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Innehåll

Verksamheten i korthet
 .SE är en oberoende stiftelse med 50 an-
ställda som varje dag ser till att den svens-
ka delen av Internet fungerar och utveck-
las . Vi ansvarar för administration och 
teknisk drift av  .se – den svenska toppdo-
mänen . Vår marknadsandel är 59 procent 
med drygt en miljon registrerade  .se-do-
mäner och vi samarbetar med drygt 140 
ackrediterade återförsäljare . Överskottet 
från domänförsäljningen lägger vi på ut-
vecklingen av Internet i Sverige både ge-
nom egen verksamhet och genom finan-
siering av externa projekt . 2009 uppgick 
överskottet till 38,5 miljoner och 2010 blir 
överskottet ytterligare lite större .

Vi arbetar med att ge människor lust, 
mod och kunskap att använda Internet . 
På så sätt lever vi upp till den stiftelse-
urkund som styr vår verksamhet .
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Det tar ungefär tjugo minuter att läsa hela den här skriften. Gör 
du det har du full koll på vilka .SE är, vad vi gör och hur vi arbetar 
utifrån våra kunders behov. Och på hur roligt vi har haft på vår 
kvalitetsresa som nu har lett fram till Utmärkelsen Svensk Kvalitet 
2010. Kanske kan du också lära dig något som du kan dra nytta 
av i din egen organisation.

Vi inledde kvalitetsarbetet för fyra år se-
dan med siktet inställt på att bli bäst på 
kvalitet . Utmärkelsen vi fått i år är ett 
bevis på att vi valde rätt väg . Startskottet 
var den kvalitetspolicy som alla medarbe-
tare gemensamt tog fram samt vårt kva-
litetsprogram  .SE Upp! som är grunden 
i vårt arbete . Vi har också haft stor hjälp 
av SIQ:s modell för kundorienterad verk-
samhetsutveckling, som vi har använt för 
att systematiskt utvärdera arbetet .

Tillsammans har vi utvecklat ett för-
hållningssätt till kvalitet som präglas 
av enkelhet och pragmatism . Kvalitet 
och ständiga förbättringar har blivit en 
självklarhet i vardagen hos  .SE . I den här 
skriften har vi försökt illustrera vårt kva-
litetsarbete, förhoppningsvis gör det en 
krånglig process lättare att förstå och ta 
till sig .

Våra medarbetare och återförsäljare ar-
betar med ett gemensamt mål för ögonen: 
nöjda kunder . Därför är det dagliga mötet 

med kunderna sanningens minut för oss, 
och det är avgörande att vi har förmågan 
att fånga upp och tillgodose synpunkter 
på utvecklingen av våra produkter och 
tjänster .

Systematisk utveckling av kvalitet på 
arbetsplatsen förutsätter kompetenta, 
motiverade och engagerade medarbetare 
som kan agera efter eget omdöme och 
som ser god kvalitet som ett personligt 
ansvar med möjlighet till egen utveckling . 
Just sådana medarbetare har  .SE, och det 
är jag både stolt och glad för!

Inledning

Danny Aerts, vd
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Domarkommitténs
motivering

 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) 
är en oberoende allmännyttig organisa-
tion med ansvar för Internets svenska 
toppdomän  .se med registrering av (mer 
än en miljon)  .se-domännamn samt ad-
ministration och teknisk drift av det na-
tionella domännamnsregistret .

Överskottet från stiftelsens avgifts-
intäkter anslås oavkortat till forskning, 
utbildning och undervisning inom data- 
och telekommunikation, särskilt med in-
riktning på Internet .

Organisationen präglas av en verkställande ledning som ge-
nom sitt personliga engagemang tjänar som föredöme för alla 
medarbetare som är aktivt delaktiga i en kunddriven verksam-
hetsutveckling . Detta förstärks av ett genomtänkt och förankrat 
system för erkännande och uppmuntran .

En välplanerad verksamhet byggd på säker och skyddad infor-
mation bedrivs i ett antal integrerade och samverkande processer 
som i samråd med organisationens kunder och leverantörer kon-
tinuerligt förbättras . Flera processer redovisar mycket goda och 
trendmässigt bekräftade resultat .

Organisationen kan ytterligare utveckla metodiken i sin pro-
cessorientering, fullt ut etablera sin satsning på strategisk och 
individuell kompetensutveckling och på miljöledning .

2010
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Vi vill vara – och är också – det självklara 
valet för alla företag, privatpersoner och 
organisationer som vill ha domännamn 
med anknytning till Sverige . Försäljning-
en av domännamn sker genom återför-
säljare, så kallade registrarer . En av dessa 
är  .SE:s egen registrarverksamhet  .SE Di-
rekt .

Stiftelsen bildades i augusti 1997 på initia-
tiv av svenska avdelningen av den inter-
nationella föreningen The Internet So-

ciety, ISOC .  Våra system hanterar cirka 
4  500 domännamnsfrågor per sekund, 
och måste svara både snabbt och korrekt 
för att  .se-domäner ska vara åtkomliga på 
Internet . 

Vi ska främja positiv utveckling av Internet
I stiftelseurkunden står det att  .SE ska 
främja positiv utveckling av Internet, god 
stabilitet i infrastrukturen samt forsk-
ning, utveckling, utbildning och undervis-
ning inom data- och telekommunikation, 
särskilt med inriktning på Internet . Detta 
infriar vi genom att använda överskottet 
från domännamnshanteringen till att fi-
nansiera projekt och verksamheter som 
gynnar Internetutvecklingen i Sverige .

