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Abstract 
 

IT Service Management (ITSM) is becoming a more relevant topic and the view of services is 

growing, therefore it is natural that new difficulties arise. When it comes to the manufacturing 

industry, it has not been seen as a difficult process to measure productivity. That is because it 

only refers to the ratio between output and input. However, when it comes to measuring the 

productivity of a service, many different factors have to be included. This is something 

several scientists agree to be a more difficult process. This difficulty is causing alot of 

problems for businesses whose clients want to know if the service they are paying for is 

productive or not. 

 

This study aimed at developing a simple prototype that makes it possible to measure the 

productivity of IT services. Based on previous research and the experience of another 

company from when they were measuring service productivity, a number of overall goals 

were set for the prototype. The objectives intended to counteract the problems identified in the 

previous research and thus the previous research served as a good starting point for the 

development of the prototype. 

 

This study used design research to develop an innovative artifact, which got evalutated by 

experienced practitioners during two occasions. The purpose was to identify additional design 

principles that may be necessary in the development of this type of tool. The development and 

evaluation were conducted in two iterations. In the first iteration, there was a more informal 

discussion with an experienced ITSM practitioner about the artifact’s design, allowing for 

further development of the artifact. The evaluation conducted in the second iteration was 

more formal and was carried out using a focus group consisting of a number of practitioners 

with varied knowledge and experience relevant to the area. The obtained results were then 

compared to theory and previous research to contribute to the conclusions of the study. 

 

The study resulted in two new design principles deemed necessary for this type of 

measurement tools. The informants and previous researchers’ thoughts about what they 

considered as important factors were the basis of the design principles. After the 

implementation of the prototype, there were problems that remained unsolved which were 

possible to present as future research opportunities. This study does not claim that its results 

make these kinds of tools complete. There needs to be more research on the subject to 

optimize the tool further and more design principles may be necessary. This study, on the 

other hand, may be the basis for future research or for practitioners who choose to implement 

or develop a similar tool. 

 

Keywords: IT Service Management, Productivity, Value, Services, Prototype, Design 

principles 



 

II 

Sammanfattning 
 

IT Service Management (ITSM) blir ett allt mer relevant ämne samtidigt som fler företag 

tillämpar ett tjänstebaserat synsätt, men trots det här sker arbetet med ITSM ofta i 

kombination med komplikationer och svårigheter. Inom industrisektorn anses mätning av 

produktivitet inte vara en komplicerad process då det endast avser förhållandet mellan 

utmatning och inmatning. Däremot visar det sig vara mer komplicerat att mäta produktiviteten 

hos olika tjänster, vilket också är något flera forskare konstaterar. En av anledningarn sägs 

vara att tjänster ofta innehåller olika faktorer som påverkar dess produktivitet. Det gör att det 

ofta uppstår problem hos verksamheter när kunder efterfrågar hur produktiva deras tjänster är. 

 

Målet med studien var att utveckla en enkel prototyp som gör det möjligt att mäta 

produktiviteten hos IT-tjänster. Prototypen hade ett antal övergripande mål som både 

baserades på tidigare forskning men också efter vad ett IT-företag hade upplevt när de hade 

försökt utföra mätningar av tjänsteproduktivitet. De identifierade målen var tänkta att 

motverka de problem som identifierats i den tidigare forskningen och därför fungerade de som 

bra utgångspunkt för utvecklingen. 

 

Den här studien har använt sig av designforskning för att ta fram en innovativ artefakt som 

sedan kunde utvärderas av erfarna praktiker. Syftet var att identifiera ytterligare 

designprinciper som kan vara nödvändiga vid utvecklingen av den här typen av verktyg. 

Utvecklingen och utvärderingen utfördes i två iterationer. I första iterationen genomfördes en 

mer informell diskussion om artefaktens design med en erfaren ITSM-utövare vilket 

möjliggjorde vidareutveckling av artefakten. Utvärderingen i andra iterationen var mer 

formell och genomfördes tillsammans med en fokusgrupp bestående av ett antal praktiker 

med varierande kunskaper och erfarenheter relevanta för området. Det erhållna resultatet 

kunde sedan jämföras mot teori och tidigare forskning för att bidra till studiens slutsatser. 

 

Studien resulterade i två nya designprinciper som ansågs vara nödvändiga för den här typen 

av mätverktyg. De grundades i vad som ansågs vara viktiga faktorer för informanterna, men 

också utifrån tidigare forskning. Efter studiens genomförande framkom kvarstånde problem 

vilka var möjliga att presentera som framtida forskningsmöjligheter. Det är viktigt att 

poängtera att den här studiens resultat inte gör den här typen av verktyg komplett. Det krävs 

mer forskning inom ämnet för att optimera verktyget och fler designprinciper kan behövas. 

Den här studien kan däremot ligga som grund för framtida forskning eller praktiker som väljer 

att implementera eller utveckla ett liknande verktyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: IT Service Management, Produktivitet, Värde, Tjänster, Prototyp, 

Designprinciper 

 



 

III 

Förord 
Vi vill först och främst tacka Hannes Göbel som har bidragit med ämnet för den här 

uppsatsen. Vi vill också tacka deltagarna från Pulsen Production AB som har deltagit vid 

utvärderingen av den framtagna prototypen. Vi vill avsluta med att tacka vår handledare Peter 

Rittgen som har hjälpt oss under uppsatsperioden. 



 

IV 

Innehållsförteckning 
 
1 Inledning ............................................................................................................................. - 1 - 

1.1 Tidigare forskning .............................................................................................................. - 2 - 
1.2 Problemdiskussion och problemformulering ..................................................................... - 4 - 
1.3 Syfte och frågeställning ..................................................................................................... - 5 - 
1.4 Avgränsning ....................................................................................................................... - 5 - 
1.5 Målgrupp ............................................................................................................................ - 5 - 

2 Metod .................................................................................................................................. - 6 - 
2.1 Designforskning ................................................................................................................. - 6 - 

2.1.1 Riktlinje 1: Design i form av en artefakt ....................................................................... - 7 - 
2.1.2 Riktlinje 2: Problemrelevans ......................................................................................... - 8 - 
2.1.3 Riktlinje 3: Designutvärdering ...................................................................................... - 8 - 
2.1.4 Riktlinje 4: Forskningsbidrag ........................................................................................ - 8 - 
2.1.5 Riktlinje 5: Rigorös forskning ....................................................................................... - 9 - 
2.1.6 Riktlinje 6: Design som en sökprocess ........................................................................ - 10 - 
2.1.7 Riktlinje 7: Kommunikation av forskning ................................................................... - 11 - 

2.2 Insamling av teori ............................................................................................................ - 11 - 
2.3 Insamling av empiri ......................................................................................................... - 11 - 
2.4 Urval av informanter ........................................................................................................ - 14 - 
2.5 Dataanalys ........................................................................................................................ - 14 - 
2.6 Etik och moral .................................................................................................................. - 15 - 

3 Teoretiskt ramverk ............................................................................................................ - 16 - 
3.1 Designprinciper ................................................................................................................ - 16 - 
3.2 Tjänster ............................................................................................................................ - 17 - 
3.3 Värde ................................................................................................................................ - 19 - 
3.4 Produktivitet ..................................................................................................................... - 20 - 

4 Studiegenomförande ......................................................................................................... - 22 - 
4.1 Övergripande mål med prototypen .................................................................................. - 22 - 
4.2 Första iterationen ............................................................................................................. - 23 - 

4.2.1 Utveckling ................................................................................................................... - 23 - 
4.2.2 Utvärdering .................................................................................................................. - 28 - 

4.3 Andra iterationen ............................................................................................................. - 28 - 
4.3.1 Utveckling ................................................................................................................... - 29 - 
4.3.2 Ingripande/Utvärdering................................................................................................ - 32 - 

5 Resultat och analys ........................................................................................................... - 33 - 
5.1 Behovet av ett mätverktyg för tjänsteproduktivitet .......................................................... - 35 - 
5.2 Synen på produktivitet i tjänstesektorn ............................................................................ - 36 - 
5.3 Viktiga faktorer för den här typen av mätverktyg ............................................................ - 36 - 
5.4 Kvarstående problem med den här typen av mätverktyg ................................................. - 37 - 
5.5 Sammanfattning av analys ............................................................................................... - 37 - 

6 Diskussion och slutsatser .................................................................................................. - 38 - 
6.1 Viktiga faktorer ................................................................................................................ - 38 - 
6.2 Kvarstående problem ....................................................................................................... - 39 - 
6.3 Slutsatser .......................................................................................................................... - 40 - 
6.4 Framtida forskning ........................................................................................................... - 41 - 
6.5 Metodutvärdering ............................................................................................................. - 42 - 



 

- 1 - 

1 Inledning 
IT Service Management (ITSM) är ett processorienterat arbetssätt för att hantera all IT inom 

verksamheten som en tjänst (itSMF 2017). Vargo och Lusch (2008b) beskriver en tjänst som 

tillämpningen av resurser (kunskap och förmågor) genom utföranden, processer och 

handlingar i fördel för några eller någon annan. ItSMF (2017) skriver att ITSM främst handlar 

om processer, metoder och styrning för att på ett så effektivt sätt som möjligt ta fram och 

leverera tjänster som är av värde för tjänstekonsumenten (någon som använder tjänsten). För 

att tillämpa ITSM på ett bra och strukturerat vis använder många företag idag några av de 

mest välkända ITSM-ramverken så som ITIL, PRINCE2, CMMI eller COBIT (itSMF 2017). 

Conger, Winniford och Erickson-Harris (2008) menar att ITSM har vuxit fram med hjälp av 

den ökade komplexiteten inom IT och den växande mognadsgraden kring hanteringen av IT. 

De skriver också att ITSM tillhandahåller många fördelar så som att hjälpa organisationer bli 

mer kostnadseffektiva, flexibla och tjänsteorienterade. 

 

Det finns flera definitioner för ITSM men den varierar ofta beroende på forskare. En av alla 

definitioner är skriven av Haverblad (2007) som beskriver att ITSM som strategi, används för 

att säkerhetsställa IT-tjänsternas levereras och att de uppfyller de avtal som slutits mellan 

tjänstekonsumenten och tjänsteleverantören. Vidare beskriver Haverblad (2007) också att 

ITSM består av etablerade processer för att på ett kontrollerat sätt leverera IT-tjänster vilka är 

kostnadseffektiva och har hög kvalitet. Hon förklarar även att ITSM inkluderar både ett kund- 

och tjänsteperspektiv som sträcker sig från driftsättning till avveckling av IT-tjänster. Till sist 

redogör Haverblad (2007) för att ITSM också består av kvalitetshantering, prestandahantering 

och prestandamätningar för IT-tjänster. 

 

Även Bernard (2014) beskriver en definition av ITSM som i det här fallet är baserad på ITILs 

ramverk inom ITSM. Bernard (2014) skriver att ITSM är något som utförs av 

tjänsteleverantörer av IT-tjänster genom en lämplig kombination av processer, människor och 

informationsteknologi. Pollard och Cater-Steel (2009) har en egen definition vilken är lik 

Haverblads (2007). De säger att ITSM är en strategi i vilken informationssystem erbjuds 

utifrån kontrakt med kunder och den tänka prestandan hanteras som en tjänst. 

