenliga och återkommande mätningar av leveransuppfyllelse, kundundersökningar etc samt att 
ledningen har kvalitetshandlingsplanen på agendan. Det finns en genomgående röd tråd att säkerställa att 
ledningen tar del av information och genom att ha information inte kan undgå att ta ansvar. Ett av kraven är 
”Högsta ledningen skall säkerställa att dess anställda är medvetna om betydelsen och vikten av deras 
arbete och hur de bidrar till uppnåendet av målen” (ISO/IEC 20000 Standard, 2005).   

4.2 Ger certifiering enligt ISO20000 kvalitetshöjande effekter? 
Den framtagna frågemallen med standardens krav som ligger till grund för utvärdering har fungerat mycket 
bra och har gett en bra översiktsbild av uppfyllnadsnivå samt konkret uppfyllnadsnivå per krav i standarden. 
Kommentarerna i kommentarsfälten är mycket bra stöd i ett senare skede när åtgärder skall sättas in. 
Frågemallen bifogas i bilaga 1.  
 
Fallstudien, av Qbranch kravuppfyllnad i förhållande till ISO20000, visar följande resultat vid konsekvent 
införande.  
Low = Krav ej uppfyllt, Medium = Krav delvis uppfyllt, High = Krav uppfyllt i sin helhet.  

4.2.1 Ledningens ansvar 
Avser ledningens ansvar, dokumentationskrav, medarbetarnas delaktighet och kompetens samt 
förbättringsarbete. 
Ledningen har bra fokus på kunder och personal . Ledningsarbetet 
uppfyller de flesta av kraven i ISO20000. Om ISO20000 införs och 
efterlevs förbättras kopplingen mellan kundnöjdhetsmätningar och 
strukturerat förbättringsarbete. Riskhantering och proaktivt, 
strukturerat arbete med riskminimering kommer också att 
förbättras.  
Avseende dokumentation behöver tjänsteförvaltningsplaner 
dokumenteras samt ett antal rutiner och processer.  
Vad gäller roller, kompetens och utbildning är allt på plats samt 
uppfyller kraven till fullo. 
 

4.2.2 Styrning och uppföljning 
Tjänsteförvaltningen är ett av de områden som påverkas mest av införande av ISO20000. 
Inom planering hanteras de flesta tjänster kundunikt med viss 
koordinering på tjänstenivå. Med införande av ISO20000 blir det 
markant större fokus på tjänsten som helhet, med mätning på 
tjänstenivå som omfattar alla kunder med samma tjänst, detta 
möjliggör ett bra förbättringsarbete på tjänstenivå. Tjänsteplanering 
och riskhantering är andra områden som vinner mycket på 
införande av standarden. För att uppfylla kraven enligt standarden 
måste intern opartisk granskning implementeras på samma sätt 
som man gör vid säkerhetscertifieringar. Processförvaltningen med 
dokumenterat tvärgående förbättringsarbete mellan processerna måste till för att uppfylla standarden. 
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4.2.3 Planering och införande av nya och förändrade tjänster 
 
 
Nya och förändrade tjänster är ett annat område som vinner mycket på 
en ISO20000 certifiering. För att uppfylla kraven måste godkännande 
kriterier dokumenteras för att sedan mäta utfallet mot. 
Kapacitetsplanering och budgetering av tjänster måste också 
dokumenteras på tjänstenivå i högre grad än vad som görs idag. 
 
 

4.2.4 Tjänsteleveransprocessen 
Processer för mätning av leveransuppfyllelse sker 
idag huvudsakligen på kundnivå för att sedan 
manuellt övervakas på tjänstenivå. Vid införande av 
ISO20000 måste mer strukturerad mätning och 
uppföljning på tjänstenivå införas. Informationen finns 
men måste presenteras på tjänstenivå samt att 
riskhantering och korrektiva åtgärder måste 
dokumenteras på tjänstenivå. 
Kontrakt och SLA (Service Level Agreement) för 
underleverantörer måste tydligare kopplas mot tjänsten i syfte att säkerställa att underleverantörernas SLA 
ligger i linje med tjänstens SLA. 
 
 

4.2.5 Konfiguration och förändringar 
 
Inom konfiguration måste kopplingen i konfigurationsdatabasen 
mellan kundnivå till tjänstenivå etableras. Den saknade kopplingen 
påverkar även uppföljningen vid förändringar på tjänstenivå. Vid 
införande av ISO20000 skapas en bra kontroll på tjänsten som 
helhet. 
 