Kreativitet tas tillvara
Vi har idag en platt organisation med kor-
ta beslutsvägar där kreativitet och idéer 
tas tillvara . En viktig framgångsfaktor är 
vårt systematiska arbetssätt med väl inte-
grerad kundorientering . En annan är våra 
engagerade ledare och medarbetare . Alla 
är delaktiga i gemensamma strategiska 
frågor . Vi har till exempel gemensamt 
arbetat fram våra värderingar och vår vi-
sion . Alla medarbetare har självklart till-
gång till affärsplan och budget .

Vår verksamhet

.SE är en stiftelse, och en stiftelse har ingen ägare, utan den styrs 
av sin stiftelseurkund och tillhörande stadgar. Vår urkund talar om 
två huvuduppgifter; dels att driva och utveckla Internets svenska 
toppdomän .se, dels att i övrigt främja utvecklingen av Internets 
infrastruktur i Sverige. 

Vi har idag en platt 
organisation med 
korta beslutsvägar där 

kreativitet och idéer tas tillvara.
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Vision och värderingar

Både vår vision och våra värderingar har vi arbetat fram gemen-
samt på .SE. Vi delar samma passion för att Internet ska vara en 
viktig del av alla människors liv och för uppdraget som stiftelseur-
kunden formulerar.  Det speglas i vår vision och våra värderingar. 
Sedan några år tillbaka är passion för kvalitet lika självklart, efter-
som det ger oss möjlighet att uppnå det vi vill åstadkomma.

Vision för domänadministration: .se – det självklara valet
 .se är den självklara vägen till Internet för alla med koppling till 
Sverige . Alla ska ha en unik, säker och personlig  .se-adress på In-
ternet .

Vision för Internetutveckling: Internet för alla
Alla i Sverige vågar, vill och kan använda Internet . Internet har 
en stabil och säker infrastruktur som tillgodoser dagens behov i 
Sverige och som också är framtidssäker . Alla i Sverige har kun-
skap och förmåga att dra nytta av Internet för att kunna ta till-
vara sina intressen och för att aktivt kunna bidra till samhällets 
utveckling .

V Å R A  V Ä R D E R I N G A R

Vi tycker om och tror på Internet
Vi värdesätter de möjligheter som 
Internet ger människor och tror att 
Internet kan bidra positivt till såväl 
individers som samhällets utveckling .

Vi vill ha ett stabilt och skalbart Internet
Internets infrastruktur ska vara säker, 
stabil och skalbar för att på bästa sätt 
gynna användarna .

Vi vill ha ett Internet för alla
Alla människor i Sverige ska ha 
samma rätt och möjligheter att ut-
nyttja Internets tjänster . Internet ska 
vara säkert – användarna ska känna 
sig trygga och kunna lita på tjänster 
på Internet .

Vi vill ha öppenhet och delar med oss
Vi delar också med oss av vår kun-
skap om Internet, och är lyhörda 
för andras idéer och önskemål kring 
Internetutvecklingen . Öppet flöde 
av information och öppna standar-
der bidrar till långsiktigt stabil och 
skalbar utveckling av Internet och 
dess tjänster .
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Vår kvalitetsresa

Vi har valt att arbeta utifrån SIQ:s modell därför att delaktighet 
skapar engagemang och inspiration. Vi vill arbeta fokuserat på de 
förbättringsområden som är viktigast ur strategisk synvinkel. Vi 
ser det som ett effektivt, strukturerat och billigt sätt att genom-
lysa hela organisationen och även jämföra oss med andra. Genom 
återföringsrapporter får vi veta vilka våra starka sidor är och hur 
vi kan förbättra oss. 

Viktiga händelser 2006
 → Ny styrning av stiftelsen med ny organisationsstruktur .
 → Slår fast ambitionen att vinna en kvalitetsutmärkelse .
 → Tar fram affärsutvecklingsprocessen .
 → Mer affärsdriven och integrerad verksamhet .
 → Offensivt arbete med kunder och återförsäljare .
 → Börjar mäta nöjda kunder, nöjda registrarer och allmänhetens kännedom om  .SE .
 → Stark fokus på förbättringar i domännamnsadministration (nytt produktionssystem) .
 → Stark tillväxt .
 → Börjar arbeta med SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling .
 → Organisationen byter namn till  .SE .

Viktiga händelser 2007
 → Kvalitetspolicy beslutas av styrelsen .
 → Miljöpolicy beslutas av styrelsen .
 → Kvartalsrapporter införs för att följa upp nyckeltal i verksamheten .
 → En tydlig processorientering införs .
 → Startar  .SE Upp-programmet för kvalitetsträning av alla medarbetare i kvalitetsteam .
 → Inför  .SE-dagar för att diskutera gemensamma mål och ambitioner .
 → Inför systematiska medarbetarundersökningar, NMI .
 → Inrättar policyrådgivningsgruppen .
 → Startar forsknings- och utvecklingsverksamheten .
 → Inför öppna hus för kunder och partners .
 → Börjar med benchmarkingresor för att jämföra oss med andra .

Viktiga händelser 2008
 → Genomför en provomgång inför USK .
 → Definierar den röda tråden –  .SE:s ledningssystem .
 → Definierar roller och ansvar i  .SE:s ledningssystem .
 → Inför valda delar av ITIL .
 → Inför styrelsens och ledningsgruppens gemensamma årliga strategimöte .

