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Sammanfattning 

Rapporten visar det nuvarande kvalitetsarbetet på Sogeti Sverige, vidare redogörs för en 
kartläggning av utvalda företag i IT-branschen inriktad på kvalitetsarbete hos dessa. Rapporten 
går igenom kvalitetsverktygen som Sogeti använder sig av idag; ISO och TickIT. Vidare så 
beskrivs det för de kvalitetsverktyg som har studerats för en eventuell implementering; CMM, 
CMMI, TickITplus och Lean. Dessa kvalitetsverktyg (ej CMM) analyseras sedan med utvalda 
analysmetoder för att komma fram till en rekommendation.  
På Sogeti Sverige används idag ett kvalitetssystem, SQS, som är en förenkling av Capgeminis 
kvalitetssystem DELIVER. SQS genomsyrar hela verksamheten och fokus ligger på 
huvudprocesserna för sälj och leverans av projekt, konsulttjänster och systemförvaltning och 
även stödprocesser till dessa. Sogeti använder sig även av ett nöjd kund-index, Client 
Satisfaction Index (CSI), där kunden själv får välja ut ett antal faktorer eller egenskaper på 
konsulter som de tycker är viktigt, utöver uppdraget, för att de ska anse att projektet levereras 
med hög kvalité.  
Efter kartläggning av företagen kom vi fram till att de flesta företagen är certifierade enligt ISO 
9001, några enligt ISO 1400 (miljö). Det går inte att avgöra ifall något av företagen arbetar med 
CMM eller CMMI utifrån den information vi hittat. Under arbetets gång har vi fått veta att 
kvalitetsverktyget CMM inte längre implementeras, då denna blivit ersatt av efterföljaren 
CMMI. Med detta i åtanke analyseras inte CMM i analysdelen.  
I analysen av kvalitetsverktygen CMMI, TickITplus och Lean kom vi fram till att prioritering 
ska ligga på att implementera TickITplus först då detta är en relativt lätt övergång för Sogeti och 
ger stora fördelar i stärkt image, verktyget kan även vara lättförståligt då Sogeti redan idag har 
TickIT som är IT-anpassad. En ISO certifiering krävs av ett antal kunder i dagsläget och lockar 
även till sig nya, därför anser vi att Sogeti ska ha kvar ISO 9001. TickIT är en anpassning till 
ISO-9001 för IT-branschen och kommer att ersättas av TickITplus, därför rekommenderar vi 
Sogeti att certifiera sig mot TickITplus. 
Prioritering två från analysen är att sedan implementera CMMI, detta verktyg är en 
referensmodell som ökar företagets mognad och effektivitet. Detta kan vara till Sogetis fördel då 
konkurrenterna på marknaden, som det ser ut, inte arbetar enligt CMMI, och detta kan göra att 
Sogeti sticker ut . När företag arbetar enligt TickIT och ska övergå till CMMI hamnar de oftast 
på nivå 2 eller 3 på mognadsnivån, detta medför en relativt lätt implementering för Sogeti, och 
fokus måste läggas på att förstå verktyget. 
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Abstract 
The report shows the current quality work at Sogeti Sweden, it also presents a survey of how 
selected companies in the IT industry focus on their quality work. The report describes the 
quality tools used by Sogeti, today, ISO and TickIT. Furthermore, the report includes quality 
tools studied for possible future implementation, CMM, CMMI, TickITplus and Lean. These 
quality tools (not CMM) are analyzed with selected analytical methods to provide a 
recommendation. 
Today, Sogeti uses a quality system, SQS, which is a simplification of Capgemini's quality 
system DELIVER. SQS permeates the whole organization and focus on the main processes for 
sales, delivery of projects, consulting services, system maintenance and processes that support 
them. Sogeti also use a customer satisfaction index, Client Satisfaction Index (CSI), where the 
customer can select a number of factors or characteristics of the consultants that they think is 
important, in addition to the mission, to give the customer what they believe is high quality. 
After mapping of the competition companies we came to the conclusion that most of the 
companies are certified to ISO 9001 and some to ISO 1400 (environment). However, none of the 
companies worked with CMM or CMMI from what we could find among the public information. 
During the work, we have learned that quality tool CMM no longer is implemented; hence this 
tool has been replaced by the successor CMMI. With this in mind, the CMM is not analyzed in 
the analysis chapter. 
In the analysis of quality tools, CMMI, TickITplus and Lean we concluded that priority should 
be to implement TickITplus first, as it is a relatively easy transition for Sogeti and provides 
significant benefits in enhanced image. The tool can also be easy to understand as Sogeti already 
is working according to TickIT which is IT-enabled. An ISO certification is required by a 
number of customers today, and also attracts new customers; therefore we believe that Sogeti 
should keep ISO 9001. TickIT is an interpretation of ISO 9001 for the IT industry and will be 
replaced by TickITplus, therefore we recommend Sogeti to certify against TickITplus. 
Priority two of the analysis is to implement CMMI, this tool is a reference model to support 
increasing business maturity and efficiency. This implementation may be to the Company's 
advantage, as competitors in the market do not seem to work with CMMI, and this may cause 
Sogeti to stand out. When companies work with TickIT and wants to pass to CMMI they usually 
start at level 2 or 3 directly, this result in a relatively easy implementation for Sogeti, and the 
focus must be placed on understanding the tool. 
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1 Inledning 

1.1. Bakgrund 

Rapporten skrivs som ett examensarbete inom maskinteknik, teknik och ekonom, om 30 hp.  
Uppdragsgivare är Sogeti Sverige AB, IT-konsultföretag. Sogeti Sverige AB:s verksamhet är 
idag certifierad enligt ISO-standarden SS-EN ISO 9001:2008 och TickIT. ISO-certifieringen 
ska kontinuerligt granskas av ett externt granskningsorgan. I Sogetis fall görs detta av Det 
Norske Veritas (DNV), granskningen genomförs totalt åtta dagar per år, fördelat på två 
tillfällen. Revisionerna mynnar ut i ett antal kommentarer och förbättringsförslag, utifrån 
dessa definieras och genomförs förbättringsåtgärder i verksamheten. 

 

1.2. Målformulering 

- Beskriva nuläget på Sogeti 
- Identifiera och kartlägga verktygen: CMM, CMMI, TickITplus och Lean. 
- Analysera metoderna och jämföra med vad Sogeti använder i nuläget och vikta dessa 

mot varandra.  
- Företagsanalys av ledande IT-tjänsteföretag i Sverige: Tieto, Logica Sverige, HiQ, 

Knowit, Cybercom, Softronic, Sigma, Acando, Semcon, Prevas, ENEA, Connecta. 

 

1.3. Avgränsning 

- Vid företagsanalysen av IT-tjänsteföretagen skall endast publik information användas 
och källhänvisning skall finnas i anslutning till de som redovisas. 

- Arbetet kommer inte att ta in några ekonomiska uträkningar. 
- Vi kommer endast att undersöka kvalitetsverktygen CMM, CMMI, TickIT, 

TickITplus och Lean. 

 

1.4. Omfattning 

Rapporten skall beskriva nuläget på Sogeti i Sverige inom kvalitet och kvalitetsverktygen de 
använder i dagsläget. 

Hur arbetar Sogeti Sverige AB med kvalité idag? 

- Vilka kvalitetsverktyg används av Sogeti idag och hur? 
- Hur arbetar Sogeti med kvalitet i sina projekt i dag? 

Hur arbetar valda företag med kvalité? 

- Hur arbetar ledande IT-tjänsteföretag?  
- Hur arbetar andra företag? 

Hur jämförs valda metoder mot varandra? 

- Metoder jämfört med hur Sogeti arbetar idag? 
- Fallgropar med dessa metoder? 
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- För och nackdelar med dessa metoder? 
 

1.5.  Uppdragsbeskrivning 

Sogeti Sverige AB är idag certifierade enligt ISO-9001 och TickIT, för att underhålla dessa 
certifikat genomförs två revisioner varje år som tar mycket tid och resurser i anspråk. Med 
detta som grund vill Sogeti utreda alternativet att byta kvalitetsverktyg. Uppdraget från Sogeti 
går ut på att kartlägga utvalda etablerade arbetssätt som finns på marknaden för att bedriva 
kvalitets och förbättringsarbete för IT-tjänsteföretag. Detta skall göras genom att dels 
kartlägga och beskriva tillämpbara metoder samt jämföra dessa med varandra. Det skall också 
göras en företagsanalys av utvalda börsnoterade ledande IT-tjänsteföretag på den svenska 
marknaden. De utvalda företagen är Tieto, Logica Sverige, HiQ, Knowit, Cybercom, 
Softronic, Sigma, Acando, Semcon, Prevas, ENEA och Connecta. Av konkurrensskäl får inte 
författarna kontakta dessa företag och få information direkt från dem. Källor på den 
information som sammanställs skall finnas så att det visar att informationen är publik. 

 



    
 

 3 

2. Nulägesbeskrivning Sogeti  

Kapitlet redogör för Sogeti som företag och delar av Sogetis kvalitetsarbete i dagsläget. 
Nulägesbeskrivningen för Sogeti Sverige har utförts med hjälp av intervju med Tomas Linde 
(Risk och kvalitetschef på Sogeti), Margareta Gustavsson (risk och kvalitets manager på 
Sogeti) och Tomas Melander (Projekt och kompetensansvarig på Sogeti). Allmänna frågor har 
ställts till varje intervjuobjekt om deras bakgrund och kvalitetssyn, samt frågor om hur 
kvalitetsarbetet utfös på Sogeti i dagsläget. Tomas Linde har även gett oss tillgång till en del 
information på Sogetis intranät där företaget sammanställt information om deras 
kvalitetsstyrningssystem (SQS) och Nöjd-kund Index (CSI).  

 

2.1. Sogeti AB Sverige 

Sogeti bildades 2002 och är ett IT-tjänsteföretag som tillhör Capgemini-koncernen, Sogeti 
finns i 15 länder som tillsammans har ca 20 000 medarbetare. Sogeti Sverige AB bildades i 
januari 2003 och har 1 150 anställda. Inom företaget värdesätts kvalitetsarbetet högt och 
kundnöjdhet ligger i fokus. Sogeti är certifierade enligt ISO 9001:2008 och TickIT sedan 
2003. Vidare har företaget ett kvalitetsledningssystem för Sogeti Sverige AB som heter Sogeti 
Quality System (SQS) och fokuserar på kundnöjdhet i verktyget OTACE (On-Time and 
Above Client Expectations) där kundnöjdhetsindexet CSI används för att mäta hur nöjd 
kunden är efter ett avslutat projekt.  

 

2.2. Kvalitetsarbete hos Sogeti  

 

ISO 9001 och TickIT 

Sogeti Sveriges verksamhet är idag certifierad enligt ISO-standarden SS-EN ISO 9001:2008 
och TickIT. ISO-certifieringen granskas totalt åtta dagar per år av ett externt 
granskningsorgan, i Sogetis fall görs detta av Det Norske Veritas (DNV), granskningen 
genomförs, fördelat på två tillfällen. Revisionerna mynnar ut i ett antal kommentarer och 
förbättringsförslag, utifrån dessa definieras och genomförs förbättringsåtgärder i 
verksamheten. Certifieringen tar idag många timmar i anspråk enligt Sogeti, gällande 
förberedelse, revision och uppföljning av revisionen. Sogeti tycker att fördelar de ser med 
verktygen är att kvalitetsarbetet upprätthålls och att vidarearbete ligger i fokus efter varje 
revision. De tycker dock att arbetet är tidskrävande och att de är mycket regler som hindrar 
medarbetarna från att tänka kreativt. (Linde, 2012)  

 

SQS – Sogeti Quality System 

SQS är kvalitetsledningssystemet för Sogeti Sverige AB, hela verksamheten inom Sogeti 
arbetar på samma sätt enligt detta. SQS är från början inspirerat av Capgeminis 
kvalitetssystem DELIVER, ett av Sogetis värde ord är ”enkelhet” och med de som grund så 
tog Sogeti DELIVER och förenklade det och anpassade SQS efter deras verksamhet. 
Information om SQS och hur medarbetarna (Linde, 2012) ska jobba finns på intranätet, 
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informationen är lättförstålig och redogör i korta drag istället för att skriva in det i tjocka 
manualer. Man kan titta på tillämpningar på hur man kan arbeta med kvalité, dvs. sätt att 
uppnå krav från kunden. Dessa tillämpningar kallas BestPractice och ligger tillgängliga för 
medarbetarna i en portal vid namn TeamPark.  

Kärnan i Sogeti är processerna för sälj och leverans av projekt, konsulttjänster och 
systemförvaltning. Utöver detta finns det ett antal andra huvudprocesser, där Affärsledningen 
är en av dem. Till dessa huvudprocesser finns ett antal stödprocesser som gör 
huvudprocesserna möjliga att arbeta med.  

Målet Sogeti har med SQS är att kvalitetssystemet inte bara ska styra verksamheten utan även 
spegla den. Genom detta finns en särskild process inom SQS där syftet ligger i att utvärdera 
hur mycket man får ut av systemet och hur effektivt det är.   