 
Vid genomförande av förändringar ger införande av ISO20000 mycket positiva 
effekter på policys för förändringsfrekvens, godkännandekriterier, 
acceptanstester samt mätning och uppföljning på antalet lyckade/misslyckade 
förändringar på tjänstenivå. 
 
 
 

4.2.6 Incident och problemhantering 
 
Problemhanteringen (att undersöka underliggande skäl till att fel uppstår) får 
stor nytta av införande av ISO2000 då mätning och uppföljning sker på 
tjänstenivå ges bättre förutättningar för problemhanteringen. 
Incidenthanteringen (återställande av funktion) påverkas inte nämnvärt av 
införande av ISO20000. 
 

4.2.7 Kund och leverantörsrelationer 
 
Den största skillnaden för kundernas relation med Qbranch blir en tydligare 
kundklagomålsprocess. 
 
I relationen med underleverantörerna blir det märkbar förändring i form av 
dokumentation av roller och processer. 
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4.2.8 Analys av Qbranch i förhållande till tjänstekvalitet vid införande av ISO20000 
Gap 1 ‐ mellan kundens förväntningar och företagets förväntningar om dessa förväntningar.  
Detta gap uppstår när man i företaget inte förstår vad som är betydelsefullt för kunden (Bergman & Klefsjö, 
2001).  
GAP‐analysen visar att Qbranch har bra processer för att förstå vad som är betydelsefullt för kunden. Det 
finns avtal med specificerade mätpunkter och en metodik för avrapportering av dessa. Qbranch genomför 
Nöjd‐kund undersökningar 2 gånger per år för att på ett strukturerat sätt få in kundens förväntan och 
kundens syn på Qbranch uppfyllnad av denna. Införande av ISO2000 ger en förbättrad klagomålsprocess 
samt bättre koppling mellan kundundersökningar och utvecklingsprocessen.  Införande av ISO20000 ger 
således förutsättningar för en kvalitetshöjande effekt. 
Gap 2 – Mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och den utformade tjänsten.  
Att göra kundens röst hörd i hela utvecklingsprocessen är inte lätt. Detta leder till ett gap som är stort i 
många företag. Ett arbetssätt som kan vara till stöd för detta är ett tydligt fokus på produktutveckling samt 
användning av systematiska arbetssätt (Bergman & Klefsjö, 2001).  
Här finns ett tydligt gap vid utveckling av nya och förändrade tjänster där kunderna behöver involveras i ett 
tidigare skede.  
Införande av ISO20000 ger således förutsättningar för en kvalitetshöjande effekt. 
Gap 3 – Mellan den utformade och utförda tjänsten  
Om personalen inte lyckas utföra tjänsten på det sätt som det är tänkt på grund av att de inte kan eller vill 
uppstår detta gap. (Bergman & Klefsjö, 2001).  
Även om processer, instruktioner och roller finns så finns ett behov att mer utbildning av personalen för att 
de skall förstå innebörden av de utformade arbetssätten. Då mätning, uppföljning och planering förbättras 
vid införande av standarden ges således förutsättningar för en kvalitetshöjande effekt. 
Gap 4 – Mellan den utförda tjänsten och det som man förespeglat kunden  
Detta gap uppträder på grund av att företaget lovat eller antytt något som man sedan inte kan leva upp 
till(Bergman & Klefsjö, 2001).  
Det finns ett GAP mellan försäljning och leverans som består i bristande beskrivningar i hur tjänsterna 
utförs, det får till följd att säljaren inte ger en korrekt beskrivning av den utformade tjänsten i 
försäljningsögonblicket. Det får sedermera till följd att kunden i vissa fall upplever att tjänsten inte utförs på 
det sätt som förespeglats. I och med införande av standarden inför tydligare kriterier för nya och förändrade 
tjänster vilket ger en god förutsättning att ge kunden rätt förväntansnivå i säljprocessen. Införande av 
ISO20000 ger således förutsättningar för en kvalitetshöjande effekt. 
Gap 5 – Mellan kundens förväntningar och den erhållna tjänsten  
Bedömningen av hög eller låg tjänstekvalitet beror på hur kunderna upplever tjänsten i förhållande till vad 
de i sammanhanget har förväntat sig (Bergman & Klefsjö, 2001).  
Tydligare kriterier, dokumenterade förvaltningsplaner, införande av mätning, uppföljning och planering på 
tjänstenivå samt tydligare koppling mellan kundundersökningar och utvecklingsarbetet ger goda 
förutsättningar att stänga gapet mellan kundens förväntningar och den upplevda tjänsten. Införande av 
ISO20000 ger således förutsättningar för en kvalitetshöjande effekt. 