06

07

08
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Viktiga händelser 2009
 → Inför nytt intranät och ärendehanteringssystemet Navet .
 → Tar fram en kvalitetsbok för alla medarbetare .
 → Genomför klimatanalys i samarbete med Det Gröna Steget .
 → Inför hälsoanalys för alla anställda .
 → Inför metodstöd för projektarbete: praktisk projektstyrning (PPS) .
 → Åker på benchmarkingresor för att jämföra oss med andra .
 → Byter affärsmodell och bildar vår egen registrar  .SE Direkt .
 → Första InSIQt-mätningen – kundorienterad verksamhetsutveckling .
 → Deltar i Utmärkelsen Svensk Kvalitet för första gången och kommer till final .
 → Utmärker oss som den mest innovativa toppdomänadministratören enligt forskare .
 →  .SE:s vd utses av IVA till årets myndighets- och organisationsprofil .

Viktiga händelser 2010
 → Tydlig processorientering – Vi ritar om den övergripande processkartan Raketen .
 → Process- och produktägare utses för alla delar av verksamheten . 
 → Genomför kvalitetsträning för process- och produktägare .
 → Åker på nya benchmarkingresor för att jämföra oss med andra .
 → Andra InSIQt-mätningen – kundorienterad verksamhetsutveckling .
 → Mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2010 .

1 . Ledarskap, 2 . Information och analys, 3 . Verksamhetens plane-
ring, 4 . Medarbetarnas engagemang och utveckling, 5 . Verksam-
hetens processer, 6 . Verksamhetens resultat, 7 . Kundtillfredsstäl-
lelse

Bilden visar  .SE:s nivå i SIQ:s modell för 
kundorienterad verksamhetsutveckling . I 
sin återföringsrapport skriver SIQ följan-
de: Vid utvärdering av .SE mot kriterierna 
i SIQs modell för kundorienterad verksam-
hetsutveckling finner vi att .SE befinner sig 
på övre halvan av nivå fem av de sju kvali-
tetsnivåer som definieras av SIQ. En orga-
nisation på nivå fem kännetecknas av att: 
”Organisationen har en kunddriven verk-
samhetsutveckling. Avsevärd integration 
och samverkan inom olika processer. Påtag-
lig kvalitetskultur inom nästan alla delar av 
organisationen. Utmärkta beständiga resul-
tat som är relaterade till angreppssätten.”

09
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Kvalitetspolicy
Vår kvalitetspolicy var det första steget i kvalitetsresan 
som inleddes 2006. Alla medarbetare arbetade fram 
den tillsammans på uppdrag av vår styrelse. Den har ut-
gjort grunden i bygget av det nya .SE som har vuxit fram 
sedan dess.

Vi vill göra rätt från början
Genom att formulera mål för 
allt vi gör inom  .SE och följa 
upp dem genom mätningar ska 
vi infria och helst överträffa våra 
kunders förväntningar, så att de 
söker sig till oss, stannar kvar 
och kommer tillbaka . Vår ambi-
tion är att minimera antalet fel 
genom att göra rätt från början .

Vi kontrollerar att vi gör rätt
Att mäta är att veta . Rätt kva-
litet är att infria våra kunders 
krav, behov och förväntningar . 
Våra kunder ska kunna ställa 
höga krav på god service och 
tillförlitlighet . Genom att mäta 
våra resultat mot våra uppställ-
da mål kan vi också följa våra 
kunders nöjdhet .

Vi har en tydligt definierad 
och processorienterad verksamhet
Genom att vi dokumenterar våra processer kan vi i 
detalj följa verksamhetens viktigaste delar . Vi kvantifi-
erar vad vi vill nå och jobbar efter det . Om målen inte 
uppfylls strävar vi efter kontinuerliga förbättringar och 
hög kostnadseffektivitet . 

10



Vi arbetar för en 
stabil och robust drift av .se
 .se-domänen är en kritisk resurs 
för Internetanvändare framför 
allt inom men också utanför 
Sverige och av stor betydelse för 
det svenska samhället och den 
svenska ekonomin . Vår ambi-
tion är att kontinuerligt förbätt-
ra våra tjänster och minimera 
risker genom satsning på kvali-
tet och säkerhet, till fromma för 
Internets användare i världen .

Vi är lyhörda mot våra slutkunder
Att fortlöpande utveckla och 
förbättra kommunikationen 
med kunderna är nödvändigt 
för vår utveckling . Vår målsätt-
ning är att snabbt fånga upp 
kundernas synpunkter och till-
godose deras behov avseende 
utveckling av produkter och 
tjänster som förbättrar och för-
enklar användandet av Internet .

Våra medarbetare har 
engagemang och drar åt samma 
håll
 .SE:s ledning känner ett starkt 
ansvar och går i täten för kva-
litetsarbetet . Vi har engage-
rade, kompetenta, ansvarsfulla 
medarbetare som hjälper till 
och som vi löpande informerar 
och utbildar i kvalitetstänkande 
inom ramen för vårt kvalitets-
program . Allas delaktighet är 
viktig .

Vi arbetar tillsammans 
med våra leverantörer
Slutkundens intressen är vår 
starkaste ledstjärna . En god re-
lation med våra registrarer och 
leverantörer är A och O . Vi ar-
betar tillsammans med våra re-
gistrarer för att ha nöjda slut-
kunder . Vi arbetar tillsammans 
med våra leverantörer av DNS-
tjänst för att ha en stabil och 
robust tillgång till information i 
 .se-domänen . Vi involverar både 
registrarer och leverantörer i vår 
verksamhet för ömsesidig nytta 
och för att öka kvaliteten mot 
slutkunderna .