SQS ska kunna anpassas till alla typer av projekt inom Sogeti och till hjälp i arbetet finns så 
kallade SQS- mallar. Dessa mallar är som dispositioner till rapporter för varje typ av projekt 
där det även finns en beskrivning under varje rubrik med vad man ska tänka på i just den 
delen. Dessa mallar underlättar inte bara arbetet för de anställda, de ökar även kvaliteten i 
arbetet och för kunden (Linde, 2012). 

 

CSI – Client Satisfaction Index 

CSI är framställt för att säkerställa kvalitén mot kunden, och detta tillämpas till varje projekt 
inom Sogeti. Innan varje uppdrag börjar får företaget bestämma några kriterier de anser vara 
viktiga för att de ska tycka att projektet/konsulten levererar hög kvalité, utöver resultatet. 
Exempel kan vara Social kompetens som kunden anser vara en viktig egenskap hos en konsult 
som ska göra uppdrag åt dem. Efter projektets slut betygsätter sedan kunden hur bra dessa 
kriterier har uppfyllts enligt betygskalan 1-5. Genom detta kan Sogeti och de i projektteamet 
veta vad de ska fokusera lite extra på under projektets gång och de ger även möjlighet till 
uppföljning med kunden om vad som kan göras bättre och hur man exempelvis skulle kunna 
vända en 3a till en 5a (Linde, 2012). 
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3. Metod och genomförande  

I metod och genomförande beskrivs hur arbete med rapporten utförts och, vilka slags källor 
som används. Det beskrivs vad som varit svårt och vad som kanske hade kunnats göra 
annorlunda. Gruppen har sökt data via sekundär – och primärdatainsamling, detta i form av 
litteratur, internet och intervjuer. Intervjuobjekten är från Sogeti, konsulter inom kvalitet och 
VD på SIQ. Analys metoderna har gruppen sökt på internet och valt att använda Paired 
comparison analys, Grid analys och Benefit Ease matris. 

 

3.1. Genomförande 

Examensarbetet har utförts som ett projekt och delats upp i fyra faser, varje fas innehåller 
specifika mål och har avslutats med uppföljningsmöten.  

Metoderna som har används är datainsamling (sekundär och primär), genomfört en 
företagsanalys och analyserat kvalitetsverktygen med hjälp av analysverktyg.  

Faktorerna i analysen Paired Comparison analys som även används i Grid analysen är 
framtagna med hjälp av intervju med kvalitetschef Tomas Linde på Sogeti Sverige, 
tillsammans med insamlad information om företaget och vad de prioriterar. Efter framtagning 
av faktorer vägs dessa mot varandra i analysen Paired Comparison. Där vi med hjälp av 
Tomas vägning och kommentarer tillsammans med Sogetis värdeord i åtanke och problem de 
sett med kvalitetsarbetet i nuläget kan göra en analys anpassad för Sogeti Sverige och dess 
krav.  

Det fortlöpande arbetet har strukturerats upp genom att börja veckan med en genomgång av 
hur veckan ser ut och vilka mål som har sats upp. Under veckorna så har författarna till största 
del arbetat i grupp, detta för att enklare kunna diskutera under vägen. Veckan har avslutats 
med ”fredagsmail” till KTH:s handledare, projektmedlemmarna har även haft inbokade 
statusuppföljningar via telefon och på Sogetis kontor med handledaren hos uppdragsgivaren 
Sogeti. Under veckosluten har tidplanen uppdaterats, det har under arbetets gång skrivits 
loggbok för att strukturera upp tankar och reflektioner.  

 

3.2. Datainsamling 

Data har samlats in med hjälp av både primära och sekundära källor, primärdatainsamling har 
skett genom intervjuer, frågeformulär etc. intervjuobjekten har hittats på nätet och genom 
personliga kontakter. Sekundärdatainsamling genomförs genom bearbetning av information 
som redan är tillgänglig t.ex. litteraturstudier, litteraturen har varit privat och även sökts efter 
på bibliotek. 

3.3. Sekundärdatainsamling 

Litteraturstudierna omfattas av de studerade kvalitetsverktygen. Till stora delar omfattas 
litteraturstudierna av ISO 9001:2008 och TickIT. Under arbetets gång har djupgående fakta 
om CMM och CMMI varit få och mer tid har lagts på att söka information om dessa verktyg. 
Där har intervjuerna fått ligga som grund.  
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Sekundärdata har även samlats in från internetkällor, vid dessa tillfällen så har det undersökts 
vem som står för sidan och dess tillförlitlighet.  

3.4. Primärdatainsamling 

Primärdatainsamlingen har bestått av intervjuer och frågeformulär via mail. Intervjuer har 
genomförts med utvalda personer inom kvalitetsbranschen där intervjuobjekten har varit 
konsulter inom kvalitetsbranschen, VD för SIQ och medarbetare på Sogeti. Intervjuerna har 
genomförts via telefon eller genom fysiska möten, intervjuerna har då spelats in för att kunna 
gå tillbaka till ifall det är något som behöver dubbelkollas. Frågorna har haft en gemensam 
utgångspunkt och det har ställts samma frågor till samtliga intervjuobjekt. Först allmänna 
frågor om varje person och vad kvalité är för dem. Därefter frågor om varje verktyg och dess 
för- och nackdelar och till sist frågor om hur de tror att framtiden kommer att se ut inom varje 
kvalitetsverktyg. Detta för att kunna få en bild om varje kvalitetsverktyg och hur den 
uppfattas och lättare kunna jämföra svaren mellan intervjuobjekten.  

3.5. Företagsanalys 

Företagsanalysen grundas på offentlig data som samlats in via respektive företags hemsida 
och genom uppgifter tillgängliga via internet. Vid företagsanalysen framkom det att ett flertal 
av företagen är certifierade enligt ISO 14001 (miljöstandard) och ISO 27001 
(informationssäkerhetsstandard). På grund av detta valde vi att lägga till dessa under de 
studerade kvalitetsverktygen och kort förklara vad dessa går ut på. Dessa två verktyg är dock 
inte medtagna i analysavsnittet då de påträffats under arbetets gång och inte fokuserar på rent 
kvalitetsarbete. 

3.6. Analysmetoder 

Det har använts tre olika metoder för att analysera de studerade kvalitetsmetoderna; Paired 
Comparison analys, Grid analys och Benefit-Ease matris. Paired Comparison har används för 
att kunna prioritera mellan de valda faktorerna som kan komma att påverka en eventuell 
implementering av kvalitetsverktygen. Denna vägning tas sedan med i Grid analysen där 
dessa sammanställs tillsammans med hur väl faktorn stämmer in på kvalitetsverktyget. 
Benefit-Ease matrisen är fristående från Paired Comparison- och Grid analysen. 
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4. Teoretisk referensram  

I den teoretiska referensramen redogörs först för det kvalitetsverktyg som Sogeti är 
certifierade mot i dagsläget, efter det tar rapporten upp de kvalitetsverktyg som vi har fått i 
uppdrag att redogöra för med en eventuell implementering hos Sogeti som utgångspunkt. 
Efter detta redogörs för teorierna bakom de analysverktyg vi valt att använda oss av, dessa 
kommer i samma ordning som vi sedan redovisar för själva analysen. Sist kommer en 
förklaring för de kvalitetsmodeller vi sett varit vanliga i karläggningen av företagen dessa har 
vi valt att beskriva kortfattat för att få en inblick i vad dessa grundar sig på.  

 

4.1. Kvalitetsverktyg 

Kapitlet inleds med att redogöra för vilka kvalitetsmodeller som Sogeti använder i dagsläget, 
dessa är ISO-9001 och TickIT. ISO 9000 beskriv först för att få en bakgrund till vad ISO 
9001 grundar sig i. 

 

4.1.1. Kvalitetsverktyg som används i nuläget 

ISO 9000 

ISO 9000 blev en standard 1987 då standarden fyllde ett behov av att samla ihop befintliga 
kravstandarder till en internationell standard. Efter krigstiden blev det allt vanligare att 
företagen upprättade kravstandarder för sina kunder och leverantörer, detta kunde leda till att 
en leverantör var tvungen att uppfylla olika krav från kontrakt till kontrakt. Idag är det 
International Organization for Standardization som ansvarar för ISO-serien och certifiering 
görs av en tredje oberoende part. 

ISO 9000 innefattar en familj av kvalitetsledningsstandarder (9001, 9004 och 19011) där ISO 
9000 förklarar grundprinciper och specifikationer kring kvalitetsledningssystemets innehåll. 
Den tydliggör även begrepp och termer som uppkommer vid kvalitetsledning och en röd tråd 
genom ISO 9000-serien är att ständigt utveckla och förbättra verksamhetens metoder och 
processer. Standarden fokuserar även på att tillfredställa kunders och intressenters 
förväntningar och behov (ISO Central Secretariat, 2012, B. Bergman, B. Klefsjö, 2010).  

ISO 9000 bygger på ”åtta principer för kvalitetsledning”: 
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Figur 1- Åtta principer för kvalitetsledning 
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Ledarskap 

Ledarna i organisationen ska etablera ett gemensamt syfte och en gemensam riktning för 
verksamheten. Ledarna skall skapa enighet kring organisationens syfte och inriktning, 
engagera alla medarbetare och göra dem delaktiga i strävan att nå organisationens mål. 
Missförstånd undviks genom att man engagerar alla och då frågor uppstår kan dessa tas 
omhand direkt.  

 

Kundnöjdhet 

En organisation är beroende av sina kunder, detta medför att kunder bör sättas i fokus både i 
nutid och i ett framtida tillstånd - det gäller att förstå vad kunden vill ha i nuläget och vad den 
kommer att vilja ha i framtiden. Ett mål är att ständigt tillfredställa kundens förväntningar och 
behov, gärna överträffa dem. 

 

Process inriktning  

Fokuserar på att hantera aktiviteter och tillhörande resurser som en process detta ska leda till 
att det önskade resultatet uppnås på ett mer effektivt sätt. Om organisationen använder sina 
resurser mer effektivt så medför detta lägre kostnader och kortare cykeltider. Att följa 
processen ger förbättrade, konsekventa och ofta förutsägbara resultat.  

 

Faktabaserade beslut  

Effektiva beslut bör baseras på analys av insamlad data och information. Det skall finnas 
resurser att lägga på ett väl genomfört förarbete innan beslut fattas i organisationen. 

 

Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer  

För att skapa värde mellan verksamhet och leverantör så bör relationen vara grundad i en 
ömsesidig och fördelaktig relation. Detta leder även till förenklade processer dem i mellan.  

 

Medarbetarnas engagemang  

Medarbetarna är kärnan i en organisation, får man deras fulla delaktighet kan deras kunskap 
användas till organisationens fördel. Engagerar organisationen sina medarbetare så ska detta 
medföra engagemang, ansvar för de egna prestationerna, innovation och kreativitet.  

 

Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar skall genomsyra hela verksamheten och implementeras i alla delar. 

 

Systemangreppssätt för ledning  

Det handlar om att förstå, identifiera och leda processerna inom verksamheten. Systemet 
hjälper till att hantera detta och bidrar till verksamhetens effektivitet och att uppnå de uppsatta 
målen (ISO Central Secretariat, 2012). 
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ISO 9001 

ISO 9001 är en kravstandard och ingår som en del i serien ISO 9000 och ska hjälpa företaget 
att öka förståelsen för sina processer för att bättre kunna leverera sina produkter och tjänster 
till kunderna. ”Kravstandarden talar om vad ett ledningssystem för kvalitet skall innehålla, 
men inte hur kraven ska uppfyllas” (Persson, 2002, s 227). 

SIS (Swedish Standards Institute) skriver på sin hemsida att ISO 9001 skall hjälpa företaget 
att engagera ledningen, affärsbeslut förbättras och affärsrisker hanteras, den ska uppmuntra 
intern kommunikation och höja moralen, syftet är också att öka kundtillfredsställelsen. ISO 
9001 ses också som en kvalitetsstämpel, genom detta stärks företagets varumärke, lockar 
investeringar och avlägsnar handelshinder (SIS, u.d.). Revisioner är en central del av ISO 
9001, dessa går ut på att en extern part går igenom/kollar hur företaget jobbar enligt 
standarden och hur de följer de egna uppsatta kraven.  

ISO 9001 bygger på ISO 9000s åtta principer och kraven i ISO 9001 delas upp i fem 
övergripande områden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SIS, Swedish Standard Institute, 2009) 

 

Ledningssystem för Kvalitet 

Innehåller allmänna krav som att fastställa processer, uppföljning, övervakning och mätning 
av processerna. Här finns också dokumentationskrav för t.ex. kvalitetsmanual och styrning av 
redovisade dokument.  

Ledningens ansvar 

Denna del fokuserar på att ledningen skall ge bevis på sitt åtagande i arbetet att förbättra och 
införa kvalitetsledningssystemet. Denna del redogör också för hur ledningen skall se på 
kunden och hur de ska säkerställa kvalitetspolicyn. 

Ledningens ansvar angående planering med kvalitetsfokus poängterar vad ledningen har för 
ansvar och befogenheter. Här tas det upp kring ledningens ansvar gällande revisioner och 
rapportering runt kvalitetsarbetet mm.  
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Figur 2 – ISO 9001, fem övergripande områden. 
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Hantering av resurser 

Behovet av resurser ska fastställas och kunna tillhandahållas i arbetet med 
kvalitetsledningssystemet och för att uppfylla kundens krav. Man ställer även krav kring 
personalresurser, infrastruktur och verksamhetsmiljö. 