 

Ett relativt nytt synsätt när det kommer till tjänster är ”servicedominerande logik” (S-D logik) 

och myntades 2004 av Vargo och Lusch (2016). Den främsta anledningen var att de ansåg att 

det mer traditionella synsättet "godsdominerande logik" (G-D logik) var föråldrat och att det 

inte längre var produkter som var i fokus utan tjänster.  

 

Den huvudsakliga tanken med synsättet är, och beskrivs bäst som ett utbyte mellan tjänster 

istället för ett utbyte som rör en produkt för en annan, exempelvis en bil mot pengar. I det här 

fallet ses även pengarna som en tjänst, inte bara bilen. Det här är för att pengar kan ha olika 

värde för olika parter. Exempelvis kan pengarna användas för att betala räkningar eller för att 

hjälpa andra genom en hjälporganisation. Författarna beskriver också synsättet som dynamiskt 

genom sin förmåga att skapa värde genom integration av resurser och utbyte av tjänster 

mellan parter. 
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Vidare menar Vargo och Lusch (2015; 2016) att det är de aktiviteter som är kopplade till 

specialiserad kunskap, färdigheter och aktiviteter som någon eller några vill ha som är syftet 

med utbytet och källan till det faktiska värdet. Därefter pratar Vargo och Lusch (2015; 2016) 

också om att själva värdet skapas genom tjänstekonsumenten och tjänsteleverantören i 

samspel snarare än att värdet skapas isolerat och frånskilt från tjänstekonsumenten och 

därefter levereras. 

 

I artikeln skriver Vargo och Lusch (2004) ytterligare kring värdeskapande inom S-D logik. De 

säger att värde uppfattas och bestäms av tjänstekonsumenten själv samt att 

tjänstekonsumenten skapar värde just när tjänsten används, så kallat "värde i användning". 

Forskarna säger att eftersom att värde är så unikt har tjänsteleverantören endast möjligheten 

att förutspå vad tjänstekonsumenten faktiskt vill ha, vilket kan underlättas genom att under 

hela processen involvera tjänstekonsumenten. 

1.1 Tidigare forskning 

Li och Prescott (2009) har tagit fram en formel för uträkning av tjänsteproduktivitet vilken är 

formulerad enligt följande: Tjänsteproduktivitet = (Kvantiteten- och kvaliteten av 

utmatning/Kvantiteten- och kvaliteten av inmatning). 

 

Li och Prescott (2009) menar att formeln gällande kvantitetsaspekten av en tjänsts 

produktivitet är densamma som produktiviteten i industrisektorn vilket de också nämner sig 

bestå av kapital, material och arbete. Li och Prescott (2009) förklarar att antalet operationer 

och resultatet av mätningarna varierar beroende på efterfrågan av tjänsten under den givna 

tiden. Produktiviteten kan alltså variera över tid men Li och Prescott (2009) vill också peka på 

att det främst beror på om mätningarna utfördes på ett kvantitativt eller kvalitativt sätt. Enligt 

dem finns det en volymskillnad på resultatet inom industrisektorn och resultatet inom 

tjänstesektorn. Det här är ett problem som de anser är värt att beakta ur ett 

tjänstekonsumentsperspektiv. Problemet de lyfter innebär att tjänstekonsumenten enbart köper 

en tjänst en gång, alternativt ett tjänstepaket som innehåller flera tjänster. 

 

Vidare skriver Li och Prescott (2009) att kvalitetsaspekten av tjänstesektorn består av både 

tekniska och humanistiska aspekter. Resultatet i det givna fallet består av materiella och 

immateriella element för den erbjudna tjänsten till tjänstekonsumenten. 

 

Tidigare forskning av Göbel, Cronholm, Seigerroth och Salomonson (2011) genomfördes i 

projektet ”Effektiv IT-förvaltning” på Högskolan i Borås mellan 2010-2013. Där har de bland 

annat samarbetat med Volvo Information Technology AB (Volvo IT). Resultatet av 

samarbetet återfinns i en powerpoint-presentation från 2011 med namnet ”Measuring 

Productivity in Maintenance”1. Göbel et al. (2011) i samarbete med Volvo IT hade 

förhoppningen om att kunna utveckla en formel för att mäta en tjänsts produktivitet. Projektet 

var inriktat på ITSM-processer och IT-tjänster. Samarbetet gjordes med sju stycken 

underhållsförvaltare/underhållsteam från olika funktionella områden på Volvo IT.  

 

                                                 
1Kan på begäran erhållas av Alexander Bergqvist (s149152@student.hb.se) eller Andreas Carlsson 

(s142552@student.hb.se) 



 

- 3 - 

Det Li och Prescott (2009) behandlar i sin artikel är tjänster i sin helhet men framför allt det 

som rör turismen och besöksnäringen. Den framtagna formeln är alltså generaliserad och 

framtagen för att mäta produktivitet för tjänster inom hela tjänstesektorn. Det är också en av 

anledningarna till varför formeln som var framtagen under samarbetet med Volvo IT lämpar 

sig bättre till den här studien. Formeln framtaget av Göbel et al. (2011) tillsammans med 

Volvo IT inriktar sig helt på IT-sektorn och IT-tjänster. 

 

McLaughlin och Coffey (1990) beskriver i sin artikel att människor och framför allt chefer 

inom tjänstesektorn behöver kunna mäta produktiviteten för en tjänst. McLaughlin och Coffey 

(1990) menar att mätningarna tillhandahåller underlag för utvärderingsmetoder och 

förbättringar inom verksamheten, exempelvis för automatisering och logistik. Forskarna 

påpekar att mätning av produktivitet är ett begrepp som är välkänt när det kommer till 

industrisektorn men att begreppet är desto mer vagt med en långsammare utveckling inom 

tjänstesektorn. McLaughlin och Coffey (1990) nämner att korrekta definitioner av inmatning 

och utmatning är nyckeln till en betydelsefull och användbar analys av produktivitet. Vidare 

skriver forskarna att utan rätt definitioner av inmatning och utmatning tillsammans med rätt 

mätteknik kommer produktivitetsmätningen av en tjänst inte vara möjlig. 

 

Även Gummesson (2014) skriver inom ämnet och säger att desto mer vi kan reducera 

inmatningen för en tjänst men samtidigt hålla uppe resultatet desto bättre blir vår 

produktivitet. Gummesson (2014) förklarar att det är viktigt att veta vad vi vill mäta och 

vilken teknik som skall användas samt i vilken grad mätningen faktiskt är användbar för oss. 

Han påpekar också att en konsekvens av produktivitetsmätningar inom tjänstesektorn är att 

det i de flesta fall aldrig kommer gå att göra några betydelsefulla jämförelser mellan olika 

tjänster. Det här eftersom tjänster i regel är så olika varandra. 

 

Biege et al. (2013) är andra som också pekar på att det är svårt att göra mätningar gällande en 

tjänsts produktivitet. De skriver att den främsta anledningen är att varje tjänst är originell och 

tjänstekonsumenten är på något vis, alltid en del av tjänsten. Det här medför att 

tjänsteleverantören ständigt måste ta tjänstekonsumentens krav och behov i beaktning vid 

utveckling av tjänsten. I och med behovet av tjänstekonsumentens närvarande och deras syn 

på tjänsten i förhållande till tjänsteleverantörens är det svårt att sätta en standard för mätning 

av en tjänsts produktivitet.  

 

Vidare beskriver Biege et al. (2013) ytterligare utmaningar med mätning av produktivitet 

vilket är om vi har till avsikt att mäta produktiviteten av en tjänsts innovation och 

kunskapsintensitet. Likt Gummesson (2014) menar Biege et al. (2013) att utmaningen ligger i 

att det inte finns något konkret att mäta och jämföra mot. Biege et al. (2013) skildrar även 

tjänstesektorns mätning av produktivitet med de mer traditionella mätningarna inom 

industrisektorn med tanke på att det oftast finns tydliga processer och ett mätbart resultat. 
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1.2 Problemdiskussion och problemformulering 

I samband med verksamhetens arbete med ITSM och i samarbete med tjänstekonsumenten är 

det ytterst viktigt att visa vad tjänstekonsumenten faktiskt investerar sina resurser i. Det här 

för att kunna påvisa vad tjänsteleverantören faktiskt har levererat i förhållande till vad 

tjänstekonsumenten har betalat. Grönroos och Ojasalo (2004) beskriver produktivitet som hur 

väl en process och dess ingångsresurser kan omvandlas till ekonomiskt resultat för 

tjänsteleverantören, men också hur väl den skapar värde för sina kunder. Även Li och Prescott 

(2009) beskriver produktivitet på ett sätt likt Grönroos och Ojasalo (2004). Li och Prescott 

(2009) säger att den grundläggande formeln för produktivitet är förhållandet av utmatning 

genom inmatning och har sitt ursprung inom den industriella sektorn. 

 

Värde för tjänstekonsumenten i det här sammanhanget är ett begrepp som är svårt att definiera 

eftersom det oftast varierar beroende på vem tjänstekonsumenten är (Vargo & Lusch 2008a).  

De beskriver också att deras syn på värde i en av de elva ”grundläggande byggstenarna” inom 

S-D logik. De menar att värde är någonting fenomenologiskt, vad den ena tjänstekonsumenten 

ser som värde, behöver inte vara till lika högt värde för en annan tjänstekonsument. 

 

Spohrer, Maglio, Bailey, Gruhl (2007) beskriver tjänstesektorn som ständigt växande och i 

utveckling. De talar om hur tillväxten av tjänstesektorn resulterar i att allt fler företag väljer 

att lämna ut vissa delar av arbetet till andra länder, så kallad ”outsourcing”. Spohrer et al. 

(2007) pekar på att det idag inte finns några globalt accepterade definitioner för vad varken en 

tjänst eller en tjänsts produktivitet är. De skriver även likt andra forskare att det är svårt för ett 

företag att mäta en tjänst produktivitet på grund av olika komplikationer.  

 

Jääskeläinen och Lönnqvist (2009) skriver i sin artikel att mätningar av produktivitet och dess 

resultat beror på den organisatoriska nivån i fråga, medan Boyle (2006) istället pratar om hur 

mätningar av en tjänsts produktivitet istället är relaterat till tjänstens typ av immaterialitet. 

 

Vargo och Lusch (2009) beskriver vissa svårigheter med att mäta produktiviteten inom 

tjänstesektorn likt Spohrer et al. (2007), men däremot påpekar Vargo och Lusch (2009) att 

svårigheterna kan komma att påverka sektorns tillväxt. Vargo och Lusch (2009) förklarar att 

problemet med mätning av produktivitet är ett större problem inom tjänstesektorn i 

förhållande till produktsektorn. Framför allt beror det här på att resultatet inom industrin visar 

sig i form av utmatningsindex eller ett prisindex per utmatning. Det här skiljer sig i 

förhållande till tjänstesektorn där resultatet består av den totala erbjudna tjänsten i form av 

kvalitet och det som tjänstekonsumenten i själva verket betalar för. Adam (1995) förklarar att 

det här är något som varken är lätt att greppa eller kvantifiera. Han föreslår även att 

tjänstesektorns utmatning bör behandlas som det värde som tjänstekonsumenten kan skapa 

och därigenom definiera tjänstens faktiska kvalitetsnivå. 