11
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Den röda tråden

Vårt eget sätt att tolka modellen för kund-
orienterad verksamhetsutveckling har 
resulterat i en ledningsprocess med en 
röd tråd som bygger på fem grundstenar: 
Välja väg, Visa väg, Organisera resurser, 
Följa upp och Förbättra . Strukturen fick 
vi genom att delta i SIQ:s återkommande 
nätverksmöten . Man måste inte uppfinna 
hjulet själv för att hitta en bra modell .

Väldefinierade mål
Vi har en tydligt definierad och process-
orienterad verksamhet där alla arbetar 
mot gemensamma mål . De företags-
övergripande årsmålen är definierade i 
ett balanserat styrkort och det finns även 
mål nedbrutna per avdelning och i indi-
viduella mål . Det övergripande ansvaret 

för kvalitetsarbetet har vår kvalitets- och 
säkerhetschef, men ansvaret för respek-
tive process ligger på en utpekad process-
ägare som är ansvarig för förbättringar i 
sin process .

Gemensamt för våra processer är att de 
genomsyras av åtgärder för att förebygga 
fel och minimera risker . Vi har systema-
tiska angreppssätt och metoder som är 
förutseende, framsynta och medvetet 
valda . En av våra största styrkor är led-
ningens förmåga att fånga upp medarbe-
tarnas och kundernas förslag och snabbt 
verkställa dem . 

Visualiserad verksamhet
Vi har valt att arbeta med bilder – med 
rymden som tema – för att göra process-
arbetet tydligt . Den röda tråden illustrerar 
vårt ledningssystem och processkartan 
Raketen tydliggör våra övergripande mål 
och underlättar den dagliga verksamhe-
ten . Kvalitetsprogrammet  .SE Upp! och 
strukturerade möten ger oss alla möjlighet 
att få tid till reflektion över hur vi arbetar 
kundorienterat med verksamhetsutveck-
ling . Det finns även en tydlig koppling 
mellan affärsplan och individuella mål-
sättningar som kombineras med noggrann 
uppföljning av våra mål på alla nivåer .

För fyra år sedan kom vi fram till att vi skulle ändra arbetssätt och 
gå från linjestyrning till en processorienterad verksamhet. Med 
gemensamma krafter har vi kartlagt våra processer utifrån våra 
kunders behov. 

Vi har valt att arbeta med bilder 
– med rymden som tema – för 

att göra processarbetet tydligt.
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.SE:s ledningsprocess
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Strategisk planering

Internets utveckling går fort och det är 
därför mycket viktigt för oss att noga följa 
vad som händer i stort och särskilt inom 
områden som användarnytta, säkerhet 
och tekniska lösningar . Vi har höga ambi-
tioner att ligga i framkant och leda Inter-
netutvecklingen och samlar därför infor-
mation på många olika sätt .

Aktivt kunskapsutbyte
Vi är öppna och byter erfarenheter med 
andra i så stor utsträckning som möjligt, 
såväl kunder och partners som andra or-
ganisationer både i Sverige och i övriga 
världen . Även inom  .SE byter vi gärna 
erfarenheter och delar med oss av våra 
kunskaper . Regelbunden mötesstruktur, 
utbildningar och undersökningar ger oss 
goda möjligheter att samverka .

En gång per år bjuder vi in till öppet 
hus där registrarer, slutkunder, myndig-
heter med flera deltar . Samma öppenhet 

visar vd genom att tillsammans med stif-
telsens ordförande inta Heta stolen vid 
 .SE-dagarna där medarbetarna har möj-
lighet att ställa frågor och kommentera 
ledningens och styrelsens agerande . 

Utvärderande uppföljning
Vi utvärderar regelbundet vår affärsplan 
mot våra resultat . Uppföljningen görs 
tillgänglig för alla via intranätet och inför 
årets sista styrelsemöte görs en utvärde-
ring av den senaste affärsplanen . Uppfölj-
ning är också en stående punkt på led-
ningsgruppsmöten och avdelningsmöten 
då vi har genomgång av månadsrappor-
ter, kvartalsrapporter, prognoser, styrel-
sematerial och styrelsebeslut .

För att visualisera utveckling av strategier, mål och affärsplan an-
vänder vi oss av ”den röda tråden” i vår ledningsprocess. Vi har en 
affärsplansprocess för verksamhetens planering, som underlättar 
affärsutveckling och vår förmåga att uppfylla uppsatta mål och i 
enlighet med stiftelseurkundens krav. Processen används för pla-
nering och uppföljning i både det strategiska och det operativa 
arbetet.

Vi utvärderar 
regelbundet 

vår affärs plan mot 
våra resultat.
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Planeringscykel

KVARTAL 1: Omvärldsanalys utförs med hjälp av 
data från bland annat kundundersökningar, lit-
teraturstudier, trendrapporter, kundernas och 
intressenternas synpunkter via kundtjänst, re-
misser, våra medarbetares omfattande nätverk 
och i öppna forum . 

KVARTAL 2: Med omvärldsanalysen som underlag 
sammanställer VD ett strategidokument med 
omvärldsanalys, SWOT, övergripande mål och 
strategier som styrelsen och ledningsgruppen 
gemensamt diskuterar vid strategidagen i maj . 
Här fastläggs en treårsstrategi och övergripan-
de mål för nästkommande år .