Produktframtagning 

Produktframtagning och planering av produktframtagning skall följa de krav som gäller för de 
andra processerna i kvalitetsledningssystemet. Det skall fastställas krav som är bundna till 
produkten och dessa skall specificeras både av kunden och av den egna verksamheten, dessa 
ska sedan fastställas innan avtalslut med kunden. Krav finns även gällande dokumentering om 
hur uppföljning, ändringar och eventuella klagomål skall hanteras. Här tas även konstruktion 
och inköp upp. 

Mätning, analys och förbättring 

Det skall fastställas hur verksamheten uppfyllt kundkraven, det skall finnas standardiserade 
metoder för detta. Här ingår det att verksamheten skall genomföra interna revisioner för att 
avgöra om verksamheten uppfyller sina mål och om de arbetar enligt de egna uppsatta 
ramarna. Verksamheten skall ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet och ta om hand och 
följa upp avvikelserna (SIS, Swedish Standard Institute, 2009). 

TickIT 

TickIT uppkom genom att programvaruutvecklande företag tyckte att ISO 9001 var för 
generell och hade problem med att anpassa den till den egna verksamheten. TickIT lanserades 
1991 på dessa grunder och man vill med TickIT göra det lättare för IT-branschen att fokusera 
på kvalitet (DNV, TickIT, u.d.). TickIT är nu en del av British Standards Institution och är en 
tolkning av ISO 9001. Den ställer krav på revisorernas kompetens och hjälper till med 
tolkningar för företag inom IT-branschen. TickIT är ett komplement till ISO 9001 och syftet 
med tolkningen är enligt DNV Business Assurance, att:  

  

- Öka marknadens förtroende för tredjeparts certifiering av kvalitetsledningssystem i 
mjukvaruindustrin 

- Säkerställa en tydlig guide för alla intressenter 
- Etablera en solid, professionell kompetens bland revisorer inom mjukvarusektorn   

(DNV, TickIT, u.d.) 

TickIT är lämpligt för företag som har produkter och tjänster inom IT. TickIT är även en 
formell ram för utbildning, kvalificering och registrering av tredje part IT- revisorer. IT-
branschen har fått upp ögonen för förbättringar inom IT-sektorn och därmed har många IT- 
och programvaruleverantörer valt att vara certifierade enligt ISO 9001, detta ses som en 
möjlighet att visa sitt engagemang för programvarukvalitet. TickIT är avsedd att skapa 
medvetenhet om kvalitet i IT-sektorn, den skall fungera som en vägledning för både 
användare och kunder i tillämpningen av ISO 9001 för IT- och mjukvara. En viktig del är att 
det finns krav att en tredjepartsrevisor skall ha genomgått en specifik IT-revisionsutbildning 
(IT Quality Nordic Institute, 2012). 

 

4.1.2 Studerade kvalitetsverktyg med möjlighet att implementera 

Här redovisas teorin bakom de kvalitetsverktyg som vi fått i uppdrag av Sogeti att studera 
närmare för en eventuell implementering. 
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CMM 

Capability Maturity Model (CMM) togs från början fram av Software Engineering Institute 
(SEI) vid Carnegie-Mellon universitetet. Modellen togs fram då det amerikanska 
försvarsdepartementet behövde ett sätt att objektivt utvärdera mjukvaruleverantörer 
(Metamodus, u.d.). CMM har i praktiken blivit en standard för processutvärdering och 
förbättring i mjukvaruindustrin, CMM har varit så framgångsrik att flera andra modeller har 
utvecklats med CMMs principer som grund (Metamodus, u.d.). Från början var CMM avsedd 
för mjukvaruutveckling, men utvecklades senare till olika modeller anpassade för olika 
områden inom företagen för att kunna användas genom hela organisationen. Några exempel 
är People CMM som inriktar sig på personalen i företaget och Product Development CMM 
som inriktar sig på produktutveckling. Man upptäckte senare att dessa olika modeller ibland 
överlappade eller motarbetade varandra vid användning av flera i samma organisation. Detta 
ledde till att man senare ersatte CMM med Capability Maturity Model Integration (CMMI) 
som är anpassat efter att fungera genom hela företaget (Svensson, 2012).  

Grundstenarna inom CMM är dess mognadsnivåer (Maturity levels), dessa beskriver en 
ökning i mognad inom företaget, från ostrukturerat kaos till ett mer planerat och moget 
tillstånd. Alla företag börjar initialt på nivå 1 där inga krav ställs (Svensson, 2012). För att gå 
vidare till högre nivåer måste vissa rutiner/nyckelprocessområden finnas etablerade i 
företaget. Fokus ligger på processen och hur ”mogen” den är (Select Business Solutions, 
2012).  

Inom nivåerna 2-5 finns det ”nyckelprocessområden” (KPA, Key Process Areas), dessa 
”nyckelprocessområden” innehåller egenskaper som kännetecknar varje mognadsnivå i 
modellen. Varje ”nyckelprocessområde” består av ”fem gemensamma egenskaper” (common 
features), förpliktelser, kapacitet, utförda aktiviteter, mätning och analys samt verifiering av 
implementering.  Varje ”nyckelprocess” har ett antal relaterade aktiviteter, som när de uppnås, 
uppfyller essentiella mål. För att ett mål ska uppfyllas måste ett antal aktiviteter inom 
nyckelprocessområdena ha genomförts, som tillsammans specificerar key practices, dvs. 
nyckelprocesser, för att hjälpa till att nå målen i en KPA.  Modellen rymmer även 
nyckeltillämpningar (key practices), som beskriver de tillämpningar och aktiviteter som bidrar 
till effektivast implementering av nyckelprocessområdena (Metamodus, u.d.).  
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Nivå 1 – Initiala nivån 

På nivå 1 finns inga krav och det är här alla företag befinner sig från början. De finns få 
rutiner inom företaget och framgång beror oftast på kompetens och effektivitet hos 
projektledare och projektteam (12Manage, 2012). Trots en kaotisk miljö kan företag på denna 
nivå ändå leverera produkter och tjänster som fungerar, dock ofta med övertramp i både 
tidsschema och budget.  

Företag på denna nivå har en förmåga att överprestera och ta på sig för mycket arbete, överge 
processer när det krisar och inte kunna upprepa tidigare framgångar (Tutorialspoint, 2012).  

 

Nivå 2 – Repeterbara nivån 

Mjukvaruutvecklingsframgång är repeterbar. I denna nivå har riktlinjer satts för hur projekt 
ska hanteras och hur dessa riktlinjer ska sättas i verk. Vissa rutiner finns uppsatta och 
organisationen följer dessa (Tutorialspoint, 2012). Projekts status och viktigare milstolpar är 
synliga för ledningen och projektledaren har kännedom om kostnad, tidplan och funktionalitet 
(12Manage, 2012).  

Problem identifieras inte i förväg baserat på erfarenhet utan åtgärdas när de uppstår.  En 
organisationspolicy är bestämd som gör det lättare för projekten att styra sitt arbete, planering 
och kontroll av projekten leder till att projektgruppen kan repetera tidigare framgångar.  

 

Nivå 3 – Definierade nivån 

Basen i nivå 3 är att organisationen anses uppnått full kunskap om sin utvecklingsprocess. I 
denna nivå har organisationsstandardprocesser etablerats och förbättras med tiden. Dessa 
standardprocesser är etablerade för att upprätthålla en förenlighet genom hela organisationen. 
Projekten definierar sin process efter dessa organisationsstandarder utefter skräddarsydda 
riktlinjer (12Manage, 2012). Företagsledningen inför processmål baserat på organisationens 
standardprocesser och kontrollerar att målen uppfylls. För att försäkra att personal och 
ledning har den kvalifikation och kunskap som krävs för sina arbetsuppgifter finns ett 
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utbildningsprogram som används i hela organisationen. Då processen är tydlig är projektens 
utveckling lätt att följa och processen standardiserad, stabil och upprepbar.  

Den största skillnaden mellan nivå 2 och 3 är omfattningen av standarder och 
processbeskrivningar. I nivå 2 skiljer sig dessa standarder och processbeskrivningar vid olika 
tidpunkter under en process eller mellan olika projekt. Medan i nivå 3 är standarderna och 
processbeskrivningarna för ett projekt skräddarsydda från organisationens processtandarder för 
att passa specifika projekt eller organisationsenheter (Tutorialspoint, 2012).   

 

Nivå 4 – Styrda nivån 

Organisationer som befinner sig på nivå 4 har en standardiserad, anpassad och dokumenterad 
utvecklingsprocess. Organisationen har mätbara, förutsägbara processer som håller hög 
kvalité. På denna nivå bestämmer organisationen kvantitativa kvalitetsmål som mäts i alla 
projekt och det finns tydligt definierade mätmetoder som är viktiga för utvärdering av 
produkter/tjänster och processer (12Manage, 2012).    

En skillnad mellan nivå 3 och nivå 4 är processprestationernas förutsägbarhet. På 
mognadsnivå 4 kontrolleras processens prestationer genom statistiska och kvantitativa 
tekniker, och är kvantitativt förutsägbara. I nivå 3 är processerna endast kvalitativt 
förutsägbara (Tutorialspoint, 2012).  

 

Nivå 5 – Optimerade nivån 

Nivå 5 är den högsta och mest optimala nivån i CMM:s mognadstrappa och hela 
organisationens fokus ligger på ständiga förbättringar (12Manage, 2012). Det finns rutiner för 
hur defekter och svagheter ska identifieras, elimineras och analyseras. Processer utvärderas 
för kvalitetssäkring och tidigare erfarenheter inom organisationen utnyttjas. Förbättringar sker 
både genom ökade förbättringar i befintliga processer och genom användning av nya tekniker 
och metoder. En stor skillnad mellan nivå 4 och 5 är de olika processvariationer som kan 
behandlas. I nivå 4 koncentreras på att adressera speciella orsaker till processvariation och ge 
statistisk förutsägbarhet av resultaten. Nivå 5 utreds även vanliga orsaker till processvariation 
och ändring sker i processer för att uppnå kvantitativa processförbättringsmål (Tutorialspoint, 
2012). 

 

CMMI 

Capability Maturity Model Integration (CMMI) ersatte Capability Maturity Model (CMM) år 
2000 och utformades av Software Engineering Institute (SEI) för att lösa problemet med 
användning av flera CMM-modeller i samma organisation (Svensson, 2012). CMMI var från 
början tänkt som processförbättrande metod inom mjukvaruorganisationer men har med tiden 
anpassats för att passa alla typer av organisationer, oavsett verksamhetstyp och storlek 
(Nexor, u.d.). CMMI används för att utvärdera och förbättra kvaliteten på användningen av 
organisationens processer för att öka deras resultat. Modellen visar dock inte exakt hur en 
organisation ska fungera, utan resan dit (DNV Managing risk, 2012).  

CMMI-baserade processförbättringar inkluderar identifiering av organisationens styrkor och 
svagheter och genom att förändra och förbättra processerna vända dessa svagheter till styrkor. 
CMMI är en uppsättning regler och rekommendationer som demonstrerar bäst praxis använda 
inom mjukvaruutveckling och tjänstehantering. 
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Produktionsteamet för CMMI hade i uppdrag att kombinera 3 modeller till ett enda ramverk 
för förbättringar som kan används för företag som vill uppnå processförbättringar genom hela 
företaget. Dessa tre modeller är: 

 CMM for Software, version 2.0 draft C (SW-CMM) 
 Systems Engineering Capability Model (EIA/IS) 
 Integrated Product Development CMM (IPD-CMM) 

(DNV Managing risk, 2012) 

CMMI använder sig, precis som CMM av de fem mognadsnivåerna (se figur 4) för att mäta 
en organisations grad av kvalitetskontroll och vad som har införts för att säkra kvalitén. Nivå 
1 den initiala nivån, nivå 2 den repeterbara nivån, nivå 3 den definierade nivån, nivå 4 den 
styrda nivån och nivå 5 den optimerade nivån.  

 

CMMI bedömning/utvärdering 

En bedömning är en aktivitet som hjälper din organisation att identifiera styrkor och svagheter 
i era processer för att utvärdera hur nära processerna relaterar till CMMIs bästa praxis. Det 
finns ingen certifiering inom CMMI utan bedömningar som görs kan ske internt. Dock ger 
externa bedömningar en högre trovärdighet ut mot kund (Svensson, 2012). 

Genom att ha kunskap om blivande leverantörer och företagspartners bedömningsresultat kan 
bättre beslut tas angående eventuella samarbeten. Bedömningsresultaten för konkurrenterna 
ger även organisationen hjälp att konkurrera effektivare (SEI, Standard CMMI, 2012). Den 
officiella standardmetoden för att utföra dessa bedömningar, utvärdera organisationers 
processer och ge betyg på dessa är The Standard CMMI Apprasial Method for Process 
Improvement (SCAMPI). Inom SCAMPI finns tre bedömningsklasser, SCAMPI A, B och C. 
SCAMPI A - bedömningar har officiellt erkänd benchmarkkvalité, medan SCAMPI B & C - 
bedömningar är mindre noggrant designade för att ge information om processförbättringar 
eller status i pågående processförbättringsarbete (Northrop Grumman Corporation, 2005).  