4.3 Lönar det sig att certifiera sig enligt ISO20000? 
Huruvida det lönar sig att implementera ISO20000 har inte gått att verifiera eller dementera då 
vetenskapliga artiklar och litteratur på området saknas och ISO20000 en relativt ny standard. Det har gått 
att finna vaga samband mellan ökad kvalitet och lönsamhet (Wilson m.fl, 2006) 
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5. SLUTSATS  
ISO20000 är väl uppbyggd enligt gällande kvalitetsteorier och uppfyller alla kriterier enligt 
hörnstensmodellen. 
 
Kvalitetscertifiering ger goda förutsättningar för en bra kvalitetshöjande effekt på IT-företagens 
tjänsteleveranser samt att certifikatet ger en trygghet för kunderna att 3:e part verkligen går in hos företaget 
och kontrollerar att företaget uppfyller de kvalitetskrav som ingår i standarden. Den framtagna frågemallen 
har visat sig vara ett mycket bra stöd och är ett effektivt sätt att få fram vilka åtgärdsområden som måste 
adresseras inför en ISO20000 certifiering. Certifiering enligt standarden görs med ackrediterade 
kontrollanter vilket borgar för att certifierade företag kontrolleras enlig vidimerat arbetssätt. Fallstudien visar 
att om Qbranch uppfyller standardens krav så sker en förbättring av kvaliteten i leveransen av IT‐tjänster.  
 
Huruvida det lönar sig att implementera ISO20000 har inte gått att verifiera eller dementera.  

6. DISKUSSION  
Syftet med arbetet har delvis uppnåtts. ISO20000 är uppbyggt enligt kvalitetsteorin, det som blev tydligt i 
studierna var dess fokus på ständiga förbättringar istället för processen i sig. Vad gäller den kvalitativa 
effekten av införande av ISO20000 så är svaret att införande i sig inte ger effekten. Effekten får du om 
ledningen är engagerad och tar tillvara arbetssättet enligt standarden, klart är att goda förutsättningar till 
ökad kvalitet skapas.  
 
Vikten av det engagerade ledarskapet i företagsledningen skall inte underskattas. Den risk som föreligger 
är att processerna och rutinerna i sig blir målet med verksamheten istället för ett medel för att nå målet. Om 
man sedan jämför med andra studier inom förbättringsområdet kan man enkelt se att varaktig förbättring tar 
tid att uppnå. För att lyckas med förbättringsarbetet över tid måste förbättring i små steg byggas in i det 
vardagliga arbetet enligt standardens specifikationer.  
Effekterna skall vägas mot resursinsats och kostnader för införande av standarden. Ett införande tar 1‐3 år 
och kräver fokus från både ledning och personal. Vinsten är att kunna marknadsföra sig som en kvalitativ 
IT‐partner. Om man väntar för länge med införandet samtidigt som standarden breder ut sig bland övriga 
företag uppstår ett hot om att bli utestängd från marknaden om upphandlande företag inför krav om 
certifikat för att utestänga oseriösa leverantörer.  
Rätt använt kvalitetssystem och rätt förhållningssätt till processer och rutiner kommer att ge stora fördelar i 
effektivitet, kvalitet och kundnöjdhet vilket även troligtvis innebär att det i längden lönar sig att implementera 
ISO20000, men eftersom standarden är så pass ny går det inte att bevisa. Det man får fram genom studier 
är att certifieringar ger ökad effektivitet, kvalitet och kundnöjdhet men det är svårt att koppla den 
ekonomiska vinsten direkt till certifieringen även om det går att finna vaga samband mellan kvalitet och 
lönsamhet. Sambanden är vaga därför att det är så många faktorer som påverkar den upplevda kvaliteten, 
vilket i sin tur gör det svårt att leda i bevis. 
 
Mitt kunnande och min kännedom om företagets arbetsätt och beslutsforum har naturligtvis påverkat mitt 
arbete och kan i vissa fall minska min objektivitet. 
 