KVARTAL 3: Analys av organisationen, medarbe-
tarnas kompetensförsörjning och ett första ut-
kast till affärsplan, handlingsplan och budget 
för nästkommande år utarbetas . Detta första 
utkast presenteras för styrelsen i oktober .

KVARTAL 4: I december fastställer styrelsen af-
färsplan och budget, som utarbetas till en akti-
vitets- och resursplanering per avdelning . Alla 
medarbetare får tillgång till allt material samt 
en personlig genomgång tillsammans med vd . 
I ett balanserat styrkort fastställs de finansiella, 
kund-, utvecklings-, och operationella målen . 
Målen kvantifieras i affärsplanen .

Specialistgrupp bistår
Vd tar hjälp i sitt arbete av en policyråd-
givningsgrupp (PRG) med externa spe-
cialister som träffas fem gånger per år . 
Ledamöterna är specialister inom bland 
annat juridik och teknik och de represen-
terar tillsammans våra kunder, användare 
av  .se-domäner, registrarer och en intres-
serad allmänhet . I PRG diskuteras i första 

hand principiellt viktiga frågor för  .SE om 
regelverk, administrativ hantering, dist-
ribution och marknad, etikfrågor kring 
verksamheten, affärsmodell, kvalitetsför-
bättringar samt servicenivå .

Principiellt viktiga förändringar skick-
as även ut på remiss till Internetsamfun-
det, till exempel förändringar i regelverk, 
förändringar av affärsmodell et cetera .
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Raketen – verksamhetens processer

Tillväxt 
Vi eftersträvar en kontinuerlig tillväxt för 
att kunna garantera finansiering av våra 
satsningar på forskning och utveckling .

Kvalitet 
Att vi bibehåller kvalitet gentemot våra 
kunder, registrarer och medarbetare för-
medlar bilden av  .SE som det självklara 
valet .

Två typer av lednings-
processer beslutar om 
organisationens mål och 
långsiktiga strategier; Ini-
tierande processer som 
syftar till att hitta nya af-
färsområden eller produk-
ter och stödjer oss i den 
långsiktiga planeringen 
och styrningen samt sty-

rande processer som styr, utvecklar el-
ler samordnar levererande processer och 
stödprocesser .

 .SE:s levererande – eller värdeskapande 
– processer är utveckling, försäljning, le-
verans och kundvård . Dessa realiserar af-

färsidén och uppfyller våra externa kun-
ders behov och förväntningar . De bildar 
tillsammans ett ekosystem som utgör 
grunden för vår verksamhet . De levere-
rande processerna skapar intäkter och 
andra värden för  .SE och tillhör själva 
”fabri ken” . Vi illustrerar dem i ett krets-
lopp som är föremål för ständig förbätt-
ring, där varje del (produkt, projekt) har 
sitt eget kretslopp .

Våra stödprocesser är resurser som an-
vänds i de levererande processerna . Dessa 
är kommunikation, personal, IT-stöd, 
ekonomi, juridik samt kontorsadminis-
tration .

Samhällsengagemang
 .SE:s verksamhet andas kvalitet, robust-
het och säkerhet i alla processer och 
bygger på en tydlig affärs- och distribu-
tionsmodell . Vi har ständigt fokus på för-
bättringar av både kostnadseffektivitet 
och kundnytta vilket bidrar till att vi kan 
ha en hög nivå på vårt samhällsengage-
mang . Våra medarbetare är nöjda, kom-
petenta, känner att de utvecklas och del-
tar i utvecklingen av Internet i Sverige . Vi 
ser vårt arbete som del i en större helhet 
och som att vi aktivt medverkar till för-
bättringar i samhället .

Raketen illustrerar hur vi arbetar för att nå våra företagsövergri-
pande, strategiska mål: kontinuerlig tillväxt med bibehållen kvali-
tet och ett starkt samhällsengagemang.

.SE:s verksamhet andas 
kvalitet, robusthet och 
säkerhet i alla processer.
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Raketen leder oss dit vi vill.
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Ständiga förbättringar

Processer utvecklar
Våra medarbetare har stort ansvar och 
utrymme, vilket ger alla självförtroende i 
förbättringsarbetet . Mindre förbättrings-
aktiviteter kan åtgärdas direkt medan 
större och mer tidskrävande förbättringar 
stäms av vid processmöte med vd och för-
ankras i ledningsgruppen . Oftast drivs 
förbättringsaktiviteter som ett projekt 
eller en mindre aktivitet med en utpekad 
ansvarig .

Dagliga diskussioner
Vi arbetar med att upptäcka behov av för-
bättringar i processerna genom diskussio-
ner i det dagliga arbetet, vid veckomöten 
och processgenomgångar . Alla avdelning-
ar och processägare har även tillgång till 
en utomstående kvalitetscoach . Andra 
tillfällen för inspiration och nya idéer är 
våra benchmarkingresor .

Vi lägger stor vikt vid att hämta in syn-
punkter på våra processer från medarbe-
tare, kunder och registrarer genom våra 
regelbundna mätningar . Men lika viktig 
är den dagliga dialogen med kunder och 
registrarer . Vi arrangerar även möten 
med våra registrarer för att fånga upp 
krav och önskemål och för att säkerställa 
kvaliteten i alla gemensamma processer .

För att underlätta förbättringsarbetet får 
alla som jobbar på  .SE regelbundet ut-
bildning och övning i att använda olika 
förbättringsverktyg . Vi har en färdig verk-
tygslåda i vår förbättringsprocess –  .SE:s 
förbättringshjul som bygger på PDCA-
modellen (Plan - Do - Check - Act) . Alla 
förbättringar dokumenteras för att vi ska 
kunna lära av och inspirera varandra .