 

Utifrån de problem som diskuterats ovan gällande tidigare forskning och vad företag anser 

som problem när det kommer till mätning av produktivitet inom tjänstesektorn, tyder det på 

att existerande metoder inte är tillräckliga för att mäta produktiviteten av en tjänst. Vid 

studiens genomförande hittades inget verktyg som avser mätning av tjänsteproduktivitet vilket 

leder till problemet hur ett sådant här verktyg bör utformas och om existerande 

designprinciper är tillräckliga. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att bidra till en designteori i form av nya designprinciper för den 

typen av digitala mätverktyg som rör visualisering av produktivitet inom ITSM. 

Designprinciperna kan bidra till nytta eftersom de i framtiden kan ligga till grund för 

utveckling av den här typen av verktyg eller användas som utgångspunkt för andra forskare 

vid framtida forskning. 

 

Frågeställning: Vilka designprinciper kan anses nödvändiga utöver de som redan existerar, 

för att utveckla ett verktyg som kan mäta och visualisera produktivitet inom ITSM? 

1.4 Avgränsning 

Värde och tjänster inom ITSM är ett stort och inte helt utforskat område. Den här studien är 

därför avgränsad till att endast fokusera på mätning av produktivitet vilket kan ingå i synen på 

värde. Eftersom prototypens funktionalitet prioriterades har ingen större vikt lagts i att få ett 

gränssnitt som är estetiskt tilltalande. Prototypens syfte var att uppfylla de uppsatta målen och 

fokusera på den avgörande funktionaliteten för den här typen av verktyg. 

 

Studien behandlar inte så kallade ”mjuka faktorer” när det kommer till att mäta produktivitet 

inom tjänstesektorn. Här kan mjuka faktorer vara sådant som kundnöjdhet eller upplevd 

tjänstekvalitet. Anledningen är att prototypen i nuläget endast är utformad för att användas 

internt inom verksamheten, vilket gör att de mjuka attributen inte är relevanta på samma sätt. 

De mjuka faktorerna gör att mätningen blir väldigt kundspecifik. 

1.5 Målgrupp 

Den här studien riktar sig till både forskare och praktiker där forskarna antingen har till avsikt 

att använda studien för att vidareutveckla studiens resultat eller för att studera resultatet i sitt 

sammanhang. Studien riktar sig också till praktiker vars uppgift är att utveckla verktyget samt 

till de praktiker som faktiskt bedömer om det här verktyget ska implementeras i 

verksamheten. Studien kan bidra i den beslutsfattande processen om verksamheten behöver 

ett verktyg av den här typen. 
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2 Metod 
Metoden som har använts i den här studien är designforskning som Hevner, March, Park och 

Ram (2004) beskrivit den. Hevner et al. (2004) har fått sin artikel publicerad i MIS Quarterly 

vilket gör den till en väldigt pålitlig källa att använda vid genomförandet av en studie baserat 

på designforskning. 

2.1 Designforskning 

Designforskning (DF) är huvudsakligen en metod som används för att lösa problem. Den 

fundamentala principen av designforskning är att kunskap och förståelse av ett designproblem 

samt att dess lösning är förvärvad i utvecklingen och appliceringen av en artefakt. Det är 

utifrån den principen som Hevner et al. (2004) har härlett sju stycken riktlinjer som kan 

användas vid genomförandet av metoden. Riktlinjerna är att designforskning kräver skapandet 

av en innovativ och meningsfull artefakt (riktlinje 1) för en specifik problemdomän (riktlinje 

2). Eftersom artefakten är meningsfull skriver Hevner et al. (2004) att den måste ge någon 

form av användbarhet för det specifika problemet. Därmed är noggrann utvärdering av 

artefakten en vital del (riktlinje 3). Att bidra med något nytt är lika viktigt eftersom artefakten 

måste vara innovativ. Som Hevner et al. (2004) beskriver det, tanken är att lösa ett tidigare 

olöst problem eller att lösa ett känt problem på ett mer effektivt sätt (riktlinje 4). Artefakten i 

sig måste vara noggrant definierad, formellt representerad, sammanhängande och konsekvent 

(riktlinje 5).  

 

Hevner et al. (2004) förklarar att processen där artefakten är skapad och även artefakten själv, 

inkorporerar eller möjliggör en sökprocess varigenom ett problemutrymme är konstruerat och 

en mekanism ställs upp eller antas för att hitta en effektiv lösning (riktlinje 6). Slutligen, 

skriver Hevner et al. (2004) att resultatet av designforskning måste kommuniceras på ett 

effektivt sätt (riktlinje 7). Det här till både en teknisk publik (forskare som kommer utveckla 

resultatet och praktiker som kan implementera dem) och till en ledningsorienterad publik 

(forskare som kan studera resultaten i sitt sammanhang och praktiker som kan bestämma ifall 

de borde implementera dem inom sina organisationer). Se Tabell 1, för en sammanställning av 

de sju riktlinjerna.  
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Tabell 1 - Riktlinjer inom designforskning (Hevner et al. 2004 s. 83) 

Riktlinjer Beskrivning 

Riktlinje 1: Design i form av en artefakt 

Resultatet av designforskning ska vara en 

meningsfull IT-artefakt som kan hantera 

viktiga organisatoriska problem.   

Riktlinje 2: Problemrelevans 
Målet med designforskning är att utveckla 

teknologibaserade lösningar för viktiga och 

relevanta verksamhetsproblem. 

Riktlinje 3: Designutvärdering 

Användbarheten, kvalitén och effektiviteten 

av designartefakten måste vara noggrant 

demonstrerat genom väl utförda 

utvärderingsmetoder. 

Riktlinje 4: Forskningsbidrag 

Genomförandet av designforskning måste 

tillhandahålla klara och verifierbara 

kunskapsbidrag inom området för 

designartefakten, designfundamenten 

och/eller designmetoder. 

Riktlinje 5: Rigorös forskning 

Designforskning förlitar sig på appliceringen 

av rigorösa metoder när det kommer till både 

konstruktionen och utvärderingen av 

designartefakten. 

Riktlinje 6: Design som en sökprocess 

Sökningen efter den bästa, eller mest 

optimala designen är ofta svårbehandlad för 

realistiska problem som kommer till 

informationssystem. 

Riktlinje 7: Kommunikation av forskning 

En studie utförd efter designforskning måste 

presenteras effektivt mot både 

teknologiorienterade- så väl som 

ledningsorienterade målgrupper. 

2.1.1 Riktlinje 1: Design i form av en artefakt 

Som Hevner et al. (2004) skriver, resultatet av designforskning ska vara en meningsfull IT-

artefakt som kan hantera viktiga organisatoriska problem.   

 

Den tydliga artefakt som togs fram i den här studien är det verktyg som kan användas för att 

mäta tjänsteproduktivitet. Artefakten är i form av en enkel prototyp som kan ligga till grund 

för fortsatt utveckling och framtida forskning för den här typen av verktyg. Artefakten togs 

fram efter fyra övergripande mål. Artefakten gör det möjligt för användare att arbeta med en 

tjänst och utvärdera den efter ett antal kriterier. Genom att utföra utvärderingen ett flertal 

gånger går det att se hur tjänstens produktivitet förändras med tiden och vilka kriterier som 

bidragit till förändringen. 
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2.1.2 Riktlinje 2: Problemrelevans 

Hevner et al. (2004) skriver att målet med designforskning är att utveckla teknologibaserade 

lösningar för viktiga och relevanta verksamhetsproblem. 

 

Det problem som har blivit identifierat går att finna i teori och i exempelvis tidigare forskning 

som Göbel et al. (2011) utfört. Den insamlade terorin har använts för att till en början få en 

bred förståelse om hur tjänster och värde förhåller sig inom ITSM. Det gjorde det möjligt att 

gå vidare till hur produktivitet förhåller sig till värde och tjänster. Den insamlade teorin bidrog 

även till en tydligare bild över de många skilda synsätt på produktivitet kopplat till tjänster. 

Det finns många existerande problem att mäta tjänsteproduktivitet och att ytterligare 

forskning borde genomföras inom området. Att det här problemet också existerar i praktiken 

bekräftar Göbel et al. (2011) med ett exempel från ett tidigare forskningsprojekt som 

genomfördes på Volvo IT år 2011. Projektet handlar just om att mäta produktivitet. De 

förklarar att Volvo IT försökt använda sig av funktionspunkter två gånger men att det blivit 

för dyrt och därav blivit tvungna att avbryta processen. Den insamlade teorin kombinerat med 

information från Göbel et al. (2011) har legat som grund vid utvecklingen av artefakten. 

2.1.3 Riktlinje 3: Designutvärdering 

Användbarheten, kvaliteten och effektiviteten av designartefakten måste vara noggrant 

demonstrerat förklarar Hevner et al. (2004) och det ska ske genom väl utförda 

utvärderingsmetoder. 

 

Utvärderingen har spelat stor roll för resultatet av den här studien och dess kunskapsbidrag. I 

slutet av varje iteration har det genomförts en utvärdering av prototypen. I de två iterationer 

som utvecklingen pågick har utvärderingen genomförts genom att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer. I första iterationen deltog en erfaren ITSM-utövare vid namn 

Hannes Göbel. En av forskarna som varit delaktiga i Göbel et al. (2011). Andra iterationen 

genomfördes med en fokusgrupp på Pulsen Production AB i Borås. 

 

Det finns ett antal utvärderingsmetoder som Hevner et al. (2004) tar upp i sin artikel om 

designforskning, den metod som i första hand har använts i den här studien är en form av ett 

kontrollerat experiment. Det är för att när utvärdering utfördes ute hos Pulsen Production 

studerades prototypen i en kontrollerad miljö där det diskuterades om de fördelar prototypen 

förde med sig. Det diskuterades också kvarstående problem, om den var användbar i praktiken 

och eventuella förbättringar. Utöver det använder sig den här studien av informerande 

argument som Hevner et al. (2004) beskriver. Det här utförs med hjälp av resultatet från 

utvärderingen och information från tidigare forskning. Genom att analysera dessa delar var 

det möjligt att ta fram övertygande argument om prototypens användbarhet och bekräfta dess 

kvarstående problem. Det här behandlas i studiens resultat- och analyskapitel (kapitel 5) för 

att sedan presenteras i kapitlet som avser diskussion och slutsatser (kapitel 6).   

2.1.4 Riktlinje 4: Forskningsbidrag 

Hevner et al. (2004) skriver att genomförandet av designforskning måste tillhandahålla klara 

och verifierbara kunskapsbidrag inom området för designartefakten, designfundamenten och 

eller designmetoder.  
 

Den här riktlinjen utfördes genom att ta hänsyn till det som tagits upp i resultat- och 

analyskapitlet. Kapitlet hanterar det som har behandlats under de två utförda iterationerna 

gällande utveckling och utvärdering för att sedan jämföra det mot tidigare forskning och teori. 