 

PARS 

De publicerade bedömningsresultaten – The Published Appraisal Results (PARS), är ett arkiv 
som underhålls av SEI med information rapporterat från ledande SCAMPI bedömningar 
(CMMI Institute, 2012). Organisationen kan välja att publicera resultat från bedömningen, via 
PARS. PARS är en självständigt underhållen plats där organisationer kan bjuda in sina 
partners och kunder för att bekräfta sina CMMI-baserade processförbättringar. Man kan söka 
genom listan av bedömda organisationer och hitta specifik information om när bedömningen 
är gjord, av vem, resultat, modellen som användes osv. (Svensson, 2012).   

 

Modeller 

CMMI modellerna är en samling bäst praxis och processförbättringsmål som organisationer 
använder för att utvärdera och förbättra sina processer. Dessa mål och praxis är organiserade 
instinktiva grupper och kallas ”processområden”. Organisationen väljer en väg till förbättring 
genom att fokusera på det processområde som är viktigast för att uppnå för företagets 
organisationsmål.   
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 CMMI för Anskaffning – (CMMI- ACQ) Modell som ger vägledning för 
organisationer som arbetar med upphandling. 

 CMMI för Utveckling – (CMMI-DEV) Modellen används för processförbättringar i 
företag som utvecklar produkter och tjänster. CMMI-DEV ger vägledning hur man 
kan effektivisera och öka kvalitén i organisationens utvecklingsarbete.  

 CMMI för Tjänster – (CMMI-SVC) Modellen ger vägledning för organisationer som 
etablerar, hanterar och levererar tjänster (Martin-Vivaldi, 2012). 
 

CMMI – modellerna har många likheter och komplimenterar varandra. Då många företag 
utvecklar, upphandlar och levererar produkter och tjänster kan vilken som helst av dessa 
användas (CMMI Institute, FAQ:s, 2012, DNV Managing risk, 2012). 

 

TickIT plus 

Det har hänt mycket i IT-branschen under de två senaste decennierna, internet har fått en 
enorm genomslagskraft och behovet av IT-tjänster från företagen har ökat. Många företag 
lägger ut IT-tjänster på IT-konsultföretag detta har gjort att dessa konsultföretag har fått ett 
uppsving på marknaden. TickIT fyllde sitt syfte när de kom men IT-branschen och dessa 
förändringar ledde fram till att TickIT plus lanserades 2011 som en efterföljare till TickIT. 
Dess syfte var att öka fokuseringen på kvalitet inom IT-branschen ännu ett steg. 2006 startade 
ett projekt med syfte att ta fram en efterföljare till TickIT, i projektgruppen ingick 
medlemmar från Industry Committee (JTISC), som ligger under British Standard Institute 
(BSI). BSI har huvudansvaret för standardisering, internationell harmonisering, certifiering 
och ackreditering för IT-branschen. JTISC bestod av representanter från ett tvärsnitt av IT-
branschen och andra IT-intressegrupper. De företag som redan har TickIT idag ska bara 
behöva en lättare övergång via revision för att få TickITplus. Det har även utvecklats andra 
standarder med IT-branschens uppsving som grund, standarderna ISO 20000 för IT-tjänster 
och ISO 27001 för informationssäkerhet är några av dem. Det finns väsentliga skillnader 
mellan standarderna men det finns även förenande drag, bl.a. så är ett syfte med TickITplus 
att ge en integrerad ram för att förena de olika standarderna och underlätta revision och 
certifiering mot dessa.  

TickITplus bygger på ISO 9001-grunden och utöver det så fokuserar TickITplus på mer 
mätning, processtyrning och formella förbättringar. Till skillnad mot TickIT så har TickIT 
plus infört mognadsnivåer, dessa utgår från processernas mognad i verksamheten. Man 
betonar processerna istället för efterlevnaden av standarden. Mognadsnivåerna består av fem 
stycken, dessa är kompatibla med de krav som anges i ISO 15504 (Software Process 
Improvement and Capability Determination) som kallas SPICE. SPICE ger ett övergripande 
ramverk för bedömning av processerna. Nivåerna klassas som foundation (lägsta), bronze, 
silver, gold och platinum (högst).  
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Foundation (den lägsta nivån) uppnås genom att man uppfyller ”best practise” (redogörs för 
nedan) och genom vanlig revision. För att de verksamheter som är TickIT certifierade skall få 
en smidig övergång till TickIT plus så är foundationnivån anpassad efter TickIT standarden. 
Foundationnivån ska ses som en inkörsport för att sedan sträva efter ständiga förbättringar 
vilket i sin tur kan göra så att verksamheten tar sig till högre nivåer. Bronzenivån fokuserar på 
att processerna ska vara kompatibla med varandra, silver fokuserar på att processerna skall 
vara standardiserade, Gold fokuserar på processmätning och kontroll och Platinum fokuserar 
på att processerna skall vara optimerade. TickIT plus säger att ständiga förbättringar uppnås 
genom standardisering, mätning och analys.  

 

Best practise 

TickITplus vilar på en processmodell som kallas Base Process Library (BPL), den är 
uppdelad i 40 stycken processdefinitioner som skall sammanföra kraven från de vanligaste 
certifieringsstandarderna till en enda ram. BPL har en utveckling från strukturerna inom ISO 
12207 (Software lifecycle processes) och ISO 15288 (Life cycle management – system of life 
cycle process) och även starkt påverkad av ISO 15504 (software process improvement 
capability determination). 

Det finns fyra processklassificeringar i BPL, processerna delas in i en av fyra klasser 
beroende på deras koppling till de ingående standarderna. Klassificeringarna är indelade i typ, 
A, B, C och M. En verksamhet som skall bedömas efter TickITplus skall minst visa att alla 
”typ A”-processer är uppfyllda, dessa är obligatoriska. ”Typ B”-processerna som är 
tillämpbara måste också vara uppfyllda. ”typ M” tillämpas bara på nivå Gold och Platinum, 
där skall verksamheten med hjälp av statistiska metoder demonstrera hur de uppnår 
optimerade processer.  

När det gäller revisioner i TickITplus så har TickITplus tagit fram riktlinjer för roll och 
deltagande av både revisorer och användare när det gäller utbildning, båda parter skall stå på 
samma plattform i bedömningsprocessen. Dessa bygger på erfarenheter från TickIT, där det 
ofta var ojämnt mellan användare och revisor ur utbildning- och kunskapssynpunkt, ofta 
användes TickIT utbildningen som var för revisorerna istället som utbildning för användaren. 
TickITplus vill stärka användarens engagemang och få med användaren i hela processen. 
Användarens ansvar har vidgats i jämförelse med TickIT och det ställs krav på större 
engagemang i verksamhetens processer, att och hur man följer de ställda målen. Vid högre 
mognadsgrader så skall användaren vara mer aktiv i själva bedömningen . Tanken är att de 
företag som idag är TickIT certifierade skall gå över till att bli TickITplus Foundation 
certifierade (IT Quality Nordic Institute, 2012). 

 

Platinum

Gold

Silver
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Foundation

Figur 5 – Nivåer i TickITplus 
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Lean 

Lean production är en filosofi eller ett tankesätt som handlar om att skapa mervärde för 
företaget, fokusera på de som skapar värde till kunden, eliminera slöserier och fokusera på 
ständiga förbättringar (Linell, 2012). Lean handlar om att effektivisera system genom att 
kontinuerligt hitta och eliminera resursslöserier samt minska brister i processer och hålla 
produktionen ”slimmad”.  Då Lean är ett väldigt stort område så väljer vi att endast redogöra 
för vissa utvalda delar. 

Lean har sina rötter i Toyota där bland annat Frederick Winslow Taylor inspirerade Henry 
Ford att skapa ett produktionssystem. Toyota tog då inspiration från västvärldens 
masstillverkningsmetoder och anpassade dem till sin ekonomiska situation (Ny Teknik, 2012). 
Med hjälp av ingenjören Taiichi Ohno skapades Toyota Production System (TPS). Detta 
tillverkningssystem var mer anpassat för masstillverkning och med det vi vet idag inte så 
kostnadseffektivt (Beyondlean, 2012).  

TPS lägger vikt i att tillverka produkter så resurssnålt som möjligt och bygger på principerna 
Just In Time (JIT) och Jidoka som förklaras mer nedan. Uttrycket ”Lean” myntades först vid 
en studie som MIT (Massachusetts Institute of Technology) gjorde 1979 då olika 
biltillverkare jämfördes runt om i världen (Managers-Net, u.d.). James Womack introducerade 
sedan Lean Manufacturing genom en sammanfattning av dessa koncept i boken ”The 
Machine that Changed the World” 1990. Denna bok ledde till ett omslag inom 
fordonsindustrin och allt fler företag försökte kopiera Toyotas sätt att arbeta med kvalitet 
(Swerea Ivf, 2012). 

Enligt TPS finns det 3 typer av slöserier som bör elimineras och förebyggas;  

 
 
 
 
 

 

 

(Linell, 2012) 

 

Leanverktyg 

 

5s 

5S är en japansk metod som är till för att skapa och upprätthålla ordning på arbetsplatsen. 
Genom användning av de 5S’en skapas en gemensam standard på arbetsplatsen, det hålls rent 
och ses till att var sak har sin plats. Detta leder till minskade slöserier och olyckor på 
arbetsplatsen.  

Sortera – Välj ut en plats att införa 5S på och eliminera där allt som är onödigt eller som inte 
kommer komma till användning inom den närmsta framtiden.  

Systematisera – Placera de som finns kvar nära där det ska användas och på ett sätt som gör 
de enkelt att hitta. Komplettera där det behövs och märk upp verktygstavlor för att ge varje 
sak sin plats.  

Mura – Ojämnhet 

 

Muri – 
Överbelastning 

Muda –  

De 7 slöserierna +1 

Figur 6 – 3 typer av slöserier enligt TPS 
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Städa – Städa arbetsplatsen grundligt och titta vart oordning ofta uppstår och åtgärda detta. Ta 
fram sätt att underlätta städningen genom t.ex. ansvarslistor.  

Standardisera – Håll ordningen! Standardisera genom att fota ordningen för att ha en bild av 
hur det ska se ut. Gör ett städschema och ta fram en plan för förebyggande underhåll.  

Skapa vana - Följ standards och regler och revidera regelbundet ordningen. Alla inom 
området där 5S har införts ska arbeta på samma sätt och ha samma villkor i arbetet när det 
kommer till ordning och reda (Swerea, 5S, 2004). 

 

Muda – Slöserierna 7 +1 

En väsentlig del inom Lean är att undvika slöserier och att lägga fokus på det som skapar 
värde. Det är viktigt att organisationen håller isär vad som är värdeskapande och icke-
värdeskapande för kunden, dvs. vad som tillför värde och vad som inte tillför värde, som 
istället är slöseri (Linell, 2012). Fokus hos alla medarbetare bör ligga på att eliminera och 
minska slöseri då detta inte tillför något värde för kunden.  

Enligt (Linell, 2012) finns det 8 typer av slöserier, de 7 som ofta talas om i Lean-samband och 
+1. 
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Figur 7 – De 7 +1 slöserierna 
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A3 

A3 handlar om att inget problem är så stort att det inte kan få plats på ett papper i A3 format. 
Man ska kunna visualisera problemet på ett A3, det kräver att man kan definiera och förstå, 
komma fram till åtgärder och adressera problemet (Reliable plant, u.d.). 

 

7QC – de sju förbättringsverktygen 

7QC står för Seven Quality Control tools, och har under lång tid varit en betydande del inom 
arbetet med hög kvalité. 7QS består av 7 verktyg som används för att kunna hitta, identifiera 
och analysera brister, fel och problem i processer.  

Dessa sju verktyg är; datainsamling, fiskbensdiagram, histogram, styrdiagram, 
sambandsdiagram, paretodiagram och statifieringsdiagram (B. Bergman, B. Klefsjö, 2010). 7QC 
är verktyg för företag att använda när de ska samla in och analysera insamlad data – använda 
var för sig eller tillsammans. Verktygen kan visa underliggande orsaker till problem, vad som 
ska prioriteras samt ge grafiska skildringar som ger tydliga tolkningar på informationen 
(LeanQCD, u.d.).  

 

PDCA 

 

 
Figur 8 – PDCA-cirkeln 

 

PDCA är en interaktiv kvalitetssäkringsprocess för framtagning och implementering av 
förbättringar. Förkortningen står för Plan, Do, Check och Act. Huvudsyftet med metoden är 
att innan en förändring eller implementering kartlägga hur man ska gå tillväga och efteråt 
kunna utvärdera resultatet och rätta till eventuella misstag. Inom tjänsteföretag kan detta vara 
ett bra verktyg t.ex. vid införandet av Lean för att komma igång med arbetet på ett bra sätt. 
Det är viktigt att alla berörda får information om resultatet i PDCAn så att förbättringar kan 
genomföras och ge ett bättre resultat nästa gång (Linell, 2012). 