Vi vill alltid utvecklas och har under de senaste fyra åren genomfört 
väldigt många förbättringar, stora som små. Det viktigaste är att 
alla medarbetare är delaktiga och att idéer fångas upp. Vi har tagit 
fram en verktygslåda för att  förhindra att förbättringar tappas bort.
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Vårt eget kvalitetsprogram

PLANERING: Alla medarbetare är involvera-
de i sin avdelnings planering och förbätt-
ringsarbete och får löpande information 
vid möten och vid  .SE-dagarna två gånger 
per år . Affärsplanen tas fram i en process 
där varje avdelning utarbetar sina egna 
delmål och handlingsplaner .

MÄTNINGAR: Mätningar fastställs årligen i 
affärsplanen och når medarbetarna bland 
annat via kvartalsrapporter, möten och 
månatliga vd-brev . De ger faktaunderlag 
till beslut för att förbättra processerna .

PROCESSER: Alla viktiga processer inom 
verksamheten beskrivs och varje process 
har en ägare . För verksamheten som hel-
het fastställer vi nyckeltal som redovisas 
och följs upp .

.SE-DAGAR: Två gånger per år genomförs 
informations- och utbildningsdagar för 
alla medarbetare, vilket ger möjlighet till 
diskussioner över avdelnings- och pro-

Sedan 2007 driver vi kvalitetsprogrammet .SE Upp. Programmet 
bygger på fem viktiga aktiviteter som stärker oss i vårt systema-
tiska arbetssätt för att upptäcka behov och förbättra processer. Vi 
har en fast tro på att delaktighet och vi-känsla gör oss mer krea-
tiva och inspirerade att tillsammans utveckla verksamheten.

cessgränserna kring verksamhetens ut-
veckling .

UTBILDNING: Alla medarbetare ingår i ett 
kvalitetsteam som leds av två tränare . 
Teamen är sammansatta för att uppnå 
maximal spridning i ålder, tid i företa-
get, kön och kompetensområde . Utbild-
ningen omfattar bland annat metodstöd 
i kvalitetsarbetet och benchmarking med 
andra organisationer . Ledningen är enga-
gerad både som tränare och deltagare . 
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Medarbetarnas
engagemang och utveckling

Vår verksamhet bygger till stor del på kun-
skap och därför är personalen vår viktigaste 
tillgång . För att alla medarbetare ska kunna 
växa med företaget och möta den snabba 
utvecklingen på området vi verkar inom 
satsar vi på kontinuerlig kompetensutveck-
ling . Samtliga medarbetare har individuella 
utvecklingsplaner som följs upp varje år .

Genomlyst organisation
Vi är en platt och transparent organisation 
där det är lätt att identifiera ambitioner 
och intressen . Medarbetar- och målsamtal 
är en viktig grund för att fånga upp indivi-
dernas egna tankar och engagemang . Det 
finns goda möjligheter att göra karriär för 
den som har vilja att växa och utvecklas . 
Den flexibla organisationen gör det möj-
ligt att ge medarbetare möjlighet till avan-
cemang i form av fler befogenheter eller 
internrekrytering till högre befattningar .

Processtyrd planering
Alla medarbetare är involverade i verk-

samhetens planering . Affärsplanen tas 
fram i en process där varje avdelning utar-
betar sina egna delmål och handlingspla-
ner, från de huvudmål och strategier som 
ledning och styrelse formulerar vid det 
årliga strategimötet i maj . Därefter bryts 
affärsplanens strategier, mål och hand-
lingsplaner ner på individnivå .

Under 2009 infördes ett belöningssys-
tem med möjlighet att få upp till en tret-
tonde månadslön för medarbetare som 
uppfyller alla mål, såväl egna som gemen-
samma .

Korta kommunikationsvägar
Vi har satsat på att få våra medarbetare att 
må bra och känna sig uppskattade, inte 
minst genom det förmånspaket som  .SE 
erbjuder sina anställda . Minst lika viktigt 
är den platta och transparenta organisa-
tionen med nära kontakt med närmaste 
chef, övrig ledning och vd . Dörren till vd 
står alltid öppen, han går på dagliga run-
dor på kontoret och leder måndagsmöten 
där alla deltar . Förslag till förbättringar 
uppmuntras och beslutsvägarna är korta . 
Vi uppmärksammar också när vi når vik-
tiga mål – muntligt på veckomöten, med 
kaffe och bullar eller tårtkalas och ibland 
med fest .

Engagemang och delaktighet driver oss framåt. Vi tror att del-
aktiga och motiverade medarbetare känner större arbetsglädje, 
är mer engagerade och därmed når ännu bättre resultat. Vi tror 
också att en gemensam känsla för vad .SE är ger oss större för-
ståelse för vad kunderna vill ha och behöver.
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Kombinationen tillväxt och hög effekti-
vitet ger oss möjlighet att uppfylla våra 
ambitioner att öka satsningarna på Inter-
netutveckling enligt vår urkund . Samti-
digt som vi har haft en kraftig tillväxt har 
vi lyckats effektivisera och kunnat sänka 
återförsäljarpriset med 35 procent sedan 
2006 . Det finansiella överskottet för In-
ternetsatsningar har under samma period 
ökat från närmare tre miljoner år 2006 till 
mer än 38 miljoner år 2010 .