Förslag till vidare arbete är att göra en uppföljande studie på samma företag efter certifiering för att verifiera 
om kvalitetshöjande effekt uppnåtts samt för att försöka klarlägga om det är lönsamt att certifiera sig enligt 
ISO20000. Det skulle även vara intressant att göra en mer omfattande studie av effekterna i ett större antal 
certifierade företag för att se om effekterna är likvärdiga.  
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8. BILAGOR  
 
Bilaga 1: GAP Analys ISO20000  
 



Huvudområde Maturity
Area or process Requirement L M H Qbranch comment or process
Delområde 1 x

Krav 1 x
Krav 2 x
Krav 3 x
Krav x x

Delområde 2 x
Krav 1 x
Krav 2 x
Krav 3 x
Krav x x

Total 2 5 2



ISO 20000 Indelning Management and Impl Planning and Impl service mgtm Planning or implementing new or ISO 20000 Indelning

Resultat per delområde
Management and Implementing Low Medium High
Management Responsibility 0,0% 28,6% 71,4%
Documentation requirements 0,0% 50,0% 50,0%
Competence, awarness and training 0,0% 0,0% 100,0%

Planning and implementing serivce management Low Medium High
Plan 0 0% 30 0% 70 0%
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S i d li
Plan 0,0% 30,0% 70,0%
Do 0,0% 42,9% 57,1%
Check 0,0% 100,0% 0,0%
Act 0,0% 66,7% 33,3%
Activites 0,0% 75,0% 25,0%

New or changed services Low Medium High
Planning or implementing new or changed services 16,7% 41,7% 41,7%

Service delivery process Low Medium High
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Service delivery process
Service Level Management

Service reporting

Service continuity and availability management
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Management and implementing service management
Area or process Requirement L M H Qbranch comment or process
Management Responsibility 0 2 5

Establish the service management policy, objectives and plans
x

Kompetens och kunnandet finns. Bra bred erfarenhet inom ledningen för 
att def detta. Behöver dokumenteras!

Communicate the importance of meeting the service management 
objectives and the need for continual improvement x

Ligger i linje med de värderingar som företaget har. Dock mer fokus på 
HUR vi gör detta varje dag!
Behöver dokumenteras.

Ensure the customer req are determined and are met with the aim 

of improving customer satisfaction x
NKI processen och modellen är på plats, kommer ta mer tid för att värka 
in och produktutvecklingen måste förstärkas. 
Produktägarna måste börja anv CSIP!

Appoint a memeber of management responsible for the co‐
ordination and management of all services

x
Finns alla förutsättningar för att göra detta och är  delvis redan inplanerat 
för 2007.

Determine and provide resources plan, implement, monitor, review 
and improve service delivery and management e.g. recruite 
appropriate staff, manage staff turnover

x

Score Card, budget och NMI arbetet är bra grund för detta.

Manage risks to the service management organization and services, 
and

x
Riskmedvetenheten kan bli större. Finns på ledningsnivå men behöver 
förankras.

Conduct reviews of service management, at planned intervals, to 
ensure continuing suitability, adequacy and effectiveness. x

Score Cards är en del. Vi har initerat interna revisioner med Ryman som 

med tiden kommer möta dessa krav.
Internrevisione behöver breddas. Visa agenda

Documentation requirements 0 2 2
Documented service management policies and plans

x
Alla förutsättningar finns. Gäller att omvandla tanke till dokumenterad 
text.

Documented service level agreements x Kärnområde för en outsourcing leverantör
Documented processess and procedures required by this standard, 
and

x
Mycket finns på plats, men som behöver ses över samt dok ned alla bra 
saker som finns i huvudet på personalen

Records requirered by this standard
x

stödsystemen för detta har vi, gäller att använda dem och på rätt sätt. 
Dokumenthantering måste bli bättre!

Competence, awarness and training 0 0 3
All service management roles and responsibilities shall be defined 
and maintained togheter with the competencies required to 
execute the effectively

x
Roller och ansvar finns dok på alla nivåer. Anpassningar bör vara enkla att 
införa.
Nya formeringen "Governance" blir nyckel!

Staff competencies and training needs shall be reviewed and 
managed to enable staff to perform their role effectivly x

Kompetensplaner är framtagna, vi har traditionellt hög fokus på detta 
samt tillgång till central resurs i form av kompetens manager.

Top management shall ensure that its employees are aware of the 
relevance and importance of their activites and how they 
contribute to the achievement of the service management 
objectives

x

Del av våra värderingar och finns med i nästan all kommunikation.  Vårens 
365 Update kommer förstärka detta ytterligare. 