Utifrån analysen gick det att dra slutsatser om sådant som är vitalt för den här typen av 
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mätverktyg och som kunde generaliseras i en form av designprinciper. Utöver det här var det 

också möjligt att sammanställa kvarstående svårigheter med den här typen av verktyg och det 

övergripande området om tjänsteproduktivitet. Dessa problem eller svårigheter kunde 

presenteras som framtida forskningsmöjligheter. Det här steget presenteras i det kapitel som 

hanterar uppsatsens diskussion och slutsatser. Utöver det är verktyget i sig ett potentiellt 

bidrag som andra forskare eller utvecklare har möjlighet att ytterligare optimera eller använda 

för att utveckla ett liknande verktyg. 

2.1.5 Riktlinje 5: Rigorös forskning 

Enligt Hevner et al. (2004) förlitar sig designforskning på appliceringen av rigorösa metoder 

när det kommer till både konstruktionen och utvärderingen av designartefakten. Utifrån hur 

utvecklingen och utvärderingen har genomförts är det i rätt riktning men det är inte i 

tillräcklig skala för att anses som komplett rigorös forskning. Studien har tagit nytta av endast 

två företag, varav ett var från tidigare forskning, för att jämföra den informationen med teori 

och därmed dra logiska slutsatser. Hade fler företag deltagit eller att fler iterationer 

genomförts hade slutsatserna kunnat ses som mer rigorös eller trovärdiga.  

 

Allt som presenteras i uppsatsen utgår från tidigare insamlad information. Den ursprungliga 

designen som togs fram för prototypen utgick från forskning som Göbel et al. (2011) utfört. 

Tidigare forskning och teori har klargjort vilka problem som existerar inom området och har 

sedan använts vid analysen mot resultatet som kom från utvärderingen av prototypen ute i 

praktiken. Utifrån analysen har det varit möjligt att dra relevanta slutsatser som kan ligga till 

grund för fortsatt utveckling och forskning om den här typen av mätverktyg.  

 

Som tidigare nämnt har utvärderingen genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

I de två iterationer som utvecklingen pågick har de semistrukturerade intervjuerna utgått ifrån 

de frågor som finns i ”Bilaga 1 – Intervjufrågor”. Det som skiljer sig mellan de här två 

iterationerna är huvudsakligen hur formella de var. I första iterationen fördes det en mindre 

formell diskussion utifrån frågorna om hur prototypen kunde förbättras. Det här för att kunna 

optimera prototypen ytterligare innan den kommer ut till en organisation som eventuellt skulle 

ha nytta för ett sådant här verktyg. 

 

Den första iterationen involverade inte det organisatoriska sammanhanget och resulterade i att 

utvärderingen var lite mer informell. Den fungerade mer som en diskussion om hur artefakten 

uppfattades och där eventuella förbättringspotentialer diskuterades. Det här genomfördes med 

Hannes Göbel som tidigare nämnts ha forskat inom området och som också är en av 

författarna som det refereras till i den här studien. 

 

I den sista iterationen genomfördes en semistrukturerad gruppintervju med en fokusgrupp från 

Pulsen Production AB i Borås. Deltagarna fick artefakten förklarad för sig och fick sedan till 

uppgift att sätta sig in i hur prototypen skulle kunna användas inom deras verksamhet. Det här 

genomfördes i samband med att frågorna i ”Bilaga 1 – Intervjufrågor” diskuterades. 

Utvärderingen i den här iterationen har utförts mer formellt då frågorna bearbetades mer 

noggrant för att få en så bra uppfattning som möjligt om hur väl prototypen fungerar i 

praktiken gällande styrkor, svagheter, förbättringspotentialer och så vidare. En annan 

anledning till den mer formella intervjun var att den insamlade empirin skulle bli mer 

strukturerad och lättare att utgå ifrån vid senare arbete. 
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Skälet till att inte flera fokusgrupper användes vid utvärderingen är på grund av den svårighet 

det var att få tag på villiga deltagare. Problemet låg i att få tag på företag som hade möjlighet 

att avsätta fyra till fem personer samtidigt som kunde delta vid en sådan här utvärdering. Det 

är anledningen till att utvärderingen i den första iterationen av prototypen genomfördes med 

endast en ITSM-utövare för att sedan avsluta med potentiella användare för verktyget. 

Argumentet för att resultatet fortfarande skulle vara trovärdigt är mycket på grund av den 

tillgång som fanns till det tidigare forskningsprojekt som Göbel et al. (2011) utfört i 

samarbete med Volvo IT. Det var fortfarande möjligt att jämföra problem som Göbel et al. 

(2011) identifierat gentemot vad deltagarna från Pulsen Production AB såg och samtidigt lyfta 

fram styrkor och vitala delar som de båda företagen ansåg viktiga.  

2.1.6 Riktlinje 6: Design som en sökprocess 

Designforskning är i sin natur iterativ skriver Hevner et al. (2004). Sökningen efter den bästa, 

eller mest optimala designen är ofta svårbehandlad för realistiska problem som kommer till 

informationssystem. 

 

För ta fram en så välutvecklad prototyp som möjligt har utvecklingen pågått under två 

iterationer. Prototypens utveckling grundades först i tidigare gjord forskning och en aning i 

relaterad teori för att bättre lyfta fram tjänsteperspektivet. Som tidigare nämnt togs fyra 

övergripande mål fram och skulle fungerade som en utgångspunkt för vad prototypen skulle 

leva upp till. Målen togs fram utifrån tidigare forskning och rör sådant som ansågs vara viktigt 

och för att motverka kända problem vid mätning av produktivitet (vilket huvudsakligen rörde 

enkelheten och effektiviteten). Utvecklingsprocessen fokuserade mer på funktionalitet snarare 

än att få prototypen att se bra ut. Skälet var att det endast skulle vara en enkel prototyp som 

möjligtvis kan ligga till grund för fortsatt utveckling av den här typen av verktyg. Det var 

därför viktigare att kontrollera att den vitala funktionaliteten fungerade korrekt och för att 

lättare få svar på om någon funktionalitet var överflödig eller helt enkelt saknades. Syftet var 

att se om prototypen skulle vara möjligt att använda i praktiken. 

 

Efter att prototypen var färdigutvecklad kunde den första versionen utvärderas. Resultatet av 

första utvärderingen gav möjligheter att utveckla prototypen ytterligare för att möjliggöra ett 

bättre resultat vid utvärderingen hos Pulsen Production AB. I den här iterationen gjordes ett 

antal större ändringar men störst fokus låg på att lyfta fram nödvändig information som 

användaren kunde ha nytta av. 
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2.1.7 Riktlinje 7: Kommunikation av forskning 

Hevner et al. (2004) skriver att en studie utförd efter designforskning måste presenteras 

effektivt mot både teknologiorienterade- så väl som ledningsorienterade målgrupper. 

 

För att presentera studien väl för den teknologiorienterade målgruppen har utvecklingen och 

utvärderingen av artefakten beskrivits överlag i kapitlet som behandlar studiens 

genomförande (kapitel 4). Kapitlet beskriver prototypens grundläggande funktion och visar ett 

antal relevanta bilder för att läsaren ska få en insyn i hur prototypen ser ut. Utifrån den 

information i kapitel 4 och de designprinciper som blivit härledda utifrån resultat- och 

analyskapitlet, tidigare forskning och teori finns det möjlighet för framtida praktiker och 

forskare att dra nytta av den prototyp som tagits fram under den här studien. Det här gäller 

både vid framtida forskning och ifall prototypen ska optimeras ytterligare för att kunna 

implementeras in i en organisation. 

 

I kapitlet som avser slutsatser presenteras framtida forskningsförslag där mycket är härlett 

utifrån de identifierade problem som kvarstår med ett sådant här verktyg. Det är viktigt för att 

den ledningsorienterade målgruppen behöver veta vikten av den effektivitet som lösningen 

bidrar till men också kvarstående problem som ännu inte är lösta. Genom att utgå från det 

ursprungliga problemet som tas upp i inledningskapitlet och med hjälp av fastställda slutsatser 

samt beskrivningarna om prototypens funktionalitet, går det att besluta om ett verktyg av den 

här typen ska konstrueras eller köpas in för att användas inom verksamheten. 

2.2 Insamling av teori 

Den insamlade terorin har använts för att få en bred förståelse för hur tjänster och värde 

förhåller sig inom ITSM. Teorin möjliggjorde även att gå vidare till hur produktivitet förhåller 

sig till området av tjänster. Under insamlingen av teorin har det framkommit att det finns 

många skilda synsätt på produktivitet kopplat till tjänster. Någonting som också 

uppmärksammades var att det finns många existerande problem vid att mäta den 

tjänsteproduktivitet som finns i nuläget och att ytterligare forskning borde genomföras inom 

området. 

 

För att samla in teori har sökningar gjorts genom Summon och Primo vilka båda är 

tillgängliga sökverktyg genom Högskolan i Borås. Utöver det har teoriinsamling skett genom 

att använda Google Scholar. Huvudsakligen har teorin bestått av vetenskapliga artiklar för att 

få en bild av tidigare gjord forskning vilket också har visat på den utveckling som har skett 

inom perspektiven på tjänster, värde, produktivitet med flera. 

2.3 Insamling av empiri 

Insamlingen av empiri för den här studien har skett genom en semistrukturerad gruppintervju 

med en fokusgrupp på Pulsen Production AB i Borås. Den semistrukturerade gruppintervjun 

innehöll frågor som skulle ge svar på Pulsen Productions uppfattning om exempelvis 

produktivitet, för- och nackdelar med den framtagna prototypen, men också frågor vad de 

ansåg om den här typen av mätverktyg. Empirin tillsammans med tidigare forskning ligger i 

grund för det kunskapsbidrag som studien tillfört. Deras erfarenhet varierade mellan 24 till 38 

år inom branschen och de hade olika befattningar vilket gav en djupare bild om hur 

användbart verktyget kunde vara. 

 

 

 



 

- 12 - 

En av de som deltog arbetade som Service Delivery Manager (SDM), en arbetade som 

Customer Solution Center Manager, den tredje var anställd som seniorkonsult och den fjärde 

deltagaren arbetade med SDM Communication. Eftersom verktyget är avsett att användas av 

flera personer samtidigt och gärna med personer som har olika mängd erfarenhet samt olika 

befattningar stärks de svar och slutsatser som kunde dras utifrån den semistrukturerade 

intervjun.  

 

Semistrukturerade intervjuer bygger på att frågorna är väl strukturerade och förberedda innan 

tillfället för intervjun. Därför har de frågor som använts till den semistrukturerade 

gruppintervjun varit baserade på en tidigare framställd enkätundersökning utförd på The 

University of Arizona College of Medicine - Phoenix (2017). Enkäten undersöker studenters 

inställning och förståelse av en kurs, dess innehåll och helhetsbild. Det är upp till studenterna 

att i de flesta fall ranka frågorna med alternativen “Stämmer inte alls” till ”Stämmer mycket 

väl” och “Väldigt sällan” till “Nästan alltid”. Frågorna går att hitta under ”Bilaga 1 – 

Intervjufrågor” (kapitel 9) och har fungerat som en utgångspunkt för att skapa en diskussion 

om prototypen vilket har resulterat i det underlag som har varit en del av analysen. 