Jämförelser med ledande organisatio-
ner sker genom internationella tredje-
partsundersökningar . I två av de senaste 
undersökningarna utmärker sig  .SE för 
sin stabila drift och man väljer också ut 
 .SE som den mest innovativa toppdomä-
nen i Europa .

Nöjda återförsäljare
Jämför vi oss med våra konkurrenter (an-
dra leverantörer av domännamn) bedö-
mer våra registrarer överlag att vi är bättre . 
Också här syns den positiva trenden efter 
ändringen av affärsmodell 2009 och vårt 
täta samarbete med registrarföreningen . 
Vi ser en dramatisk minskning av regist-
rarer som bedömer oss vara sämre än an-
dra med 1 eller 2 på en femgradig skala (55 
procent 2007 mot 17 procent 2009) .

Resultat av kvalitetsarbetet

Styrelsen formulerade våren 2007 .SE:s långsiktiga mål för de när-
maste tre åren. I slutet av 2010 har vi i stort sett uppfyllt dessa. 
Fem år i rad har vi lyckats uppfylla budget och det långsiktiga må-
let att nå en miljon .se-domäner i slutet av 2010 nåddes redan i 
början av oktober. Vår andel av den svenska domännamnsmark-
naden har ökat från närmare 50 procent 2006 till 59 procent 2010.

Vi mäter vårt samarbete med våra registrarer sedan 2008 i form av 
Nöjd registrarindex. Målet för 2010 var att nå 70. Första mätningen 
för 2010 (maj) visar att den positiva trenden fortsätter och att vi lig-
ger över årsmålet. Målet för 2011 har därför gjorts mer utmanande 
och satts till 75.
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Nöjda kunder
Vi har ett strukturerat arbetssätt för att 
fånga upp och lösa kundens krav och 
önskemål, bland annat via regelbundna 
kundundersökningar och i dialog med 
dem . Vi arbetar långsiktigt för att ta reda 
på förändringar i vår omvärld som påver-
kar kundernas framtida behov, krav, öns-
kemål och förväntningar .

För informationsspridning och kontakt 
med våra kunder och partners utnyttjar 
vi Internets alla möjligheter .  .SE Direkts 
webbaserade gränssnitt Domänhantera-
ren är en styrka genom att verktyget ger 
kunden frihet att själv administrera sina 
domäner . Dessutom har vi engagerade 
och kundorienterade medarbetare, vilket 
är den främsta anledningen till att vi har 
nöjda kunder och hög kundlojalitet . De 
kunder som väljer att avsluta sin kundre-
lation gör det inte på grund av missnöje . 

SE:s mål för Nöjd kund-index (NKI) är 
82, vilket till exempel kan jämföras med 
IT- och telekombranschen som 2009 nåd-
de upp till 67,6 procent . Under de senaste 
två åren har vi nått 82, jämfört med 80 
2008 och 81 2007 .

Nöjda medarbetare
För fjärde året i rad överträffade vi mål-

sättningen att ligga på minst 4 av 5 som 
det sammanfattande betyget på  .SE som 
företag och som arbetsgivare . 2010 var 
medarbetarbetyget 4,13, trots det faktum 
att vi har vuxit kraftigt i omfång och an-
tal medarbetare . Vår strävan är att betyget 
ska ligga kvar stabilt över 4 även  i kom-
mande års mätningar . 

Samhällsengagemang
 .SE har ett omfattande samhällsengage-
mang med en stor och växande verksam-
het för utvecklingen av Internet . Inom 
flera områden kan vi se konkreta resul-
tat .

WEBBSTJÄRNAN: Tävlingen Webbstjärnan 
syftar till att utveckla användningen av 
Internet i undervisningen . Skolelever gör 
webbplatser av valfritt skolarbete och  .SE 
står för det som behövs för att komma 
igång . 

Tävlingen i webbpublicering för gym-
nasieelever – och sedan 2009 även grund-
skoleelever – startade läsåret 2008/2009 . 
Målet var att nå 100 lag, och vi fick 800 
anmälda lag från 270 skolor . 2009/2010 
var antalet lag 1 494, antalet elever 7 800 
och antalet skolor 338 . Målsättning för 
2010/2011 är 2 500 lag .
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DIGITAL DELAKTIGHET: Internetanvändning-
en i Sverige är hög, men flera grupper 
ställs helt eller delvis utanför när sam-
hällsnyttiga funktioner flyttar ut på In-
ternet .  .SE arbetar för att alla ska bli mer 
digitalt delaktiga och har finansierat ut-
bildningar för personer som vill lära sig 
hur man använder en dator och hur man 
kan använda Internet i vardagen

De sex första projekten startades under 
2009 .  Målet för 2010 var att utbilda 3 000 
personer i hur man använder dator och 
Internet med en maximal utbildnings-
kostnad på 2 000 kronor per person . Ge-
nom ett samarbete med biblioteken utbil-
dar vi till en kostnad som är lägre än 500 
kronor per person, vilket möjliggör fler 
än 3  000 utbildade under 2010 . Mål för 
arbetet 2011 är att samverka med andra 
organisationer i Sverige för att vi tillsam-
mans ska minska den digitala klyftan med 
minst 500 000 personer under den kom-
mande treårsperioden, 2011–2013 .

INTERNETFONDEN:  .SE:s Internetfond är 
ett sätt att stödja Internetutvecklingen 
genom att finansiera fristående projekt, 
både sådana med teknikfokus och sådana 
som är mer samhällsinriktade . Totalt har 
fler än 100 projekt beviljats finansiering . 