Total 0 4 10
Planning and implementing serivce management
Plan 0 3 7

The scope of the service providers´s service management
x

Kompetens finns för att göra detta på ett korrekt sätt. Skall 
dokuemnteras

The objectives and requirements that are to be achieved by the 
service management

x

The processes that are to be executed x

Maturity



The framework of management roles and responsibilities, including 
the senior responsible owner, process owner and management of 
suppliers

x
Rollerna finns idag men överlappar en del. Detta behöver ses över. 
Ägare skall utses och dokumenteras.

The interface between service management processes and the 
manner in which the activities are to be co‐ordinated

x

The approach to interfacing to projects that are creating or 
modifying services

x
Tänket finns men vi behöver bli bättre!

The resources, facilities and budget necessary to achiev the defined 
objectives

x
Vår modell täcker detta

Tools as appropiate to support the processes, and x Våra stödsystem saknar ingenting för att möta detta.
How the quality of the service will be managed, audited and 
improved

x
Omarbetningen av NKI arbetet kommer delvis föra oss mot detta. Ett mer 
strikt införande av SLM skulle förbättra det än mer.

There shall be clear management directions and documented 
responsibilities for reviewing, authorising, communicating, 
implementing and maintaining the plans.

x
Behöver dokumenteras.

Do 0 3 4
Allocation of funds and budget

x
Bra uppföljning och modell finns redan inarbetat. Gäller att få till i nya 
bolaget.

Allocation of roles and responsibilites x
Documenting and maintaining the policies , plans, procedures, and 
definitions for each process or set of processes x

Klara styrkor i att skapa dessa, svagare på uppföljning.

Identification and management of risks to the service
x

Behöver bättre struktur. Bra på detaljnivå men risker för suboptimeringar 
finns. Vilket ansvar skall "Affärsstöd" ha?!

Managing the teams including service desk and operations x Form, organiation och ledarskapet finns!
Reporting progress against the plans, and x Vår projektmetodik löser
Co‐ordination for service management process x

Check 0 3 0
Conform with the service management plan and to the 
requirements of this standard, and

x
Uppföljning måste spridas till fler chefs/ledarskapsnivåer

Are effectively implmented and maintained x
Audit programme shall med planned. The audit critieria, scope, 
frequency and methods shall be defined in a procedure. Auditors 
shall not audit their own work!
The objectives of service management reviews, assessments and 
audits shall be recorded togheter with the findings of such audits 
and reviews and any remedial actions identified. Any significant 
areas of the non‐complicance or concern shall be communicated to 
relevant parties.

x

Act 0 2 1
Activites 0 6 2

Collect and analyse data to baseline and benchmark the service 
provider´s capability to manage and deliver service management 
processes

x
Systematiseringen kan bli bättre. Ökat fokus på avvikelser

Identify, plan and implement improvements x Modeller för detta finns, gäller att verkligen följa modellen!
Consult with all parties involved x
Set targets for improvements in quality, costs and resource 
utilization

x
Mätbara mål är alltid en utmaning.



Consider relevant inputs about improvements from all the service 
management processes

x

Measure, report and communicate the service improvements
x

Planen kring CSIP kommer höja detta och möta kraven

Revise the service management polisies, processes, procedures 
and plans where necessary, and

x

Ensure that all approved actions are deliviered and that they 
achieve their intended objectives

x

Total 0 17 14



New or changed services
Area or process Requirement L M H Qbranch comment or process
Planning or implementing new or changed services 2 5 5
The plan The roles and responsibilites for implementaing, operating and 

maintaining the new or changed service including acitivites to 
performed by customers and suppliers

x
Produktutvecklingen behöver förbättras. Fastställ relation och ansvaret 
för Affärsstöd.

Changes to the existing service management framework or services
x

Finns alltid utrymme för förbättringar

Communication to the relevant parties x
New or changed contracts and agreeements to align with the 
changes in business need

x
Vår avtalsmodell och KA metodik adresserar detta. Viktigt att få infon till 
alla parter.

Manpower and recruitment requirements x Styrka hos oss
Skills and training requirements, e.g. users, technical support

x
Styrka hos oss

Processes, measuremet methods and tools to be used in connection 
with the new or changed service, e.g capacity management, 
financial management

x
Finns kvar att göra. Vem ansvarar utföraren eller tjänsteägaren?