 

Recker (2013) menar att semistrukturerade intervjuer möjliggör både för den som intervjuar 

men också för informanten att vara mer flexibel i sina svar och frågor. Det här för att inte 

missa nödvändiga detaljer vid intervjutillfället. Recker (2013) skriver också att 

semistrukturerade intervjuer är ett sätt för att främja en tvåvägskommunikation under 

intervjun snarare än att informanten blir ställd en fråga som den ska svara rakt av på. Ett 

exempel som nämns är att genom den här metoden kan informanten ställa motfrågor. Vidare 

skriver författaren att metoden också kan hjälpa till att bekräfta det som redan är känt, men 

också främja uppkomsten till ny kunskap och lärande. Någonting som däremot talar emot vårt 

val av metod i den här uppsatsen är det Recker (2013) skriver gällande antalet informanter. 

Han menar att individuella och mer personliga semistrukturerade intervjuer möjliggör ett mer 

djup i intervjun men också möjligheten att diskutera mer känsliga ämnen.  

 

Hade en strukturerad intervju tillämpats istället för en semistrukturerad hade det fört med sig 

vissa begränsningar gentemot en semi-strukturerad. Bryman och Bell (2011) skriver att en 

strukturerad intervju oftast är väldigt strikt i sin natur. Det vill säga motverkar den 

diskussionen som eftersträvades med den semistrukturerade intervjun. Bryman och Bell 

(2011) menar också att en strukturerad intervju begränsar möjligheten till breda perspektiv på 

svaren då frågorna oftast är väldigt specifika. 

 

Dock ansågs det här inte som ett problem eftersom verktyget är menat att användas av flera 

personer under samma session och därigenom skapa en gemensam uppskattning. En annan 

anledning är också att den semistrukturerade gruppintervjun möjliggjorde att en diskussion 

baserat på de framtagna frågorna kunde hållas, samtidigt som testningen av prototypen 

genomfördes. Uppsatsens mål med intervjun var att samla information kring användandet av 

verktyget i praktiken. För att det här skulle fungera på ett mer naturligt vis lämpade sig semi-

strukturerade intervjuer bättre eftersom diskussioner uppkommer på ett annat sätt gentemot 

strukturerade intervjuer som Recker (2013) beskriver. En annan anledning till att 

semistrukturerade intervjuer användes var också eftersom det fanns ett stort behov av att 

samla in mycket data på kort tid samtidigt som företaget använde prototypen. 
 

Fokusgrupper är relativt lätt att använda och de finns möjligheter att olika hypoteser och ny 

information växer fram som i vanliga fall inte hade framkommit vid val av en annan metod 

menar Freitas, Oliveira, Jenkins och Popjoy (1998). Freitas et al. (1998) pekar även på att 
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fokusgrupper snabbt genererar resultat och ger möjlighet att samla in data från alla i gruppen 

samtidigt. Författarna styrker även valet av antalet informanter i fokusgruppen. De skriver att 

en fokusgrupp bör bestå av mellan fyra till tolv informanter för att ge möjlighet åt alla 

informanter att dela med sig av sina tankar och idéer inom ämnet. Blir grupperna däremot 

större finns det risk att det blir svårare att samla in data. Det här på grund av att fokusgruppen 

kan bli svårhanterlig och mindre produktiv då inte alla känner sig lika involverade i gruppen. 

Det här ansågs dock inte som ett problem för den här uppsatsen då fokusgruppen var relativt 

liten. 

 

Morgan (1996) skriver att fokusgrupper är ett bra sätt att samla in data på eftersom 

diskussionerna i en fokusgrupp ofta leder till värdefullt material för forskarna. Det här 

materialet är sedan en viktig faktor för att den framtagna prototypen ska fungera gällande den 

gemensamma uppskattningen av värden. Den här uppsatsen och dess undersökning skulle 

kunna utföras med hjälp av andra metoder såsom enskilda intervjuer men den här metoden 

valdes bort av olika anledningar. De främsta anledningarna var att till skillnad från 

fokusgrupper hade enskilda intervjuer bekostat oss mer resurser i form av tid, men också att 

det hade varit svårare att få tillgång till tillräckligt med informanter då de kontaktade 

företagen har haft svårt att träffas eftersom de hade deadlines ut mot kund.  

 

Forskarna Freitas et al. (1998) beskriver en nackdel med fokusgrupper vilken är att det kan bli 

svårare att analysera insamlad data. Vidare säger Freitas et al. (1998) att det också kan vara 

svårare att tolka insamlad data i efterhand vilket gör att den därför bör tolkas på plats och i 

dess kontext för bästa möjliga resultat. 

 

En fördel med enskilda intervjuer gentemot fokusgrupper enligt Gelling (2015) är att det 

exempelvis är lättare för forskaren att ställa följdfrågor till informanten och därigenom skapa 

en bättre kommunikation. Gelling (2015) menar att en enskild intervju oftast ger ett mer 

detaljerat och djupgående material. Även Morgan (1996) skriver att enskilda intervjuer oftast 

leder till bättre och mer kvalitativa svar, det vill säga personen i fråga blir inte påverkad av 

andra informanter i gruppen utan kan opåverkat säga sin åsikt. Morgan (1996) talar om att det 

här problemet kan uppstå vid en gruppintervju med exempelvis en fokusgrupp. 

 

Forskarna Bryman och Bell (2011) skriver i sin bok att en annan fördel med fokusgrupper 

som vi också tagit i akt vid val av metod är att fokusgrupper möjliggör att forskarna kan få ett 

bredare perspektiv på diskussionen. Bryman och Bell (2011) menar att inom fokusgrupper är 

det här en möjlighet men också någonting som forskarna strävar efter. De enskilda 

individerna i gruppen kan då hjälpas åt och diskutera med varandra för att skapa samt allt 

eftersom bygga upp en gemensam syn på den ställda frågan eller problemet. 

 

Trots de nämnda nackdelarna med fokusgrupp och de fördelar enskilda intervjuer kan ha 

ansågs den här metoden som den mest lämpade. Framför allt eftersom prototypen som tagits 

fram är avsedd för att användas av flera personer vid samma tillfälle som tillsammans 

uppskattar de olika attributen och värdena. 
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2.4 Urval av informanter 

Det enda kravet på verksamheten där informanterna arbetade var att verksamheten var 

tvungen att arbeta med- och leverera IT-tjänster. När det kommer till det urval av informanter 

som var en del av den fokusgrupp som deltog i den semistrukturerade gruppintervjun, 

önskades personer inom verksamheten med olika befattningar samt med olika erfarenheter 

inom ämnet av ITSM och tjänster. Informanterna var tvungna att arbeta på samma företag 

eftersom flera personer skulle använda verktyget samtidigt och verktyget endast är relevant 

för den enskilda verksamheten. Verktyget hade alltså inte varit användbart om fokusgruppen 

hade bestått av representanter från olika verksamheter som tillhandahåller IT-tjänster. 

Informanterna skulle även ha kunskap inom IT med olika befattningar och olika mängd 

erfarenhet för att få en bredare syn på verktygets funktionalitet. 

 

Anledningen till studiens val av verksamhet grundar sig i att den uppfyllde de krav som 

ställdes på den. Värt att nämna är att den valda verksamheten endast är ett exempel på flera 

företag som skulle kunna uppfylla kraven. Däremot valdes verksamheten också på grund av 

att det fanns lättåtkomliga kontakter som kunde utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är en 

urvalsstrategi som forskaren Denscombe (2014) beskriver som bekvämlighetsurval. Han 

menar att forskarna till en studie använder ett urval av objekt som ligger nära till hand och 

som är lättillgängliga. Denscombe (2014) skriver också att det kan användas eftersom det är 

ett snabbt och billigt sätt att få tillgång till resurser för en intervju eller liknande aktivitet. 

Ytterligare två separata delar av samma verksamhet tillfrågades men kunde av olika 

anledningar inte delta i studien. 

2.5 Dataanalys 

Den informella intervjun under första iterationen genererade kvalitativ data. Den insamlade 

data kunde sedan användas som underlag till den andra iterationen efter att en 

sammanställning genomfördes utifrån en kodningsmetod som Robson (2011) kallar axial- 

eller teoretisk kodning. Han förklarar att det handlar om att utläsa olika kategorier i en text 

vilket gör det möjligt att sammanställa det till en löpande text. 

 

För att analysera studiens insamlade empiri från den semistrukturerade gruppintervjun 

transkriberades först intervjumaterialet.  Vid intervjutillfället tilläts det av informanterna att 

spela in intervjun i syfte att hjälpa till att täcka hela intervjun och allt som sades om ifall 

någon vital del missades i de förda anteckningarna. Därefter gick det att sammanställa 

materialet med samma metod som användes i den första iterationen. Efter sammanställningen 

av materialet jämfördes intervjun med tidigare forskning och teori för att se eventuella 

samband mellan empirin, teorin och tidigare forskning. 
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2.6 Etik och moral 

När det kommer forskning är det bra att tänka på etik och moral menar Recker (2013). För att 

säkerhetsställa att ingen människa kom till skada under studien gällande den 

semistrukturerade gruppintervjun och fokusgruppen, togs vissa saker i akt vid det här tillfället. 

Bland annat kan viss information ses som känslig för vissa människor säger Bryman och Bell 

(2007). För att motverka det här fick informanterna frågan om deras och företagets namn 

kunde inkluderas i studien. Informanterna hade möjligheten att svara på dessa frågor vid två 

tillfällen. Det här på grund av att frågan skickades via mail och ställdes även under den 

semistrukturerade gruppintervjun. Skälet till att frågan också ställdes på mail var för att 

minska risken att de övriga informanterna påverkade deras svar. Eftersom att det var en 

gruppintervju som genomfördes är det värt att notera att informanternas svar på 

intervjufrågorna kan ha påverkats med tanke på de andra informanternas närvaro (Bryman 

och Bell 2007). 

 

Vid val av verksamhet till studien fick ytterligare två företag förfrågan att delta i studien, men 

kunde av olika anledningar inte delta. Det här var någonting som respekterades och mail till 

nya företag skickades. Recker (2013) menar att potentiella informanter som nekar till en 

intervju är sådant som ibland inträffar. Det är då viktigt att respektera det här men också 

fundera på varför de nekade. Det här blev däremot inget problem eftersom företagen själva 

beskrev anledningarna  till att de inte kunde delta i studien. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket tar upp olika delar som är menade att täcka området studien hanterar. 