 

 

Plan – planera,	gör	
upp	en	plan	och	en	

hypotes	för	
förväntade	resultat

Do – utför	
förändringen/	
experimentet

Check – kontrollera,	
utvärdera	och	verifiera	
uppnådda	resultat

Act	– agera	på	
resultaten,	rätta	till	
misstagen	och	
försök	igen	
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Poka-yoke 

Poka-Yoke är japanska och kan översättas till idiotsäkert på svenska. Poka-Yoke är ett 
verktyg som ska förhindra att en process utförs på ett felaktigt vis. Genom tekniska eller 
fysiska hinder som blir aktiva när en person försöker utföra ett moment på fel sätt. Detta kan 
vara ett effektivt sätt att minska defekter men kan vara tidskrävande att införa för alla 
felaktiga moment som kan uppkomma i en process. Detta kan anpassas till tjänsteföretag t.ex. 
genom att man inte kan gå vidare vid registrering eller ifyllnad av blanketter om inte alla fält 
är ifyllda (The Toyota System, u.d.). 

 

Jidoka 

Jidoka är en av de viktigaste principerna inom TPS och utgår från att aldrig vidareförädla en 
defekt komponent. Översatt betyder det ungefär att ”överföra människors intelligens till 
maskiner”, så att dessa kan hitta och åtgärda fel. Fel ses som avvikelser och skall alltid följas 
upp för att undvika att de händer igen. Målet är att kunna upptäcka avvikelser innan felet 
uppstår. Det handlar om att få kvalitén rätt från början. Inom produktionen så finns det en 
person på varje skift som bär en tröja som det står ”Andon” på, denne är till för att kunna 
komma på en gång när problem uppstår, Andon är ett Toyota-begrepp som betyder lykta och 
man menar att ljuset skall riktas mot problemen (Lean forum, u.d.). 

 

JIT 

Just in time (JIT) är ett synsätt som handlar om att ”dra” detaljer genom produktionen baserat 
på kundorder istället för ett tryckande produktionssätt som baseras på beräknad efterfrågan. 
Strävan ligger i att producera rätt produkt i rätt mängd vid rätt tidpunkt. Lager binder upp 
kapital och det läggs fokus på att eliminera just detta. Genom minskat lager och att anpassa 
produktionen efter efterfrågan så minskas lagret detta bidrar till lägre bundet kapital och man 
undviker att producerade produkter blir omoderna genom om de har legat i lager en längre tid 
(H.T Industrial, u.d.). 

 

Värdeflödsanalys (VFA) 

En värdeflödsanalys används för att kartlägga en produkt eller tjänsts hela värdeflöde. En 
produkt eller produktfamilj väljs ut och sedan följer man dennes väg ”från dörr till dörr” i 
fabriken eller företaget med tider och information för varje processteg.  Man kartlägger 
information samt materialflöden och upptäcker kopplingar mellan dessa. Dessa målas upp 
grafiskt för att ge en överblick över nuvarande tillstånd. Genom att utföra en värdeflödsanalys 
får man även syn på slöserier (se ovan kap om slöserierna), såsom väntan och lager. När detta 
är gjort skissar man upp ett framtida tillstånd, hur man vill att processen ska se ut, med 
minskning av slöserier och mer fokus på den värdeskapande tiden som ger ett värde för 
kunden. Kontinuerligt flöde och en dragande produktion (kundorderstyrt) är något som sätts i 
fokus och gör det lättare att se aktiviteter som bör elimineras på sikt. När förändringar är 
genomförda bör detta upprepas emellanåt för att uppnå en ständig förbättring (Linell, 2012). 

 

Total Produktivt Underhåll (TPU) 

TPU är ett arbetssätt som genom medarbetarnas engagemang går ut på att skapa störningsfria 
processer. Syftet är att minska kostnader och öka processens ekonomiska effektivitet. 
Grunden i TPU bygger på att personalen ska engageras och utbildas i arbetet att skapa 
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störningsfria processer genom utbildning inom t.ex. operationsunderhåll, arbeta med 
förbyggande underhåll och delegera ansvar för olika underhållsuppgifter.  

TPU innehåller olika delar: 

- Systematiskt arbetssätt – Ständiga förbättringar, arbetet tar aldrig slut. 
- Processer – arbetssättet är processorienterat och sätter kunden i fokus. 
- Störningsfria processer – eliminera störningar i processer. 
- Total ekonomi – utvärdera investeringar som görs för att eliminera störningar i 

processer och se till att de är lönsamma.  
- Varje medarbetares engagemang – skapa ett engagemang och få med alla 

(Askegren&CO, 2012). 

 

 

4.2. Analysmetoder 

Kapitlet redogör för teorierna bakom de utvalda analysmetoderna och hur man använder sig 
av dessa. Analysmetoderna kommer i den ordning som sedan analysen genom förs. Paired 
comparison analysen riktar in sig på hur man ska värdera de utvalda faktorerna, viktingen tas 
sedan med till Grid analysen där dess faktorer ställs mot de utvalda kvalitetsverktygen. 
Benefit-Ease matrisen är en fristående matris.   

Paired Comparison analys 

Paired Comparison analys är ett bra verktyg att använda för att lättare kunna vikta valda 
kriterier som kan vara i konflikt med varandra eller svåra att prioritera.  

Hur verktyget används: 

1. Gör en lista med alla förslag/kriterier du vill jämföra. Tilldela varje förslag/kriterie en 
bokstav (A, B, C, D osv.).  

2. Lägg in förslagen i både rad- och kolumnrubrikerna. Detta görs för att kunna jämföra 
de olika förslagen med varandra.  
Notera att de celler där du ska jämföra ett förslag med sig själv är blockerat, samma 
gäller för cellerna där du skulle dubblera en jämförelse.  

3. I varje tom cell, jämför förslaget i raden med förslaget i kolumnen och bestäm vilket 
av de två förslagen som är viktigast. 

4. Skriv ner bokstaven på de viktigaste förslaget i cellen. Efter detta betygsätt skillnaden 
i betydelse mellan de två förslagen, från 0 (ingen skillnad, samma betydelse) till t.ex. 3 
(stor skillnad/mycket viktigare än den andra).  

5. Sammanställ tillsist resultaten genom att addera värdena för varje förslag. Värdena 
kan konverteras till procentenheter för att få en lättare överblick. Genom detta får man 
ut en gradning över hur viktiga de olika förslagen är jämfört med varandra och vad 
som bör prioriteras.  
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Figur 9 – Teori - Paired comparison analys tabell 

(Mind Tools Ltd, 2012) 
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Grind analys 

Grid analys (även känd under namnet Decision Matrix Analysis, Pugh Matrix Analysis eller 
MAUT, som står för Multi-Attribute Utility Theory), är en användbar teknik som används för 
att ta ett beslut. Den är ett speciellt bra verktyg att använda när du har ett flertal bra alternativ 
att utgå från och många faktorer att ta hänsyn till.  

 

Hur verktyget används: 

 Börja med att rada upp dina alternativ i rader under varandra och faktorerna som ska 
övervägas i kolumner.  

 Kom fram till faktorernas betydelse i ditt beslut. Visa detta med siffrorna 0-5 där 0 står 
för att faktorn är helt oviktig och 5 att den är väldigt viktig. Tänk på att det är helt okej 
att ha faktorer med samma vikt. Faktorerna kommer att användas för att vikta 
preferenser gentemot faktorernas vikt.  
 

Om dessa viktningar inte är självklara kan tekniken Paired comparison analys användas för att 
uppskatta dessa.  

 Nästa steg är att jobba sig nedåt längs kolumnerna och poängsätta varje alternativ 
utifrån varje faktor. Betygsätt varje alternativ från 0-5 där 0 är lägst och 5 är väldigt 
bra. Tänk på även här att det inte behöver vara olika siffror för varje alternativ – om 
alla alternativ är dåliga i en speciell faktor, ska alla alternativ sättas till 0.  

 Nästa steg är att multiplicera varje siffra från föregående steg med värdena på 
faktorernas betydelse som valdes i steg 2. Detta kommer ge vägda poäng för varje 
alternativ/faktor kombination.  

 Tillsist, addera ihop varje poäng för varje alternativ – De alternativ som får högst 
poäng ”vinner”. 

 
Figur 10 – Teori – Grid analys tabell 

(Mind tools Ltd, 2012) 
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Benefit-Ease Matris 

Benefit -Ease matriser används för att bestämma vilka problem som behöver arbetas med och 
vilka lösningar som kan prövas. Matrisen inriktar sig på hur lätt de olika verktygen är att 
implementera i förhållande till hur mycket man får ut av att implementera verktygen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrisen kan användas som en guide för vilket verktyg som ska implementeras i företaget.  
Placera verktyg som är lätta att implementera och gör stor nytta i box 1. Fokus ska läggas på 
detta/dessa verktyg då detta/dessa är lättast att implementera och ger högst nytta.  

Man kan i vissa fall använda denna matris till att lista lösningar på olika problem inom 
företaget, i detta fall väljer man att börja med lösningarna i ruta 1 och inte gå vidare till ruta 3 
förens lösningar i nr 2 boxarna har implementerats (ThinkingProcess, 2009). 

 

4.3. Ytterligare verktyg från kartläggning av företag 

De verktyg som redogör för nedan är verktyg som gruppen sett att flertalet företag använder 
sig av i kartläggningen av företagen. Vi har valt att redogöra för dessa kortfattat för att få en 
förståelse för vad dessa innebär. 

ISO 14001 

ISO 14001 är ett miljöledningssystem som riktar sig till alla företag och organisationer 
oavsett storlek och inriktning. Standarden riktar in sig på att ständigt minska 
miljöbelastningen som verksamheten har. Den ska ge ledningen kontroll över miljöarbetet och 
utvecklingen gällande resultat och kostnader (SIS, Swedish Standards Institute , 2012). 

ISO 27001 

ISO 27001 är en informationssäkerhets standard. ISO 27001 ersätter standarderna SS 62 77 
99 och BS 7799. Standarden fokuserar på företagets tillgångar som behöver skyddas, detta 
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Figur 11 – Teori – Benefit Ease matris 
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innefattar bl.a. digital information, pappersdokumentation och fysiska tillgångar som datorer 
och nätverk, här innefattas även kunskap hos de anställda. ISO 27001 skall ge en bas för 
riskhantering, ständig förbättring och ett proaktivt förhållningssätt till 
informationssäkerhetsfrågan. ISO 27001 är utformad så att den skall passa företag oavsett 
bransch, storlek och verksamhet (DNV Business Assurance, u.d.). 
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5. Kartläggning av ledande IT-tjänsteföretag 

Här kartläggs utvalda företag som är verksamma inom IT- branschen, fokus ligger på kvalitet 
och förbättringsarbete och hur företaget går tillväga för att arbeta med detta. Företagen 
redovisas utan inbördes ordning. Det skall tas hänsyn till att företagen kan ha certifikat eller 
jobba med kvalitetsverktyg som ej har påträffats vid kartläggningen. En sammanställning av 
resultatet redovisas i slutet på kapitlet.   

 

5.1  Företagen 

Tieto 

Tieto erbjuder IT- och produktutvecklingstjänster, de är det ledande IT-tjänsteföretaget i 
Europa. De säger att de förstår kundens unika behov och arbetar nära kunden. De har ca 18 
000 specialister inom företaget (Tieto, u.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tieto, Kvalitetscertifikat, u.d., Tieto, Säkerhetscertifikat, Tieto, miljöcertifikat) 

 

Knowit 

Knowit är ett av Nordens ledande konsultbolag, de säger på deras hemsida att ”deras lokala 
närvaro säkerställer en god kundkännedom, ett starkt engagemang och en hög 
leveranssäkerhet”. De har ungefär 1 700 anställda. (Knowit, Om oss, 2012) 

 

 

 

 

(Knowit, Miljö, 2012) 

Tieto är certifierade enligt ISO 9001 
sedan 1994, certifikatet omfattar Tietos 
verksamhet i Sverige, Finland, 
Tyskland, Belgien och Storbritannien. 

 

Tieto innehar ett BS-certifikat 7799, 
detta är en certifiering för 
informationssäkerhet (ISMS). De har 
haft certifikatet sedan 1999. De 
omfattar alla större platser i Finland, 
Sverige, Litauen, Tjeckien och 
Belgien.  

Övrigt så arbetar Tieto enligt PPS (praktisk 
projektstyrning) i sina projekt, PPS 
kommer ursprungligen från Enator som 
idag är en dela av Tieto.  

Tieto innehar även ett miljöcertifikat, 
ISO 14001, de har haft certifikatet 
sedan 2004. Certifikatet omfattar alla 
Tietos platser i Sverige. 

Knowit innehar ett miljöcertifikat, ISO 
14001:2004,  
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Logica 

Logica är ett ledande internationellt IT-tjänsteföretag, efter sammanslagningen med CGI, 
2012, så de ca 72 000 anställda. Logica skriver på sin hemsida att de erbjuder 
”verksamhetsinriktade konsulttjänster, integration och outsourcing av IT- och 
affärsprocesser.” De skriver vidare att de arbetar nära sina kunder för att möjliggöra 
förändringar som ska leda till ökad effektivitet och snabbare tillväxt (Logica, Mer om Logica 
och CGI, u.d.). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Logica, Miljö, 2009, Logica, Informationssäkerhet, 2009) 

 

 

HiQ 

HiQ är ett IT- och managementkonsultbolag som specialiserat sig på kommunikation, 
mjukvaruutveckling och affärskritiskrisk. HiQ driver sin operativa verksamhet genom sina 
nio dotterbolag. HiQ finns i Norden och Östeuropa (HiQ, Kort om oss, u.d., HiQ, Stockholm, 
u.d.). 