Budget and time.scales x
Service acceptance critiera, and x Service Level Management bör stärkas
The exptected outcome from operating the new service expressed 
in measurable terms

x
Beräkningar görs, viktigt att införa PIR, dvs följa upp i efterhand

New or changed services shall be accepted by the service provider 
before being implemented into the live environment x

Godkännande modell måste dokumenteras.

The service provider shall report on the outcomes achieved by the 
new or changed services against those planned following the 
implementation. A post implementation review comparing actual 
outcomes against those planned shall be performed thorugh the 
change management process.

x

PIR fattas i våra metodiker

Total 2 5 5

Maturity



Service delivery process
Area or process Requirement L M H Qbranch comment or process
Service Level Management 0 2 4

The full range of services to be provided together with the 
corresponding service level targets and workload charateristics shall 
be agreed by the parties and recorded

x
Bra kontroll idag, möjligen med undantag för beräknad workload

Each service provided shall be defined, agreed and documented in 
one or more service level agreements (SLAs)

x
Relation och ansvar med Affärsstöd

SLAs, together with supporting service agreements, supplier 
contracts and corresponding procedures, shall be agreed by all 
relevant parties and recorded

x
Helheten med underleverantörer finns inte dokumenterat. Gäller att 
synka detta med alla kunder och åtaganden.

The SLAs shall be under the control of the change management 
process

x
Modell, stödsystem finns dock används det inte

The SLAs shall be maintained by regular reviews by the parties to 
ensure that they are up‐to‐date and remain effective over time x

Är en del av vår KA metodik

Service Levels shall be monitored and reported against targets, 
showing both current and trend information. The reason for non‐
conformance shall be reported and reviewed. Actions for 
improvement identified during this process shall be recorded and 
provided input into a plan for improving the service

x

Är en del av vår KA metodik

Service reporting 0 4 3
Performance against service level targets x Del av KA metodiken
Non‐compliance and issues, e.g against the SLA, security breach

x
Stödsystem och modell finns möte fungera bättra i vardagen

Workload characteristics, e.g. volume, resource utilization x Allt datat finns, analysmetoder kan förbättras
Performance reporting following major events, e.g. major incidents 
and changes

x
Görs men inte formaliserat

Trend information x Finns med som del i våra månadsrapporter
Satisfaction analysis x NKI process på plats, kommer bli bättre vid en omarbetning
Management decisions and corrective actions shall take into 
consideration the findings in the service reports and shall be 
comunicated to relevant parties

x
Når vi verkligen ut till personalen?

Service continuity and availability management 2 4 2
Budgeting and accounting for IT services 0 1 5

Budgeting, and accounting for all components including IT assets, 
shared resources, overheads, externally supplied service, people, 
insurance and licences;

x
Vår ekonomiska modell, stödsystem och uppföljning

Apportioning indirect costs and allocating direct costs to services;
x

Effective financial control and authorization. x

Maturity



Costs shall be budgeted in sufficient detail to enable effective 
financial control and decision making.

x

The service provider shall monitor and report costs against the 
budget, review the financial forecasts and manage costs 
accordingly.

x

Changes to services shall be costed and approved through the 
change management process.

x
Följer en formell hanteringen men ej i linje med Change mgmt

Capacity management 0 6 0
Information security management 1 6 0

Implement the requirements of the information security policy;
x

Manage risks associated with access to the service or systems.
x

Best effort.

Security controls shall be documented. The documentation shall 
describe the risks to which the controls relate, and the manner of 
operation and maintenance of the controls.

x
Finns här och var men behöver samlas

The impact of changes on controls shall be assessed before changes 
are implemented.

x
Modell finns men måste användas i högregrad

Arrangements that involve external organizations having access to 
information systems and services shall be based on a formal 
agreement that defines all necessary security requirements.

x

NDA finns

Security incidents shall be reported and recorded in line with the 
incident management procedure as soon as possible. Procedures 
shall be in place to ensure that all security incidents are 
investigated, and management action taken.

x

Stödsystemet är anpassat för detta. Kräver att man gör det i vardagen.