Ramverket inleder med beskrivning av grundläggande designprinciper som var relevant vid 

utvecklingen av prototypen. Eftersom prototypen avser att hantera IT-tjänster som i sin natur 

enligt Klingner, Pravemann och Becker (2015) ofta är väldigt olika varandra innehåller 

ramverket en sektion som behandlar tjänster. Inom S-D logik talar man ofta om hur allt är 

tjänsteorienterat och att vid framtagningen av en tjänst vill tjänsteleverantören ofta 

tillsammans med tjänstekonsumenten skapa värde som också tas upp i ramverket. Forskarna 

Vargo och Lusch (2008a) menar att det skapade värdet i regel är någonting som varierar 

beroende på vem tjänstekonsumenten är. Eftersom synen på värde varierar beroende på vem 

som konsumerar tjänsten kan produktivitet vara en av faktorerna som bidrar till det faktiska 

värdet av tjänsten. Kapitlet tar även upp en alternativ metod som använts av ett företag för att 

mäta produktivitet, den metoden har namnet funktionspunkter. 

3.1 Designprinciper 

Forskaren Jakob Nielsen tog år 1995 fram tio stycken användbarhetsprinciper för design av 

användarinterface. Principerna är heuristiska och Nielsen (2005) skriver att de endast bör ses 

som riktlinjer vid design av användarinterface. Nielsens tio heuristiska principer är: 

  

Synlighet av systemets aktuella status – Systemets gränssnitt ska hålla användaren 

informerad om systemets bakomliggande tillstånd. 

 

Matchning av systemet och den riktiga världen – Systemet skall använda fraser, ord och 

begrepp som är bekanta för användaren. Det ska genomgående innehålla ett språk som 

användaren förstår i en naturlig och logisk ordning. 

 

Användarkontroll och frihet – Användaren ska ha möjligheten att genom egna strategier, 

återgå till ett tidigare stadie i systemet om någonting går fel. 

 

Ett konsekvent gränssnitt med standarder – Systemets gränssnitt ska genomgående följa 

de regler för den valda plattformen. Det ska även hjälpa användaren att inte behöva undra 

över om ord och begrepp i olika situationer betyder samma sak. 

 

Förebygga fel – Systemet ska vara uppbyggt på ett sådant sätt att det förebygger fel. 

Antingen genom att avlägsna felaktiga förhållanden eller kontrollera dem och visa ett 

meddelande som bekräftelse innan de försöker att göra någonting åt felet. 

 

Känna igen, snarare än komma ihåg – Systemet ska vara uppbyggt på ett sådant sätt att det 

ska minska användarens kognitiva påverkan när det kommer till att utföra uppgifter och 

komma ihåg vissa scenarion i systemet. Användaren ska inte behöva komma ihåg information 

när den jobbar mellan olika fönster i systemet. Informationen ska vara synlig och lätt att läsa 

in vid behov. 

 

Flexibilitet och effektivitet i användningen – Användaren ska kunna anpassa gränssnittet 

för att optimera för den enskilda användaren. Vissa funktioner kan påverka den erfarna 

användaren positivt och påskynda interaktionen men ska vara anpassad för att tillgodose både 

den erfarna och oerfarna användaren. 
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Estetik och minimalism – Dialogrutor ska inte innehålla sällan använd eller irrelevant 

information. Det här är eftersom att den irrelevanta informationen då kan konkurrera ut den 

information som faktiskt är relevant och hindra att användaren kan tillgodose sig av den. 

 

Hjälp användarna att förstå – Systemets felmeddelande ska vara enkelt och tydligt 

formulerade, förklara för användaren vad som gått fel och föreslå en lösning på problemet. 

Dock ska det här kunna göras av användaren själv genom gränssnittet. 

 

Dokumentation och hjälp till självhjälp – Allra helst ska systemet kunna användas utan 

någon vidare information men när informationen behövs måste den finnas tillgänglig. 

Dokumentationen ska vara lätt att söka i, vara fokuserad på användarnas uppgifter och visa på 

konkreta steg hur användaren går tillväga för att lösa problem. Det är dock viktigt att inte 

överdriva dokumentationen så att användaren blir förvirrad.  

3.2 Tjänster 

På det vis som begreppet "tjänster" har använts inom marknadsföring eller med en ekonomisk 

baktanke är något som Vargo och Lusch (2008b) skriver är en följd av det Adam Smith skrev 

i sin avhandling. Avhandlingen behandlar vad som främjar skapandet av nationellt välstånd 

och publicerades första gången år 1776 men de utgår från den version som publicerades år 

1904. De beskriver att Smiths viktigaste drivkraft var "nationalproduktivitet", vilket han 

definierade i termer av aktiviteter som skapar ett konkret överskott av utmatning som kan 

exporteras för handel. Vargo och Lusch (2008b) antyder att det finns fler aktiviteter som både 

är nyttiga och viktiga inom både individuell- och nationell välfärd. Däremot är de inte 

produktiva med dess påtaglighet och standarder kopplat till export. Med tiden och kombinerat 

med begreppet "immateriella varor" menar Vargo och Lusch (2008b) att den produktiva mot 

den icke-produktiva skillnaden har förvandlats till dagens varor-mot-tjänster. I det fallet 

definieras tjänster som en viss typ av "produkt" i form av immateriella varor.  

 

Även i ämnesområdet av marknadsföring inom tjänstesektorn har tjänster definierats residualt, 

alltså genom att först definiera en vara och därefter definiera en tjänst som någonting annat. 

Vargo och Lusch (2008b) skriver att på grund av dominansen av G-D logik har försöken till 

att beskriva tjänster från varor vanligtvis blivit fokuserade på identifieringen av de urskiljbara 

attribut som varorna har vilket orsakar särskilda problem för marknadsförare. Dessa attribut 

som Vargo och Lusch (2008b) skriver är immaterialitet, heterogenitet, oskiljaktighet eller 

hållbarhet (IHIP-egenskaper). Utifrån de flesta konceptualiseringar av tjänster behandlas de 

fortfarande av marknadsföringen som en enhet av produktionen, om något bristfälliga sådana. 

Det vill säga tjänster som innehar de tidigare nämnda IHIP-egenskaperna. 

 

Vargo och Lusch (2008b) skriver att en tjänst är definierad som tillämpningen av 

specialiserad kompetens (operantresurser – kunskaper och färdigheter), genom handlingar, 

processer och utförande till nytta för en annan entitet eller entiteten själv. De förklarar att det 

viktigt att notera att S-D logik använder det singulara begreppet, tjänst, vilket reflekterar 

själva processen av att göra något av nytta för och i samband med någon entitet. Det här är 

istället för "enheter av utmatning" (immateriella varor) som antyds av "tjänster" i plural. 

Alltså är varor och tjänster inte alternativa former av produkter. Vargo och Lusch (2008b) 

förklarar att varor är en form av hjälpmedel (som verktyg eller distributionsmekanismer) vilka 

fungerar som ett alternativ för att direkt tillhandahålla tjänsten. De skriver att tjänsten då 

representerar det generella fallet, den gemensamma nämnaren, i utbytesprocessen. Tjänsten är 

det som alltid byts ut och varor är hjälpmedlet för tillhandahållandet av tjänsteprocessen.  
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Qiu (2014) skriver att ordet "tjänst" har många associationer som varierar beroende på vilken 

domän och scen det är inom. Han anser att det inte finns en silverkula för att lösa de 

utmaningar som kommer med tjänster inom tjänstesektorn. Qiu (2014) förklarar att en tjänst 

ofta definieras som en användbar handling av en gynnsam aktivitet och att se på tjänster med 

det här synsättet är något som gjorts under en lång tid. Genom att titta tillbaka på de enklaste 

utbytena av material som inträffade i forna tider, exempelvis att vete byttes mot ett fat olja, 

utefter det förklarar Qiu (2014) att vi vet att en mycket grundläggande utbytestjänst utfördes. 

Det spelar ingen roll vilka enheter eller behållare som används, hur handeln eller bytet gick 

till, en utförd tjänst var i grund och botten en användbar handling av en gynnsam aktivitet som 

uppfyllde de olika behoven hos de som var inblandade. 

  
Figur 1 – En tjänst involverar vissa grundläggande element (bearbetning av Qiu 2014, s. 3) 

Qiu (2014) förklarar att oavsett vad det är för typ av tjänst som tillhandahålls och konsumeras 

karaktäriseras tjänsten med hjälp av fem stycken väsentliga kärnelement (Figur 1). Mer 

specifikt, dessa fem element som är involverade i alla typer av tjänster är resurser, 

leverantörer, konsumenter, fördelar och tid. Resurser som Qiu (2014) beskriver det kan vara i 

en mjuk-, fysisk, eller hybridform. Till exempel, mat som kan ses som en fysisk, 

omvandlingsbar och förbrukningsbar resurs eller som en serviceprodukt i en restaurang som 

spelar stor roll för matserveringen. Erfarenheter eller kunskap inom ett fokuserat område som 

överförs till en träningstjänst kan ses som en mjuk resurs eller tjänsteprodukt skriver Qiu 

(2014). Han fortsätter med att exemplifiera en resurs i hybridform med en frisörtjänst.  
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Där behövs både en frisörs kunskaper i kombination med frisörens redskap för att tjänsten ska 

kunna utföras på ett tillfredställande sätt. I huvudsak, med hjälp av resurser, handlingen av att 

utföra en transformationsuppgift för en kund för en acceptabel kompensation betecknas som 

tillhandahållandet av en tjänst.  

 

Qiu (2014) skriver att en tjänst är avsiktligt utfört av en tjänsteleverantör. En tjänsteleverantör 

som en entitet kan vara en individ, grupp, institution, organisation, system eller en statlig 

myndighet. En tjänstekonsument är vanligtvis en människa som konsumerar, får tag på eller 

utnyttjar en tjänst som erbjuds och utförs av en tjänsteleverantör. Fördelar beskriver Qiu 

(2014) som något som genereras av en utförd tjänst. I vanliga fall eftersträvas olika fördelar 

av tjänsteleverantören gentemot tjänstekonsumenten eftersom de båda parterna har sin egen 

syn på värde och skäl till att utföra tjänsten. Fördelen för tjänstekonsumenten skulle kunna 

vara baserat på behov i form av önskan eller tillfredsställelse. Fördelen för tjänsteleverantören 

skulle istället kunna vara värdebaserat i form av vinst. Oavsett om en tjänst är stor, liten, enkel 

eller komplex, tar den tid att utföra innan de önskade fördelarna är realiserade. Qiu (2014) 

skriver att dessa interaktiva aktiviteter mellan leverantören och konsumenten skulle kunna ske 

genom en ad-hoc-mässig, fördefinierad, obeaktad, och/eller med en välkontrollerad process. 

3.3 Värde 

Det som framkommit tidigare när S-D logik har beskrivits är att det finns olika syner på vad 

värde är. Dessa skillnader kommer att lyftas fram ytterligare här för att göra begreppet 

klarare. 

 

Synen på värde inom G-D logik kan ses som ”värde i utbyte” vilket Kuzgun och Asugman 

(2015) definierar som: den summan pengar eller varor som betalas för en produkt eller tjänst. 

Bytesvärdet har sin grund i klassisk och politisk ekonomi och som enligt forskarna har skett 

genom kvantitativa indikatorer såsom pengar. Från företagens perspektiv är det prisstrategin 

som definierar det ekonomiska värdet av deras produkter. Kuzgun och Asugman (2015) 

förklarar att värde skapas vid ett specifikt ögonblick vilket är när köpet sker och pengar är 

utbytt med produkten. Värdet är baserat på faktorer som rör produktionskostnad, 

konkurrenters prisstrategier och produktens användbarhet för kunden. Alltså är kunden en 

mottagare av värde i den här synen där värdet är skapat och tillhandahållet av företaget till 

kunden i en form av varor och tjänster. Kuzgun och Asugman (2015) skriver att värdet är 

inbäddat i produkten. 