 

 

 

 

(Svenska ISO-guiden, u.d.)

Som tredje certifikat så har Logica ISO 
14001:2004, miljöledningssystem. 

Logica innehar en certifiering enligt 
ISO 9001:2008 och TickIT 

 

Logica är även certifierade enligt ISO 
27001-standarden för 
informationssäkerhet.  

TickIT 

HiQ Göteborg har ett certifikat för ISO 
14001:2004.  

HiQ Göteborg är certifierade i ISO 
9001:2008. 
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Cybercom 

Cybercom är ett högteknologiskt konsultföretag, de erbjuder tjänster inom tre områden, 
Connected engineering, Connectivity management och Digital solutions. De har ca 1 400 
anställda i sju länder. Cybercom grundades 1995 och är indelad i segmenten Sverige, Finland 
och International (Cybercom, Om Cybercom, 2012). 

 

 
(Cybercom, miljö, 2008) 

 

Sigma 

Sigmas verksamhet bedrivs inom två olika affärsområden, ”IT och Management” och 
informationslogistik. Sigma har ca 1500 anställda (Sigma, u.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sigma, delårsrapport, 2012) 

 

Acando   

Acando är ett IT- och managementkonsultföretag, de erbjuder bred och djup kompetens inom 
affärssystem, Application Management, Business Intelligence, IT-lösningar, strategisk IT och 
verksamhetsutveckling. Acando har ca 1 100 medarbetare fördelade på sexten kontor i fem 
länder, i Sverige är de ca 650 anställda (Acando,Om Acando, u.d.). 

(Acando, ISO Certifiering, 2009) 

Acando är certifierade enligt ISO 
9001:2008 sedan 2009. 

Cybercom är certifierade enligt ISO 
9001 sedan 1999. 

Cybercom har ett ISO 14001 certifikat 
för verksamheten i Cybercom Sweden 
West

Övrigt så mäter Sigma sina kvalitetsmål 
med testing enligt Sigma Testing 
Model (STM).  

Sigma innehar certifikat enligt ISO 
9001:2008. (Certifiering.nu, Sigma, 
2012) 

TickIT

Sigma skriver på sin hemsida att de är ISO 
certifierade inom informationssäkerhet.  

(Sigma, informationslogistik, 2012) 

Sigma skriver på sin hemsida att de är 
certifierade ur ett miljöperspektiv. 

(Sigma, informationslogistik, 2012) 



    
 

 30 

Semcon 

Semcon är ett globalt teknikföretag inom produktutveckling och teknikinformation, Semcon 
erbjuder även tjänster inom kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon har ca 3 000 
anställda och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, 
Ungern, Indien, Kina, Spanien och Ryssland. Semcons kvalitetspolicy är "Genom att ständigt 
leverera effektivare metoder och de rätta personalmässiga och tekniska färdigheterna ska vi 
öka kundernas vinster och vårt eget värde." (Semcon, miljö & kvalitet, 2012, (Semcom, om oss., 
2012).  

 

 

(Semcon, miljö & kvalitet, 2012) 

 

Prevas 

Prevas har som mål att vara de ledande företaget inom produktutveckling och industriell IT 
och har funnits sedan 1985. Prevas har ca 600 medarbetare spridda på kontor i Sverige, 
Danmark, Norge och Indien (Prevas, u.d.). 

 

 

 

(Prevas ISO 9001, u.d.) 
 

 

Prevas innehar certifikat enligt ISO 
9001 sedan 1999. 

Övrigt så mäter Prevas kundnöjdhet, 
på frågan om hur nöjd kunden är med 
deras insats redogör de för att de får 
över 8 på en 10-gradig skala. 

Prevas följer även standarden IEC 
62304 för mjukvaruutveckling för 
medicintekniska produkter.  (Prevas 
ISO 13485, 2011) 

Prevas är ISO 13485 certifierade. ISO 
135485 är en standard för verksamheter 
som tillhandahåller medicinska 
produkter såsom utveckling och 
tillverkning. (SIS, ISO 13485, u.d.)

Semcon innehar certifikat enligt ISO 
9001. 

Semcon innehar certifikat enligt ISO 
14001. 
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ENEA 

ENEA erbjuder tekniska konsulttjänster inom IT, kommunikation och teknik. ENEA har varit 
verksamma i Sverige sedan 60-talet. ENEA har kontor i Europa, Nordamerika och Asien 
(ENEA, årsredovisning, 2011). 

 

(Certifiering.nu ENEA, u.d.) 

 

Connecta 

Connecta är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom management och IT. Connecta har 
kontor i Stockholm och Malmö, samt dotterbolag med kontor i Riga och Bangalore, 
sammanlagt är de ca 800 anställda (Connecta, årsredovisning, 2011). 
 

 

 

 

(Connecta, årsredovisning , 2010) 

 

 

Softronic 

Softronic grundades 1982 har ca 500 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, 
Arjeplog, Överkalix, Danmark och Estland. Softronic erbjuder konsulttjänster inom IT och 
management, här ingår allt från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift.  

Rapporten kan ej redogöra för Softronics kvalitetsarbete (Softronic, Årsredovisning, 2011, 
Softronic, u.d.). 
 

 

ENEA innehar ett ISO 9001:2008 
certifikat. 

Connecta innehar certifikat enligt  ISO 
14001 sedan 2010. 
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5.2 Summering av resultat 

Nedan redovisas sammanställningen av resultatet från kartläggningen av företagen. Det bör 
poängteras igen att det skall tas hänsyn till att företagen kan ha certifikat eller jobba med 
kvalitetsverktyg som ej har påträffats vid kartläggningen. 

 

 

Företag Certifikat 
ISO 
9001 

TickIT  
TickITplus

BS 
7799 
ISO  

27001 

ISO 14001 ISO 13485
CMM, 
CMMI

 

Lean

Tieto,  ISO 9001, BS-certifikat 
7799, ISO 14001 

X   X X     
 

Logica 
Sverige 

ISO 9001, TickIT, ISO 
27001, ISO 14001 

X X X X     
 

HiQ ISO 9001, ISO 14001 X     X      

Knowit ISO 14001       X      

Cybercom  ISO 9001, ISO 14001 X     X      

Softronic inget hittat              

Sigma ISO 9001 och TickIT X X          

Acando  ISO 9001 X            

Semcon ISO 9001, ISO 14001   X     X      

Prevas ISO 9001, ISO 13485  X       X    

ENEA ISO 9001 X            

Connecta  ISO 14001       X      
 

Figur 12 – Sammanställning, kartläggning av företagen 

 

Som vi kan utläsa av företagsanalysens resultat är en större del av företagen ISO-certifierade 
enligt ISO 9001. Dock har endast två av företagen TickIT, trots att detta är en IT-anpassning 
av ISO 9001 och samtliga företag är verksamma inom IT-branschen. Mer än hälften av 
företagen är certifierade enligt ISO 14001, den ISO-standard som fokuserar på miljön. Knowit 
har endast en certifiering enligt ISO 14001 och lägger sannolikt mer fokus på miljöarbete än 
kvalitetsarbete. Två av företagen är även certifierade inom informationssäkerhet och Prevas 
som enda företag av dessa är certifierade mot ISO 13485 som är anpassat för produktion av 
medicintekniska produkter. En reflektion som bör has i åtanke är att ingen av ovan nämnda 
företag arbetar enligt CMM eller CMMI efter vad som kan upptäckas i publika källor. 
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Företagen kan möjligtvis använda dessa verktyg utan att visa upp det i publik information. 
Vid en eventuell implementering av CMMI för Sogeti bör företaget skylta med detta 
arbetssätt i publik information för att stärka sin image utåt och på så sätt locka till sig nya 
kunder.  
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6. Analys och resultat 

I analys och resultat avsnittet analyserar vi de studerade kvalitetsverktygen och viktar dessa 
mot varandra. Vi visar ett resultat under varje analys och sammanställer sedan dessa 
tillsammans med resultatet från företagsanalysen under rubriken ”summering resultat”.  

Första analysverktyget är Paired comparison där vi med hjälp av Sogetis krav och intervjuer 
med Tomas Linde, Sogeti, har tagit fram ett antal faktorer som ska viktas mot varje 
kvalitetsverktyg. Genom analysen Paired comparison viktas dessa faktorer mot varandra och 
poängsätts för att kunna ge ett underlag i efterföljande analys; Grid. I Grid analysen jämförs 
vidare varje kvalitetsverktyg med varje faktor för att se hur väl detta verktyg stämmer överens 
med faktorerna. Ur Grid analysen erhålls sedan en betygsättning av varje kvalitetsverktyg.  

Därefter genomförs en Bebefit-Ease analys för att säkerställa att resultatet blir detsamma. I 
denna analys viktas verktygen utifrån nytta vid implementering och hur svårt verktyget är att 
implementera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

		A‐	Kort	implementeringstid

		B‐	Stärker	image

		C‐	Låg	kostnad

		D‐	Lättförståeligt

		E‐	IT‐anpassad

Benefit Ease matris 

  Paired comparison analys 

I Paired comparison analysen 
tilldelas faktorerna en viktning. 
De viktade faktorerna förs över 
till Grid analysen. 

Grid analys 

I Grid analysen så betraktas hur 
väl den vägda faktorn stämmer in 
på de utvalda kvalitetsverktygen. 

Resultatet från analyserna tas 
med in i Benefit Ease matrisen. 

 

 
 

             1     

2    3 

2 
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6.1 Paired Comparison analys 

Paired comparison-analysen används för att ta fram vilka värden faktorerna ska få i Grid-
analysen. Se kap 4.2 för en djupare förklaring av Paired comparison-analysen. Nedan beskrivs 
vad som menas med de olika faktorerna. I analysen utgår vi från Sogeti, Tomas Linde, Sogetis 
förutsättningar och värdeord.. 

 

Faktorer 

A- Kort implementeringstid 
Inom CMMI och TickITplus finns olika nivåer, vi mäter därför införande till lägsta nivån på 
TickITplus och tiden för företaget att ta sig till andra nivån i CMMI då alla företag initialt 
börjar på nivå 1, utan några krav (IT Quality Nordic Institute, 2012). 

 
B- Stärker image 
Här ser vi till vad kvalitetsmodellen gör för varumärket på marknaden. 
 
C- Låg kostnad 
Vad är kostnaden att implementera verktyget i organisationen, sett till revisioner, 
arbetsplatsändringar, kostnad i tid som behöver läggas ner av medarbetarna vid 
implementering och underhållning.  
 
D- Lättförståeligt 
Hur lätt verktyget är att förstå för ledning och medarbetare. Hur lätt är det att ta till sig regler 
och riktlinjer inom verktyget och kunna anpassa det till sin verksamhet. 
 
E- IT-anpassad 
Vilken inriktning verktyget har t.ex. om det är anpassat för IT-branschen. 

 

Vi värderar faktorerna och betygsätter skillnaden i betydelse mellan två förslag, från 0 (ingen 
skillnad, samma betydelse) till 3 (stor skillnad/mycket viktigare än den andra).  

 

	 A  B  C  D  E  

A 	 B3  C1  D2 E2  

B  	 	 B2  B1  B1 

C  	 	 	 D1 E1  

D  	 	 	 	 0 

E  	 	 	 	 	
 

Figur 13 – Analys – Paired comparison tabell 
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Resultat 

Figur 14 – Analys – Diagram av resultatet från Paired comparison analys 

 

 

Analys  

Kort implementeringstid (A) och Stärker image (B) 

 Att ha ett känt och etablerat kvalitetsverktyg stärker imagen för ett varumärke, ett starkt 
kvalitetsverktyg som stärker varumärket är viktigare än att implementeringstiden är kort 
(Linde, 2012). Om implementeringstiden är lång för ett starkt verktyg så får det ses som en 
långsiktig investering. 

 Kort implementeringstid (A) och Låg kostnad (C) 
Dessa går lite hand i hand, en lång implementeringstid kan generera högre kostnader och vise 
versa. Kostnaderna har lite större inverkan än implementeringstiden vid val av 
kvalitetsverktyg (Linde, 2012). 

Kort implementeringstid (A) och Lättförståeligt (D) 
Implementeringstiden och förståelse kan hänga ihop, är det lätt att förstå så kan det ta kortare 
tid att genomföra implementeringen. Ett av Sogetis värdeord är ”enkelhet” det medför att 
”lättförståeligt” väger tyngre än ”kort implementeringstid” (Sogeti, 2012). 

Kort implementeringstid (A) och IT-anpassad (E) 
Det kan vara mindre resurskrävande att implementera ett verktyg som redan är anpassat för IT 
(TickIT office BSI, 2007). IT- branschen har processer som är olik marknaden i generellt och 
därför kan det underlätta ifall anpassningen redan är gjord (DNV, TickIT, u.d.). 