Mechanisms shall be in place to enable the types, volumes and 
impacts of security incidents and malfunctions to be quantified and 
monitored. Actions for improvements identified during this process 
shall be recorded and provide input into a plan for improving the 
service.

x

Total 3 23 14



Relationship processes
Area or process Requirement L M H Qbranch comment or process
Business relationship management 0 3 4

The service provider shall identify and document the stakeholders 
and customers of the services.

x

The service provider and customer shall attend a service review to 
discuss any changes to the service scope, SLA, contract (if present) 
or the business needs at least annually and shall hold interim 

meetings at agreed intervals to discuss performance, achievements, 
issues and action plans. These meetings shall be documented.

x

Del av vår metodik

Other stakeholders in the service may also be invited to the 
meetings.

x

Changes to the contract(s), if present, and SLA(s) shall follow from 

these meetings as appropriate. These changes shall be subject to 
the change management process.

x
Dokumenteras men loggas ej

The service provider shall remain aware of business needs and 
major changes in order to prepare to respond to these needs. x

Viktigt att involvera kunderna mera!

There shall be a complaints process. The definition of a formal 
service complaint shall be agreed with the customer. All formal 
service complaints shall be recorded by the service provider, 
investigated, acted upon, reported and formally closed. Where a 
complaint is not resolved through the normal channels, escalation 
shall be available to the customer.

x

KA finns tillhands. Processen och loggning bör göras bättre. SIS standard 
finns hemtagen

The service provider shall have a named individual or individuals 
who are responsible for managing customer satisfaction and the 
whole business relationship process. A process shall exist for 
obtaining and acting upon feedback from regular customer 
satisfaction measurements. Actions for improvement identified 
during this process shall be recorded and input into a plan for 
improving the service.

x

Supplier management 2 8 0
The service provider shall have documented supplier management 
processes and shall name a contract manager responsible for each 
supplier.

x
Grov indelning finns, men är ej strukterat

The requirements, scope, level of service and communication 
processes to be provided by the supplier(s) shall be documented in 
SLAs or other documents and agreed by all parties.

x

SLAs with the suppliers shall be aligned with the SLA(s) with the 
business.

x

Maturity



The interfaces between processes used by each party shall be 
documented and agreed.

x
Varierande nivåer, bra ex på HD kring samarbetet med InfoCare

All roles and relationships between lead and subcontracted 
suppliers shall be clearly documented. Lead suppliers shall be able 
to demonstrate processes to ensure that subcontracted suppliers 
meet contractual requirements.

x

A process shall be in place for a major review of the contract or 
formal agreement at least annually to ensure that business needs 
and contractual obligations are still being met.

x

Changes to the contract(s), if present, and SLA(s) shall follow from 

these reviews as appropriate or at other times as required. Any 
changes shall be subject to the change management process.

x

A process shall exist to deal with contractual disputes. x Kontakter finns, processen behöver dokumeteras
A process shall be in place to deal with the expected end of service, 
early end of the service or transfer of service to another party. x

Performance against service level targets shall be monitored and 
reviewed. Actions for improvement identified during this process 
shall be recorded and input into a plan for improving the service.

x

Total 2 11 4



Resolution processes
Area or process Requirement L M H Qbranch comment or process
Incident management 0 1 5

All incidents shall be recorded. x
Procedures shall be adopted to manage the impact of incidents.

x
Prio måste bli bättre

Procedures shall define the recording, prioritization, business 
impact, classification, updating, escalation, resolution and formal 
closure of all incidents.

x

The customer shall be kept informed of the progress of their 
reported incident or service request and alerted in advance if their 
service levels cannot be met and an action agreed.

x
Återkopplingen och avvikelse mot SLA måste bli bättre.

All staff involved in incident management shall have access to 
relevant information such as known errors, problem resolutions and 
the configuration management database (CMDB).

x

Major incidents shall be classified and managed according to a 
process.

x
CIM‐rutinen finns och fungerar bra

Problem management 0 7 0
All identified problems shall be recorded. x Vi borde ha mycker mer prb!
Procedures shall be adopted to identify, minimize or avoid the 
impact of incidents and problems. They shall define the recording, 
classification, updating, escalation, resolution and closure of all 
problems.

x

Alla underlag och metoder finns, behäver förbättras i vardagen.

Preventive action shall be taken to reduce potential problems, e.g. 
following trend analysis of incident volumes and types. x

Datat finns och systemen för det. Tydligare ägandeskap och intresse för 
det behövs

Changes required in order to correct the underlying cause of 
problems shall be passed to the change management process. x

Problem resolution shall be monitored, reviewed and reported on 
for effectiveness.

x

Problem management shall be responsible for ensuring up‐to‐date 
information on known errors and corrected problems is available to 
incident management.

x

Actions for improvement identified during this process shall be 
recorded and input into a plan for improving the service.

x

Total 0 8 5
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Control processes
Area or process Requirement L M H Qbranch comment or process
Configuration management 4 6 1

There shall be an integrated approach to change and configuration 
management planning.

x
Stödsystem och processer är riggat för detta.