 

Den här synen har senare blivit utmanad av synen som är mer känd som ”värde i 

användning”. Kuzgun och Asugman (2015) skriver att värde istället genereras i kundens 

domän under användningsprocessen. Därmed är värde inte skapat av leverantören utan det 

skapas av kunden i deras användningsprocess som genererar värde. Kuzgun och Asugman 

(2015) skriver att produkter som är distributionsmekanismen för tjänster blir värdefulla för 

kunden när värdet av tjänsten bestäms vilket är under själva konsumtionstillfället. Den 

relation som finns mellan värde-i-utbyte och värde-i-användning förklaras av Kuzgun och 

Asugman (2015) genom påståendet att värde-i-utbyte endast existerar ifall värde-i-användning 

kan skapas. Varor och tjänster har bara ett utbytesvärde under en kort period. I längden 

däremot, om det inte finns eller om det är ett lågt värde-i-användning så är också värde-i-

utbyte lågt eller icke-existerande. Kuzgun och Asugman (2015) skiljer på värde-i-användning 

i G-D logik gentemot värde-i-användning i S-D logik då de skriver att de sistnämnda saknar 

den interaktion som sker mellan kunden och företaget. 
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Synen på värde inom S-D logik, som Kuzgun och Asugman (2015) skriver, är konceptet för 

värde formulerat som ”värde i sammanhanget”, där sammanhanget hänvisar till en 

”uppsättning unika aktörer med unika ömsesidiga länkar mellan dem”. Vidare kan värde-i-

utbyte och värde-i-utbyte ses som funktionerna i värde-i-sammanhanget. Med det menar 

Kuzgun och Asugman (2015) att de värdepropositioner som föreslås av ett företag kan 

involvera implikationer som rör värde-i-sammanhanget i form av pris- eller 

produktegenskaper. Det kan också röra implikationer av värde-i-användning som har en 

kombination av värdetecken i form av ändamålsenligt-, symboliskt- och njutningsvärde samt 

andra typer av värde som skulle realiseras under själva användningen. Däremot kan dessa 

värdepropositioner endast bli realiserade inom ett sammanhang skriver Kuzgun och Asugman 

(2015). I olika sammanhang interagerar aktörer med varandra och realiserar egenskaper som 

hör till värde-i-utbyte och värde-i-användning. 

3.4 Produktivitet 

Produktivitet är något som Li och Prescott (2009) beskriver har sitt ursprung i industriell 

teknik där den grundläggande formeln är förhållandet av utmatning genom inmatning. 

Produktivitet beskrivet utifrån den formeln är något som funnits i närmare 100 år då det äldsta 

arbetet Li och Prescott (2009) hittat är i Simon Kuznets bok från år 1930. Kuznets (1930) 

använde sig av “kostnaden för kapital och arbetskraft per pound garn” där det inverterade 

värdet senare blev indexet för totalproduktivitet. Li och Prescott (2009) fortsätter med att 

konceptet och problemen med produktivitet kopplat till industrisektorn är något som det har 

gjorts mycket forskning inom under en väldigt lång tid jämfört med den forskning som hör till 

tjänstesektorn. Adam och Gravesen (1996) argumenterar att konceptet om produktivitet är 

väldigt djupt rotad inom kontexten av tillverkning. Det skulle kunna vara skälet för det 

fortsatta överseendet av problem och koncept som hör till produktivitet relaterat till 

tjänstesektorn. Det här är något som Vuorinen, Järvinen och Lehtinen (1998) instämmer om, 

eftersom att mätningen och hanteringen av produktivitet har sitt ursprung i industrisektorn har 

det blivit eftersatt inom service-domänen under en längre tid. 

 

Utöver bristen på forskning om produktivitet inom tjänstesektorn skriver Spohrer et al. (2007) 

att inget gemensamt synsätt för antingen tjänster eller tjänsteproduktivitet existerar. Enligt 

Martin, Horne, Ganninger, Burgard och Kolb (2001) förnekar ett antal forskare möjligheten 

att komma överens om ett gemensamt synsätt på ämnet där en orsak är att många forskare har 

en så pass skild syn om vad produktivitet är. Diewert och Nakamura (2005) skriver att även 

fast inget gemensamt synsätt på tjänsteproduktivitet existerar har flera författare analyserat 

tillvägagångssätt för att mäta produktivitet. Flera författare argumenterar om att själva 

utmaningen ligger i att bestämma rätt inmatning och utmatning kopplat till tjänster (Klassen, 

Russel & Chrisman 1998; Li och Prescott 2009; Sahay 2005). Det här problemet är något som 

förvärras enligt Dücker et al. (2011) på grund av att förhållandet mellan inmatning genom 

utmatning inte är tillräckligt för att mäta tjänsteproduktivitet. Det här för att den här typen av 

mått behöver ta vara på alla faktorer som kan påverka resultatet. Exempel på den här typen av 

faktorer kan vara som Grönroos och Ojasalo (2004) nämner, kunder som modifierar 

tillhandahållandet av tjänsteprocessen, själva efterfrågan av en tjänst och den upplevda 

servicekvalitén. McLaughlin och Coffey (1990) lyfter fram ytterligare ett problem gällande 

tjänsteproduktivitet. De menar att tjänsteföretag generellt sett är mindre än företag inom 

industrisektorn vilket leder till en bristande vilja och möjlighet till att mäta produktivitet.  

 

Klingner, Pravemann och Becker (2015) kommer i sin studie fram till att hanteringen av 

tjänsteproduktivitet innehåller flera utmaningar. Problem som flera företag har att göra med 

ligger i identifikation, mätning, kvantifiering och tolkning av olika nyckeltal och det här beror 
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på att olika tjänster innehåller olika egenskaper. De förklarar att om nyckeltal ska användas 

som en central del inom produktivitetsanalyser krävs det kvantitativ fakta. Klingner, 

Pravemann och Becker (2015) förklarar att det är svårt att få fram en kvantitativ beskrivning 

av de olika egenskaperna på grund av den pågående höga intensitet av kundkontakt och de 

immateriella resultaten som kommer från tjänster. Att mer forskning behövs inom det här 

området är något Klingner, Pravemann och Becker (2015) skriver är på grund av det faktum 

att användandet av nyckeltal eller en inmatnings- och utmatningsanalys för tjänster kräver att 

så kallade "mjuka faktorer" kvantifieras vilket är utmanande. Ett exempel på en mjuk faktor 

skulle kunna vara kundnöjdhet. 
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4 Studiegenomförande 
Det här kapitlet täcker framtagandet och utvärderingen av artefakten. Artefakten som är en del 

av studiens resultat, representerar den IT-artefakt som kan hantera organisatoriska problem 

vilket är den första riktlinjen som Hevner et al. (2004) tar upp. Dessa delar har skett i en 

iterativ process i totalt två iterationer. I den första iterationen togs det fram ett antal 

övergripande mål för prototypen som baserats i tidigare forskning. Utvärderingen för den 

iterationen skedde med en erfaren ITSM-utövare. I andra iterationen fortsatte utvecklingen 

utifrån den feedback som erhållits för att slutligen kunna genomföra utvärderingen hos Pulsen 

Production.  

 

Tanken med prototypen är att användaren ska kunna göra en mätning av produktivitet baserat 

på gemensamt uppskattade värden. Det första som görs vid användning av prototypen är att en 

av verksamhetens tjänster läggs till, alternativt väljer en av de redan tillagda tjänsterna i listan. 

Vidare väljer användaren en tjänst och går vidare till fliken ”Rounds” för att skapa en ny 

omgång för den valda tjänsten. De skapade omgångarna kan sedan användas för att jämföra 

en tjänsts produktivitet över tid men kräver att det finns fler än en omgång registrerad för den 

valda tjänsten.  

 

Efter att en ny omgång skapats, är det upp till användaren själv att lägga till relevanta attribut. 

För varje omgång ska attribut tillhörande tjänstens storlek, komplexitet och kostnad läggas 

till. Nästa steg är att varje valt attribut ska värderas utifrån de fördefinierade värdena baserat 

på ”shirt-sizes” där de angivna värdena kommer ligga i grund för det senare genererade 

resultatet. Under fliken ”Result” kan användaren se det genererade resultatet där verktyget i 

nuläget läser in de tre senaste tillagda omgångarna för den valda tjänsten. De fyra staplarna 

representerar tjänstens uppskattade storlek, komplexitet och kostnad men här visas också 

tjänstens produktivitetsvärde. 

 

4.1 Övergripande mål med prototypen 

Det fastslogs fyra övergripande mål som prototypen skulle försöka leva upp till. Målen kan 

sammanfattas som, (1) att prototypen gör det möjligt att jämföra olika utvärderingsomgångar 

av en tjänst. (2) Det ska gå snabbt att utföra en utvärdering gentemot andra metoder. (3) 

Prototypen ska förhålla sig till ett tjänsteperspektiv i den formen att den ska vara användbar 

till exempelvis IT-tjänster och lyfta fram tjänsteleverantören och tjänstekonsumenten. 

Slutligen, (4) prototypen ska vara lätt att använda och ingen utbildning ska behöva 

genomföras för att utnyttja verktyget. 

 

De fyra målen kan kopplas till den andra riktlinjen Hevner et al. (2004) lyfter i sin artikel. 

Riktlinjen syftar på problemrelevans där målet av designforskning är att utveckla 

teknologibaserade lösningar för viktiga och relevanta verksamhetsproblem. I den här studiens 

fall är de övergripande målen till för att motverka de verksamhetsproblem som uppstår vid 

mätning av tjänsteproduktivitet. Målen grundades i tidigare forskning som Göbel et al. (2011) 

utfört. Det som prototypen strävar efter att uppfylla är att genom sitt gränssnitt och dess 

funktioner vara lätt att använda men att prototypen också ska vara tids- och kostnadseffektiv. 

Dessa mål är för att motverka de problem som Volvo IT tidigare upplevt vid sina 

produktivitetsmätningar.  
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Göbel2 förklarar att Volvo IT har genomfört två försök till att mäta produktivitet på sina 

system med hjälp av funktionspunkter. Dock har försöken av att använda funktionspunkter 

slutat i att Volvo IT avbrutit mätningarna eftersom de ansågs vara för ineffektiva och 

resurskrävande. Därmed ska prototypen också vara lätt att lära sig och inte kräva någon 

särskild utbildning för att börja användas. 

 

Under samarbetet mellan Göbel et al. (2011) och Volvo IT togs det till slut fram en formel för 

mätning av en tjänsts produktivitet. Formeln ((Storlek * Komplexitet) / Kostnad) bygger på 

att den medverkande tjänsteleverantören gör en uppskattning gällande en IT-tjänsts storlek 

(exempelvis antal vyer), komplexitet (exempelvis antal användare) och total kostnad. Varje 

del av formeln består av attribut som uppskattas individuellt och därefter sammanställs. Göbel 

et al. (2011)  förklarar att resultatet blir ett värde som sedan ingår i den framtagna formeln och 

genom att göra mätningar flera gånger på samma tjänst i olika omgångar möjliggörs 

visualisering av produktivitetens utveckling och förändring över tid. 