 

Paired	Comparison	Analys

		A‐	Kort	implementeringstid

		B‐	Stärker	image

		C‐	Låg	kostnad

		D‐	Lättförståeligt

		E‐	IT‐anpassad
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Stärker image (B) och Låg kostnad (C) 

Investeringar inom kvalitet är långsiktiga investeringar, ”Kvalitetsarbete är 
självfinansierande” (Karlsson, 2012) och därmed så blir ”image stärkande” starkare än ”låg 
kostnad”. 

Stärker image (B) och Lättförståeligt (D) 

Har man ett starkt varumärke så genererar de ofta fler kunder och dessa ger mer pengar in. 
Det är också en fördel om verktyget är lätt att förstå sig på, det kan leda till lägre kostnader i 
form av utbildning, resurser osv. För Sogeti så är varumärkesstärkande högt prioriterat 
(Linde, 2012). 

Stärker image (B) och IT-anpassad (E) 

Att verktyget ”stärker image” anses viktigare än att det är ”anpassat till IT”, om verktyget är 
IT-anpassat kan detta leda till en kvalitetshöjning av varumärket inom IT-branschen (Linde, 
2012). Dessa ligger relativt nära varandra i vägningen. 

Låg kostnad (C) och Lättförståeligt (D) 

Kostnader är ofta en väldigt viktig del för företag, som att investeringar skall vara lönsamma, 
kostnaden är viktig men som vi nämnt tidigare så är ”enkelhet’” ett värdeord för Sogeti och 
medför att det väger lite tyngre (Linde, 2012). 

Låg kostnad (C) och IT-anpassad (E) 

Att verktyget är IT-anpassat väger tyngre än en lägre kostnad (Tomas Linde), om företaget 
implementerar ett verktyg som inte är anpassat för IT- branschen så kan kostnaden bli högre i 
och med anpassningsarbetet.  

 

Lättförståeligt (D) och IT-anpassad (E) 

I denna vägning kommer värdeordet ”enkelhet” in igen Det kan vara så att ett IT-anpassat 
verktyg kan vara lättare att förstå hur det skall användas då det redan är genomtänkt för den 
branschen. Dessa hör ihop lite, ett IT-anpassat verktyg kan vara lättare att förstå hur man ska 
använda.  

 

 

6.2 Grid analys 

 

I analysen utgår vi från Sogetis förutsättningar och hur det ser ut i företaget idag. Vi tar inte 
hänsyn till CMM då det har visat sig att det verktyget inte implementeras längre och numer är 
ersatt av CMMI (Martin-Vivaldi, 2012). Vi väljer här att benämna kvalitetsmodeller som 
alternativ, då det är alternativ som jämförs. Nedan visas resultatet från Paired Comparison 
analysen. 
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A Kort Implementeringstid 0 % 

B Image 50 % 

C Låg kostnad 7 % 

D Lättförståligt 21,5 % 

E IT-anpassat 21,5 % 

 

Figur 15 - Analys – Tabell av resultatet från Paired comparison analys 

 

Vägning av faktorer 

I vägningen så graderar vi mellan 0-5, ”Alternativet stämmer inte alls in på faktorn ” graderas 
till 0 och ”Alternativet stämmer mycket bra in på faktorn” graderas till 5. Nedan visas en 
uppställning över vilken vägning varje faktor tilldelats med Paired Comparison analysen som 
grund 

 

 

Stärker image  5 

IT-anpassad  4 

Lättförståligt  4 

Låg kostnad 2 

Kort implementeringstid 1 

 

Figur 16 – Analys – Vägning av faktorer i Grid analysen 

 

I Grid analysen ser man till hur väl alternativet stämmer överens med faktorerna och får 
därefter ett resultat över vilket alternativ som bör prioriteras. 
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Faktorer:  Kort 
implementeringstid  

Stärker 
image  

Låg 
kostnad 

Lättförståligt IT -
anpassad 

Total

Vägning      
(från Paired 
comparison): 

1 5 2 4 4 
  

TickIT 
plus  

5 *1= 4*5= 3*2= 4*4= 5*4=   

5 20 6 16 20 67 
              

CMMI  4*1= 2*5= 2*2= 1*4= 4*4=   
    
  4 10 4 4 16 38 
              
Lean  1*1= 3*5= 1*2= 1*4= 2*4=   

    
   1 15 2 4 8 30 
               

 

Figur 17 – Analys – Tabell av resultatet från Grid analysen 

 

Resultat  

 

TickITplus  67 poäng 

CMMI  38 poäng 

Lean  30 poäng 
 

Figur 18 – Analys – Sammanställning av resultatet från Grid analysen 

 

Analys 

TickITplus:  Kort implementeringstid – Vi anser att övergången mellan TickIT som Sogeti 
använder idag, och TickITplus inte är stor, då företag som använder sig av 
TickIT och ska gå över till TickITplus automatiskt hamnar på lägsta-nivån i 
TickITplus utan att göra några förändringar (IT Quality Nordic Institute, 2012). 
 

Stärker image - TickITplus hör ihop med ISO 9001 som är en väletablerad 
kvalitetsstandard. TickITplus tydliggör engagemanget i kvalitetsarbetet inom 
IT-sektorn vilket stärker företagets kvalitetsimage (IT Quality Nordic Institute, 
2012). 
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 Låg implementeringskostnad - TickITplus kräver revisioner och uppföljning av 
kommentarer efter revisionerna, detta kräver resurser och kostnad för revisor 
och kvalitetsansvariga på företaget. Men grunden är redan lagd genom TickIT så 
inga stora förändringar som kräver höga kostnader behöver inte genomföras (IT 
Quality Nordic Institute, 2012). 
 

 Lättförståligt - Grunden från TickIT finns redan, vilket gör att det kan vara 
lättare att ta till sig strukturen och innehållet, syftet och hur verktyget fungerar. 
Det finns dock skillnader mellan de olika verktygen, t.ex. använder sig 
TickITplus av mognadsnivåer som inte finns i TickIT. 
 

 IT-anpassat - TickIT är utvecklat för att passa IT-branschen och får därför högt 
inom denna faktor (IT Quality Nordic Institute, 2012). 

 

CMMI:  Kort implementeringstid – Då man som verksamhet använder TickIT och ska gå 
över till CMMI, hamnar man oftast på nivå 2 eller 3 väldigt snabbt i CMMIs 
mognadsnivåtrappa, då arbetet man använder sig av i nuläget uppfyller liknande 
krav (TickIT office BSI, 2007). I och med detta anser vi att 
implementeringstiden blir kort. Om än något längre än för TickITplus då vissa 
korrigeringar måste göras samt en bedömning av företagets mognadsgrad (SEI 
Appraisal requirements, 2011). 

 

 Stärker image – CMMI får lägre status än TickITplus, då CMMI som 
kvalitetsverktyg är mindre känt på den svenska marknaden i dagsläget. CMMI 
är mer känt internationellt bland annat i USA och i Asien (Svensson, 2012).  
 

  Låg implementeringskostnad – Kostnaden kommer att ligga i att lära ledning 
och personal CMMI och att anlita en tredjepart inom området som kan göra en 
bedömning om var företaget ligger på för mognadsnivå och vilka korrigeringar 
som måste till inom företaget beroende på vilken nivå man siktar på (Svensson, 
2012). 
 
Lättförståligt -  CMMI är nytt för Sogeti så fokus måste därför läggas på att 
förstå verktyget. Dock är CMMI IT-anpassat vilket gör verktyget lättare att ta 
till sig (SEI Appraisal requirements, 2011). 
 

IT- anpassat - CMMI är anpassat för IT-branschen, men är tillskillnad från 
TickITplus och TickIT anpassat för att kunna användas genom hela företaget 
(Honeywell, 2005). 

 

Lean:  Kort implementeringstid - Det krävs ett annat synsätt och mycket tid för att gå 
igenom verksamheten och anpassa till ett Lean-tänk. Grunden i Lean är att få 
med hela företaget på resan och utbildning av de anställda måste sättas i fokus 
(Linell, 2012). 
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Stärker image – Lean växer inom Sverige som en välomtalad filosofi inom 
förbättringsarbete och bringar därför höjd status på företagets kvalitetsarbete om 
tankesättet implementeras på rätt sätt (Linell, 2012). 
 

 Låg implementeringskostnad – Lean som kvalitetsalternativ är annorlunda mot 
vad Sogeti använder sig av idag. En implementering av detta alternativ medför 
därför högre kostnader i form av konsultarvoden och utbildning till hela 
företaget i filosofin. Lean är en filosofi som ska genomsyra hela företaget och en 
implementering kan ta mycket tid (utbildning) då så många anställda som 
möjligt skall följa filosofin (Linell, 2012). 
 
Lättförståligt – Lean har enkla och självklara budskap som ska vara lätta för 
medarbetare och ledning att ta till sig. Däremot är Lean inte IT-anpassat och 
kräver därför att man själv utser de verktyg som passar den egna verksamheten 
och anpassa dessa utifrån ett IT-perspektiv (Linell, 2012). 
 

IT-anpassat - Lean är anpassningsbart men grunden kommer ifrån industrin (B. 
Bergman, B. Klefsjö, 2010). 
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6.3 Benefit-Ease matris 

 

Definitioner 

Nyttan definierar vi med stärkt produktkvalitet och image som kvalitetsverktyget bidrar med, 
som i sin tur leder till fler kunder.  

Implementerbarhet definierar vi med att implementera verktyget utifrån nuvarande läge hos 
Sogeti. Vi tittar på IT-anpassning, hur lätt verktyget är att förstå bland medarbetare och 
ledning och implementeringstid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har valt att gradera alternativen inom varje ruta, då det ger en bättre överblick i våra beslut.   

 

Resultat 

Som vi ser hamnar TickITplus i ruta 1, det är alternativen i denna ruta man i första hand skall 
fokusera på att prioritera. Prioritering två är CMMI och därefter kommer Lean.      

 

 

 

Hög 

 

 

 

Nytta 

 

 

 

Låg 

 

1 

 

2 

 

3 

 

      2 
 TickITplus

Lätt           Implementering       Svårt 

Lean CMMI

Figur 19 – Analys – Benefit Ease matris 
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Analys 

TickITplus 

När vi tittar på TickITplus nytta, så ser vi till nyttan som den ger i dag i jämförelse med om 
Sogeti inte skulle ha TickIT alls. Har de kvar TickIT så kommer de att bli tvungna att gå över 
till TickITplus inom en snar framtid då detta är en uppgradering av verktyget (IT Quality 
Nordic Institute, 2012). Vi tycker att TickITplus nytta är relativt hög då den är en tolkning av 
ISO vilket är en känd kvalitetsstandard i Sverige inom kvalitetsarbete.  

TickITplus blir relativt lätt att implementera eftersom Sogeti redan har TickIT. Övergången 
dem emellan kommer ej bli stor då man automatiskt infaller på grundnivå (IT Quality Nordic 
Institute, 2012). 

 

CMMI 

Vi placerar CMMI lågt på nytta-skalan då CMMI inte är lika känt som de andra 
kvalitetsverktygen på den svenska marknaden och stärker därför inte varumärket i lika hög 
grad (Svensson, 2012). CMMI hamnar däremot precis under mitten på nytta-skalan för att den 
är IT-anpassad, vilket gör att den ger hög nytta i form av högre produktkvalité (Nexor, u.d.). 

CMMI är IT-anpassat och har en liknande uppbyggnad som TickIT, när en verksamhet är 
certifierad enligt TickIT, vilket Sogeti är, så hamnar den oftast automatiskt på nivå 2 eller 3 
inom CMMI, vilket ger placeringen på implementerbart-skalan (TickIT office BSI, 2007). Tid 
måste läggas i att förstå det nya verktyget och låta en utomstående bedöma företaget 
(Svensson, 2012). 

 

Lean 

Nyttan med Lean är att den ger hög image då den är välkänd på marknaden som ett verktyg 
för ständiga förbättringar, den fokuserar på hållbar kvalitet som ska genomsyra hela 
verksamheten. Lean hamnar lägre på nytto-skalan då det är en filosofi och inte en IT-anpassad 
metod (B. Bergman, B. Klefsjö, 2010) och inte säger något specifikt om hur man jobbar i IT- 
branschen. Leans ursprung är från tillverkningsindustrin men kan mycket väl anpassas till 
tjänsteföretag (Linell, 2012).  En annan svårighet med Lean är att filosofin skall genomsyra 
hela verksamheten, detta är en relativt lång och resurskrävande process och ett större steg för 
Sogeti (Linell, 2012). 
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6.4 Summering av resultat och val av kvalitetsverktyg 

 Här summeras resultaten från analyserna, koppling dras även till summering av 
kartläggningen av företagen. Det redogörs även för val av kvalitetsverktyg för 
rekommendation. 