The service provider shall define the interface to financial asset 
accounting processes.

x
Del av SD uppgifter

There shall be a policy on what is defined as a configuration item 

and its constituent components.
x

Har startat med alla komponenter i hallarna. Skall dokumenteras.

The information to be recorded for each item shall be defined and 
shall include the relationships and documentation necessary for 
effective service management.

x

Framgår av stödsystemet

Configuration management shall provide the mechanisms for 
identifying, controlling and tracking versions of identifiable 
components of the service and infrastructure. It shall be ensured 
that the degree of control is sufficient to meet the business needs, 
risk of failure and service criticality.

x

Är en del av stödsystemet

Configuration management shall provide information to the change 
management process on the impact of a requested change on the 
service and infrastructure configurations. Changes to configuration 
items shall be traceable and auditable where appropriate, e.g. for 
changes and movements of software and hardware.

x

Är en del av stödsystemet

Configuration control procedures shall ensure that the integrity of 
systems, services and service components are maintained. x

A baseline of the appropriate configuration items shall be taken 
before a release to the live environment. x

Master copies of digital configuration items shall be controlled in 
secure physical or electronic libraries and referenced to the 
configuration records, e.g. software, testing products, support 
documents.

x

All configuration items shall be uniquely identifiable and recorded in 
a CMDB to which update access shall be strictly controlled. The 
CMDB shall be actively managed and verified to ensure its reliability 
and accuracy. The status of configuration items, their versions, 
location, related changes and problems and associated 
documentation shall be visible to those who require it.

x

Stödsystemet finns och processerna kring det.

Maturity



Configuration audit procedures shall include recording deficiencies, 
initiating corrective actions and reporting on the outcome. x

Change management 0 6 3
Service and infrastructure changes shall have a clearly defined and 
documented scope.

x
Finns men är inte alltid dokumenterat

All requests for change shall be recorded and classified, e.g. urgent, 
emergency, major, minor. Requests for changes shall be assessed 
for their risk, impact and business benefit.

x

The change management process shall include the manner in which 
the change shall be reversed or remedied if unsuccessful. x

Changes shall be approved and then checked, and shall be 
implemented in a controlled manner.

x

All changes shall be reviewed for success and any actions taken 
after implementation.

x

There shall be policies and procedures to control the authorization 
and implementation of emergency changes.

x

The scheduled implementation dates of changes shall be used as 
the basis for change and release scheduling. A schedule that 
contains details of all the changes approved for implementation and 
their proposed implementation dates shall be maintained and 
communicated to relevant parties.

x

Change records shall be analysed regularly to detect increasing 
levels of changes, frequently recurring types emerging trends and 
other relevant information. The results and conclusions drawn from 

change analysis  shall be recorded.
x

Actions for improvement identified from change management shall 
be recorded and input into a plan for improving the service. x

Kommer förbättras genom införande av CSIP per produkt

Total 4 12 4



Release processes
Area or process Requirement L M H Qbranch comment or process
Release management process 4 4 0

The release policy stating the frequency and type of releases shall 
be documented and agreed.

x
Kraftigt beroende på kund

The service provider shall plan with the business the release of 
services, systems, software and hardware. Plans on how to roll out 
the release shall be agreed and authorized by all relevant parties, 
e.g. customers, users, operations and support staff.

x

Del av projektmetodik

The process shall include the manner in which the release shall be 
reversed or remedied if unsuccessful.

x
Görs ofta men är det testat?

Plans shall record the release dates and deliverables and refer to 
related change requests, known errors and problems. The release 
management process shall pass suitable information to the incident 
management process.

x

Requests for change shall be assessed for their impact on release 
plans. Release management procedures shall include the updating 
and changing of configuration information and change records. 
Emergency releases shall be managed according to a defined 
process that interfaces to the emergency change management 
process.

x

A controlled acceptance test environment shall be established to 
build and test all releases prior to distribution. x

Release and distribution shall be designed and implemented so that 
the integrity of hardware and software is maintained during 
installation, handling, packaging and delivery.

x

Success and failure of releases shall be measured. Measurements 
shall include incidents related to a release in the period following a 
release. Analysis shall include assessment of the impact on the 
business, IT operations and support staff resources, and shall 
provide input to a plan for improving the service.

x

Total 4 4 0
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