Vi har varje år sedan 2005 uppnått våra 
mål för beviljade projekt per år . Varje om-
gång utvärderas årligen och vi förbättrar 
ständigt våra processer .

BREDBANDSKOLLEN: Bredbandskollen är 
ett konsumentverktyg för kontroll av 
bredbandsuppkoppling . Över 40 miljo-
ner mätningar har genomförts . Bred-
bandskollen har drivit på operatörerna 
att ändra sin marknadsföring och har 
etablerats som de facto-standard för att 
mäta bredband i Sverige . Nästan en mil-
jon unika besökare går varje månad in på 
www .bredbandskollen .se .

Miljöarbete
Genom att ändra vår affärsmodell har vi 
åstadkommit en dramatisk minskning 
av utskickade pappersavier . Sedan mars 
2009 har vi minskat vår månadsförbruk-
ning av papper med 70 procent . Genom 
en omfattande kampanj försöker vi få 
våra kunder att byta till avisering via e-
post . För varje 50-tal kunder som väljer 
e-postavisering kompenserar vi med 1 ton 
CO₂e . Målet att nå 5 000 kunder vid slu-
tet av 2010 har uppnåtts . Det betyder att 
vi utöver vår egen förbrukning kompen-
serar för ytterligare 100 ton CO₂e .

Priset går till alla medborgares 
framtidshjälte – en person som 
bidragit till att skapa lättillgängliga 
och effektiva tjänster via internet.
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Priset för Årets Myndighetspro-
fil/organisationsprofil tilldelas 
Danny Aerts, VD för stiftelsen 
 .SE . Priset går till alla medborga-

res framtidshjälte – en person som bidragit 
till att skapa lättillgängliga och effektiva 
tjänster via internet . Danny och  .SE bedri-
ver forsknings- och utvecklingsverksamhet 
under devisen att alla ska våga, vilja och 
kunna använda internet . Under Dannys 

ledning har  .SE utvecklat debattplattfor-
mar, arrangerat seminarier och drivit pro-
jekt med syftet att driva frågor som digital 
delaktighet, infrastrukturfrågor och inte-
gritets- och säkerhetsfrågor . I projektet In-
ternet för alla utbildar  .SE människor utan 
datorvana och målet är att 3 000 nya dator- 
och internetanvändare ska utbildas under 
2010 .  .SE är också ansvarig för den populära 
tjänsten Bredbandskollen .

För att understryka de goda resultaten av 
våra satsningar citerar vi Kungl. Ingenjörs-
vetenskapsakademins motivering att ge 
.SE Ambient Award 2009:

Efter genomförd klimatanalys har vi 
styrt om vår bokutgivning från fysisk till 
digital distribution . Numera är hälften 
av distributionen digital . Under 2009 låg 
snittet på cirka 20 procent . Den negativa 
klimatpåverkan från våra trycksaker har 
därmed minskat med 38 procent och det 
i sin tur minskar  .SE:s negativa klimatpå-
verkan med totalt 7,5 procent under 2010 .

Vi har också genomfört en klimatana-
lys för Centr och ICANN för att bevisa 
nyttan med en lägre mötesfrekvens .
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UTMÄRKELSEN SVENSK KVALITET är Sveriges 
mest prestigefyllda utmärkelse för fram-
gångsrika organisationer . Det är ett sätt 
att lyfta fram företag som kan bedömas 
som föredömen för kundorienterad ut-
veckling . Den som ansöker om Utmär-
kelsen måste arbeta med ett starkt kund-
orienterat utvecklingsperspektiv och vara 
beredd på att få sin verksamhet grundligt 
granskad i alla detaljer . Det räcker inte 
med att vara bra, man måste också ha en 
systematisk strävan efter att ständigt bli 
bättre och kunna visa hur man gör det 
och konkreta verksamhetsresultat av det 
arbetet .

ALLA SVENSKA FÖRETAG är välkomna att 
delta . Utmärkelsen Svensk Kvalitet har 
fokus på att hitta goda föredömen och ger 
detaljerad återföring till alla deltagande 

organisationer som stöd i den fortsatta 
utvecklingen . En kvalificerad och opartisk 
bedömning utförs av en särskild grupp ut-
bildade examinatorer . För att komma upp 
i nivå som föredöme krävs ett helhetsper-
spektiv på verksamheten . SIQs Modell för 
Kundorienterad Verksamhetsutveckling 
bygger på 13 grundläggande värderingar, 
sju huvudkriterier och ett systematiskt 
sätt att ställa frågor om verksamheten 
som leder till insikt . Syftet är att ge stimu-
lans till ständiga förbättringar som ytterst 
ger nöjda kunder och en verksamhetsut-
veckling . Det leder till resultat!

INSTITUTET FÖR KVALITETSUTVECKLING, SIQ, 
är en icke vinstdrivande stiftelse med upp-
gift att främja kvalitetsutveckling i alla 
delar av det svenska samhället . Utmär-
kelsen Svensk Kvalitet är ett av verktygen . 
SIQs två huvudmän är svenska staten via 
Näringsdepartementet och Intressent-
föreningen Kvalitetsutveckling med cirka 
100 företag som medlemmar från företag, 
förvaltningar och andra organisationer . 
SIQs medlemmar är ett nationellt och 
branschöverskridande nätverk som ger 
förutsättningar för erfarenhetsutbyte och 
lärande för att få långsiktigt framgångs-
rika organisationer .
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