 

 

 

Företag Certifikat 
ISO 
9001 

TickIT  
TickITplus

BS 
7799 
ISO  

27001

ISO 14001 ISO 13485 
CMM, 
CMMI

 

Lean 

Tieto,  ISO 9001, BS-
certifikat 7799,  ISO 
14001 

X   X X     
 

Logica 
Sverige 

ISO 9001, TickIT, 
ISO 27001, ISO 
14001 

X X X X     
 

HiQ ISO 9001, ISO 14001 X     X      

Knowit ISO 14001       X      

Cybercom  ISO 9001, ISO 
14001 

X     X     
 

Softronic inget hittat              

Sigma ISO 9001 och TickIT X X          

Acando  ISO 9001 X            

Semcon ISO 9001, ISO 14001  X     X      

Prevas ISO 9001, ISO 13485  X       X    

ENEA ISO 9001 X            

Connecta  ISO 14001       X      
 

Figur 20 - Sammanställning, kartläggning av företagen 

 

   

Det vi kom fram till genom Paired Comparison och Grid analysen var att ”stärker image”, 
”lättförstålig” och ”IT-anpassad” var de faktorer som är mest betydelsefulla med Sogeti som 
utgångspunkt. TickITplus visade sig stämma in mest på dessa faktorer, därefter kommer 
CMMI och sedan Lean. Kartläggningen av företagen visar att majoriteten av dessa är 
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certifierade enligt ISO-9001, alltså bör hänsyn tas till att majoriteten av de ledande IT-
tjänsteföretagen på marknaden prioriterar att ha denna certifiering. Två av företagen är 
certifierade enligt TickIT.  

I Benefit-Ease matrisen viktades verktygen mellan ”Nytta vid implementering” och hur ”lätt 
verktyget är att implementera” i den befintliga verksamheten. Vi fick ut samma resultat ur 
denna analys då TickITplus blev de verktyg att prioritera först, andra prioritering på CMMI 
och sist på Lean.  

Som vi kan utläsa av företagsanalysens resultat är en större del av företagen ISO-certifierade 
enligt ISO 9001. Dock har endast två av företagen TickIT, trots att detta är en IT-anpassning 
av ISO 9001 och samtliga företag är verksamma inom IT-branschen. Mer än hälften av 
företagen är certifierade enligt ISO 14001, den ISO-standard som fokuserar på miljön. Knowit 
har endast en certifiering enligt ISO 14001 och lägger sannolikt mer fokus på miljöarbete än 
kvalitetsarbete. Två av företagen är även certifierade inom informationssäkerhet och Prevas 
som enda företag av dessa är certifierade mot ISO 13485 som är anpassat för produktion av 
medicintekniska produkter. En reflektion som bör has i åtanke är att ingen av ovan nämnda 
företag arbetar enligt CMM eller CMMI efter vad som kan upptäckas i publika källor. 
Företagen kan möjligtvis använda dessa verktyg utan att visa upp det i publik information. 
Vid en eventuell implementering av CMMI för Sogeti bör företaget skylta med detta 
arbetssätt i publik information för att stärka sin image utåt och på så sätt locka till sig nya 
kunder.  
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7. Diskussion  

I diskussionen är det fritt för gruppen att komma med egna synpunkter på utförandet och 
resultatet. 

 

Den stora utmaningen för oss var att hitta en analysmetod som kunde vara lämplig att 
använda när vi skulle komma fram till vilket kvalitetsverktyg som skulle prioriteras. Under 
den första fasen stod det klart för oss att det skulle behövas fler analysverktyg för att först 
prioritera mellan faktorerna och sedan använda oss av det resultatet. Vi lade även till en 
analysmetod (Benefit-Ease) då vi ansåg att det behövdes ännu en för att se om båda 
analyserna kom fram till samma resultat. Paired Comparison och Grid-analyserna är mer 
strukturerade än Benefit-Ease matrisen, de finns en strukturerad metod för de som vill 
genomföra analysen, detta var till stor hjälp i gruppen genomförande av de två analyserna. 
Benefit-Ease matrisen ger mer en överblick och grundar sig på vad vi menar med ”nytta” och 
”implementering”. I de två förstnämnda analyserna tog vi fram faktorerna utifrån vad Sogeti 
tyckte var viktigt för dem och gjorde därmed analyserna med utgångspunkt från Sogeti, se 
början på kapitel 6, sid 35. 

 

Analyserna visar att TickITplus är det kvalitetsverktyg som passar bäst för en implementering 
hos Sogeti. Det kan antas att detta är på grund av att Sogeti redan har TickIT.  TickITplus är 
en certifiering som hänger ihop med TickIT och är uppbyggd på så sätt att övergången från 
TickIT till TickITplus ska vara smidig. En annan fördel med TickIT och TickITplus är att de 
är kopplade till ISO-standarden ISO 9001 som är en etablerat känd kvalitetscertifiering.  

 

Verktyget som blev andraprioritering är CMMI, CMMI har mognadsnivåer precis som 
TickITplus, dessa är av liknande karaktär och har man certifierat sig mot TickIT så hamnar 
man ofta på nivå två eller tre i CMMI. Detta förenklar en eventuell implementering av CMMI 
då Sogeti idag är certifierade enligt TickIT. 

 

I faktainsamlingsfasen så visade det sig att det skulle bli svårt att få fram bra och relevant data 
om CMM och CMMI, vi har där förlitat oss mer på intervjuerna än vad vi gjort i sökandet 
efter data om de andra kvalitetsverktygen. Det har visat sig att CMM inte implementeras 
längre utan har utvecklats till ett flertal andra kvalitetsverktyg däribland CMMI. Därför 
analyseras inte CMM som ett möjligt implementeringsalternativ för Sogeti. 

 

I arbetet med företagsanalysen var det väldigt varierande hur mycket företagen redogör för 
sitt kvalitetsarbete på sina hemsidor. Vi har även försökt att hitta artiklar och liknande som 
skulle kunna ge en ytterligare bild över hur företagen arbetar men inte hittat något av relevant 
värde för oss. Vi har använt oss av sökningsmotorer av certifieringar för att bekräfta och söka 
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där vi inte hittat något om det på hemsidan. Det som varit intressant i detta arbete är att många 
av företagen har certifiering inom ISO 14001 som är en miljöcertifiering och inom ISO 27001 
som är en informationscertifiering. En annan reflektion som gjorts är att vi inte hittat något 
under kartläggningen som varken styrker eller dementerar att företagen arbetar med CMM 
eller CMMI. Ett företag kan arbeta enligt CMM eller CMMI utan att visa det för allmänheten 
och utan att vara registrerade någonstans. Vi anser att det kan vara ett alternativ för Sogeti att 
implementera CMMI, detta kan vara till fördel för Sogeti då de kommer stå ut bland 
konkurrenterna på marknaden.  

Vid vidare arbete för Sogeti, kan de med fördel diskuteras huruvida om andra faktorer ska 
vägas in i analysen av kvalitetsverktygen. Om andra faktorer inom kvalitet vägs in kan 
resultatet få ett annat utfall.. 

 

Arbetet    

 Gruppen har fått en övergripande kunskap om de kvalitetsverktyg som undersökts, dock vill 
vi förtydliga att ingen av oss kan ses som specialister inom kvalitet och kvalitetsarbete. Vi har 
fått en inblick i hur kvalitetsverktygen fungerar och hur de är uppbyggda. Detta kommer att 
göra det lättare för oss att sätta oss in i kvalitetsarbete med dessa verktyg om vi skulle få nöjet 
att arbeta med de i framtiden. Vi ser med nyfikenhet fram emot att förhoppningsvis få se 
CMMI växa in på den Svenska marknaden då det i dagsläget inte är speciellt känt i Sverige. 

En tidskrävande del av arbetet har legat i att samla in sekundärdata om varje verktyg, detta då 
information var svårtillgänglig gällande kvalitetsverktygen CMM och CMMI. 
Primärdatainsamlingen i form av intervjuer fick vi bitarna på plats. En annan tidskrävande del 
i arbetet analysen av kvalitetsverktygen 

I vissa skeden under arbetet har vi stött på avvägningar som måste tas, i hur djupt vi skulle gå 
inom varje kvalitetsverktyg, vi har försökt att ge en så bred och lättförståelig bild över 
verktygen som möjligt.  

Hade gruppen haft en baskunskap om TickIT, TickITplus, CMM och CMMI innan arbetets 
start så hade vi haft lättare att sätta oss in i de kvalitetsverktygen. En aspekt kring detta kan 
vara att frågorna till Sogeti hade kunnat ställas på en djupare nivå och det totala arbetet hade 
kunna fått ett djupare innehåll. En grundinläsning innan projektstart hade även möjligtvis lett 
till mer djupgående frågor inom varje verktyg, bland annat hade vi kunnat gå djupare in på 
hur en implementering av respektive verktyg skulle kunna gå till i verkligheten. Vi hade en 
basförståelse om Lean innan arbetets start och har märkt att förståelsen för det verktyget är 
bättre och en förståelse för en implementering av Lean.  
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8. Slutsats och rekommendationer    

I slutsatsen redogörs för resultaten kopplat till de uppsatta målen, i rekommendationer 
redogör vi för våra rekommendationer för fortsatt arbete för Sogeti.  

 

8.1 Slutsats 

Syftet med rapporten var att kartlägga Sogeti Sverige AB:s nuvarande kvalitetsarbete, göra en 
företagsanalys av utvalda konkurrenter och andra aktuella företag inom området. Kartlägga 
utvalda kvalitetsverktyg och därefter analysera och ge ett förbättringsförslag. 

Nedan redogör vi för hur vi anser att vi uppnått målen som vi satte upp vid starten av 
examensarbetet. 

 

Beskriva nuläget på Sogeti 

Sogeti är i dagsläget ISO-certifierat enligt ISO 9001 och TickIT. Sogeti har ett genomarbetat 
internt kvalitetssystem, SQS, som bygger på Capgeminis kvalitetssystem DELIVER. SQS är 
en förenklad version av DELIVER och anpassad för Sogeti Sveriges arbete.  

CSI är ett kvalitetsverktyg som Sogeti mäter kundnöjdhet med, dessa CSIer ligger till grund 
för att ständigt tillfredställa kunderna och kunna utvärdera det egna arbetet.  

 

Identifiera och kartlägga verktygen: LEAN, TickITplus, CMM, CMMI. 

Lean ska ses som en kvalitetsförbättrings filosofi, filosofin utgår från ständiga förbättringar 
och inom Lean finns det ett antal metoder på hur detta kan göras. TickITplus är en utveckling 
av TickIT och fokuserar på processerna i företaget och på att bevaka och underhålla dessa. 
Processerna utvärderas efter olika nivåer och certifieras efter hur man uppnår dessa. CMM 
implementeras inte längre och har ersatts av ett flertal andra kvalitetsverktyg, CMMI är en av 
dessa utvecklingar. CMMI är uppbyggd av mognadsnivåer likt TickITplus och fokuserar på 
processförbättringar i varje nivå.  

 

Analysera metoderna och jämföra med vad Sogeti använder i nuläget och vikta dessa 
mot varandra.  

Två analyser och en matris har genomförts och resultatet blev att i första hand bör Sogeti 
fokusera på att behålla TickIT och fokusera på att implementera TickITplus. TickIT hör ihop 
med ISO 9001 och bidrar till ett stärkt varumärke inom branschen. CMMI kommer som 
prioritering två och bör undersökas vidare efter ett införande av TickITplus. 

 

Företagsanalys av Tieto, Logica Sverige, HiQ, Knowit, Cybercom, Softronic, Sigma, 
Acando, Semcon, Prevas, ENEA och Connecta. 

En företagsanalys har genomförts, det varierande i hur mycket data som har kunnats ta fram 
om varje företag. En reflektion är att det är flertalet av företagen som har en ISO-certifiering 
mot ISO 14001 (miljö) och ISO 27001 (informationssäkerhet). 
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8.2 Rekommendationer till Sogeti 

 

 Med vår analys som underlag så rekommenderar vi Sogeti att ha kvar certifieringen av 
ISO 9001 och TickIT och vidare certifiera sig mot TickITplus. Ifall Sogeti har kvar 
TickIT-certifieringen så kommer de till slut bli tvungna att gå över till TickITplus då 
TickIT skall fasas ut. Vi styrker rekommendationen att de ska ha kvar TickIT med att 
TickIT är anpassat till IT- branschen och är en stark kvalitetsstämpel inom branschen.  
 

 Vidare så rekommenderar vi Sogeti att påbörja ett arbete med att undersöka vad en 
CMMI-certifiering skulle innebära för företaget, och där efter att ta ställning till en 
eventuell implementering. CMMI kan certifieras mot en del av företaget och det skulle 
vara en bra start då Sogeti kan säga att de är CMMI-certifierade utan att behöva 
deklarera tydligt att det endast gäller en del av företaget. Vid en eventuell 
implementering av CMMI för Sogeti bör företaget skylta med detta arbetssätt i publik 
information för att stärka sin image utåt och på så sätt locka till sig nya kunder. 
 

 I kartläggningen av företagen visade det sig att fler än hälften var ISO-certifierade mot 
ISO 14001. Vi rekommenderar Sogeti att undersöka om denna certifiering skulle 
gynna företaget.  
 

 I kartläggningen av företagen visade det sig att även ISO-27001 fanns hos vissa 
företag, då detta är en certifiering för informationssäkerhet och Sogeti tillhanda har 
känslig information för vissa kunder så borde detta ses över om det är ett alternativ för 
Sogeti.  
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