 

Prototypen ska vara riktad mot ITSM och behandla IT-tjänster, vilket var möjligt eftersom 

formeln som Göbel et al. (2011) tog fram avser att hantera produktivitetsmätningar av tjänster 

som rör IT. Något annat som Göbel et al. (2011) lyfte fram var att Volvo IT önskade att ett 

sådant här verktyg skulle göra det möjligt att jämföra olika mätningar inom tjänst mot 

varandra för att lättare se vad som påverka resultatet. 

4.2 Första iterationen 

Utvecklingen av prototypen i den första iterationen utgick från tidigare forskning och de 

framtagna målen som presenterades ovan. Utvärderingen som genomfördes gav upphov till ett 

antal förbättringsmöjligheter som kunde utnyttjas i nästa iteration. 

4.2.1 Utveckling 

Utifrån den insamlade teorin och den information som Göbel et al. (2011) tillhandahöll kunde 

utvecklingen av en enkel prototyp börja. Den första versionen av prototypen var väldigt 

grundläggande och innehöll ett antal vyer där användaren kunde exempelvis registrera en ny 

tjänst att arbeta med. Utifrån den tillagda tjänsten kunde användaren starta nya omgångar för 

att mäta produktivitet. Prototypen innehöll en vy för varje kategori av attribut, med andra ord 

tre stycken fönster som hanterade inmatningen av antingen storlek, användningskomplexitet 

eller kostnaden av tjänsten. De olika omgångarna gör det möjligt att jämföra de värden som 

angetts i det tidigare nämnda vyerna. Det kan exempelvis ske om verktyget används en gång 

varje kvartal för att se om någon förändring har skett och i så fall inom vilken kategori. Det 

här går att se i resultatfönstret som togs fram som sammanställer de tre attributen per omgång 

och visar värdena för de tre senaste omgångarna i ett stapeldiagram. Totalt innehöll 

prototypen sex olika skärmbilder efter första iterationen vilket har varit genomgående för hela 

utvecklingen. Det fanns en vy för registrering av nya tjänster, en vy för registrering av nya 

omgångar som är kopplade till en redan registrerad tjänst, en vy för varje attributkategori och 

en resultatvy. 

 

                                                 
2Göbel, Hannes. Projektledare inom ITSM-projekt. Informellt samtal om forskningsprojektet Effektiv IT-

förvaltning. 2017-04-11 



 

- 24 - 

 
Figur 2 – Service-vy i prototypen 

I Figur 2 visas prototypens startsida med namnet “Service” och de registrerade tjänsterna. Här 

angavs tjänstens namn och en eventuell kommentar som sedan registreras tillsammans med 

dagens datum. När den önskvärda tjänsten var skapad fick användaren välja tjänsten genom 

att klicka på den i listan och sedan klicka på knappen “Choose Service”. Efter det att 

användaren valt en tjänst i listan går det därefter gå vidare till nästa fönster som behandlar den 

valda tjänstens omgångar (se Figur 3).  
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Figur 3 – Vyn för New round i prototypen 

Den vy som hanterar omgångar gällande en specifik tjänst var tidigare nämnd som “New 

round”. Här gick det att se alla tidigare utförda utvärderingsomgångar för den valda tjänsten. 

Tjänstens namn och Id följer med från tidigare fönster för att ge klarhet om vilken tjänst 

användaren arbetar med. Användaren fortsätter med att fylla i vem eller vilka som är 

ansvariga för den här omgången och en eventuell kommentar. Även här registreras dagens 

datum för att se hur lång tid det har gått mellan de olika omgångarna. I den här versionen av 

prototypen gick det endast att arbeta med den senast skapade omgången. Det innebar att så 

fort en ny omgång sparats genom att klicka på knappen “New round” var det inte möjligt att 

gå tillbaka och komplettera data till någon av de tidigare registrerade omgångarna. När en ny 

omgång var skapad fick användaren gå vidare till någon av vyerna “Application Size”, 

“Complexity of Use” eller “Cost” för att fylla i relevanta värden (se Figur 4).  
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Figur 4 – Vy för att fylla i attribut i prototypen, bilden avser Complexity of Use 

 

De tre vyerna som hanterar inmatning av attribut och dess värden var designade på så vis som 

figur 4 visar, i det här fallet visas vyn för ”Complexity of Use”. Den övre, lite mindre listan 

visar kortfattad information om den omgång som utförs just nu. Den information som visas är 

bland annat vilken omgång det gäller för den specifika tjänsten (exemplet på bilden visar att 

det är den första omgången) och vilket datum omgången skapades. I de två underliggande 

fälten får användaren skriva in namnet på det valda attributet och värdet som representerar 

“hur stort”, “hur komplext” eller “hur mycket det kostar”. När det är gjort sparar användaren 

värdet som därefter visas i listan undertill. Det här gör användaren i alla tre vyerna så 

noggrant som möjligt för att det ska generera ett så bra resultat som möjligt. Vidare kan 

användaren gå in på vyn för resultat för att se sammanställningen av de inmatade värdena (se 

Figur 5). 

 

För att förhindra möjligheten av eventuella fel som användaren kan orsaka har två 

designprinciper utnyttjats för dessa fönster (de har utnyttjats i alla fönster som hanterar 

inmatning av värde men det är här de har störst betydelse). Dessa två principer är ”förebygga 

fel”, som syftar på att systemet ska förebygga fel och ”hjälp användarna att förstå”, som 

handlar om att felmeddelanden som visas för användaren ska vara enkla och tydligt 

formulerade. Är det så att användaren missat att ange något värde kommer den inbyggda 

valideringen neka registreringen och användaren kan korrigera eventuella fel. 
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Figur 5 – Resultatvyn i prototypen 

Den sista vyn som används i prototypen är den vy som visar resultatet för de inmatade 

värdena. Vyn visar de tre senaste omgångarna för den tjänst som valdes i vyn “Service”. De 

olika staplarna representerar summeringen av de inmatade värdena i Application Size, 

Complexity of Use (i Figur 5 står det ”Size * Comp.” vilket inte är korrekt, den stapeln 

representerar endast Complexity of Use) och Cost. Något som redan var uppmärksammat här 

var att en stapel för den kalkylerade produktivitet också skulle läggas in men det var något 

som genomfördes i den andra iterationen. Den senaste omgången som genomförts visas längst 

till höger vilket innebär att den äldsta omgången är placerad längst åt vänster (tidsaxeln är 

från vänster till höger). 

 

En designprincip som inte har använts vid själva utvecklingen men som indirekt kom med i 

prototypen är principen som heter ”dokumentation och hjälp till självhjälp”. Principen syftar 

på att när det väl behövs information som kan hjälpa användaren vid användningen av ett 

system ska den informationen vara tillgänglig. I prototypen som har utvecklats finns det ingen 

inbyggd manual eller dokumentation som medföljer. Det här ansågs ändå inte vara ett 

problem eftersom att potentiella användare aldrig skulle sitta själv med just den här 

prototypen. I den här studiens fall skulle utvecklarna till prototypen alltid finnas med på plats 

och hade därmed möjligheten att svara på alla frågor som rörde genomförande och 

funktionalitet hos prototypen. 

 

Det finns en designprincip som inte har använts alls vid utvecklingen av den här prototypen. 

Skälet är huvudsakligen att prototypen är väldigt enkelt designad där den grundläggande 

funktionaliteten varit i fokus. Den principen är ”flexibilitet och effektivitet i användningen”, 

där är målet att användaren ska kunna anpassa gränssnittet för den enskilda användaren och 

inneha funktioner som kan effektivisera arbetet för erfarna användare. Det här är något som 

framtida utvecklare eller forskare får implementera då den typen av egen anpassning inte låg i 

fokus för prototypen i den här studien. 
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4.2.2 Utvärdering 

Vidareutvecklingen av prototypens gränssnitt, användbarhet, effektivitet och dess 

övergripande kvalitet kan kopplas till den tredje riktlinjen som Hevner et al. (2004) beskriver 

som designutvärdering. De menar att användbarheten, effektiviteten och kvalitén av 

designartefakten måste vara noggrant demonstrerat genom väl utförda utvärderingsmetoder. 

En viktig del att poängtera är att den utvärdering som genomfördes i den första iteration inte 

är den huvudsakliga källan till den här studiens slutsatser utan har fungerat som ett bidrag till 

vidareutvecklingen av prototypen. 

 

Under en semistrukturerad intervju med Göbel3 gällande den framtagna prototypen framkom 

vissa förbättringspotentialer. Det som diskuterades var på vilket sätt prototypen kunde bli mer 

tjänsteorienterad. Det kunde exempelvis ske genom tillägg av vissa textfält som förtydligar 

vilka som är ansvariga för tjänsten samt vem som konsumerar den. Genom att göra den 

informationen tillgänglig i hela prototypen ökar därmed spårbarheten och gör det enklare för 

användaren att se vilken tjänst de arbetar med för tillfället. Det som framkom under intervjun 

behandlade även formatet på värdena som var kopplade till ett attribut och hur de skulle anges 

till- samt kopplas till en tjänst. 

 

För att göra prototypen mer tjänsteorienterad menar Göbel att vissa förändringar eller 

förtydligande skulle utvecklas i prototypen. Framför allt skulle prototypen genomgående 

innehålla två nya textfält och information om vilken tjänsteleverantör som utförde 

mätningarna, men också ett fält för information om vilken tjänstekonsument som mätningen 

berörde. 

 

Därefter fortsatte intervjun med Göbel om huruvida värdena kopplade till ett attribut skulle 

matas in. Det framkom att det mest optimala sättet var genom en ”dropdown-meny” 

innehållande statiska värden baserat på “shirt-sizes”. Det vill säga storlekarna “small”, 

“medium” och “large”. Varje “shirt-size” skulle sedan ha tre alternativ med värden där 

exempelvis small har värdena “Small (1)”, “Small (2)” och “Small (3)”. Vidare är det upp till 

tjänsteleverantören att först uppskatta vilken kategori den tillhör och därefter vilket värde för 

den valda kategorin. Anledningen till den här typen av inmatningsvärden var för att förenkla 

hela processen, men det var även det här formatet som användes under forskningsprojektet 

som Göbel et al. (2011) utförde i samarbete med Volvo IT. 

4.3 Andra iterationen 

I den andra iterationen har prototypens vidareutveckling grundats i den feedback som erhållits 

i den första iterationen men också blivit mer bearbetad utifrån den tidigare insamlade teorin. I 

den här iterationen har ändringar utförts på alla fönster, både utifrån erhållen feedback men 

också utifrån de tidigare kända ändringar som var tvungna att inkluderas för att göra 

prototypen användbar. Studiegenomförandet använder sig av iterationer vilket är en följd av 

den sjätte riktlinjen som Hevner et al. (2004) behandlar. Här menar forskarna att 

designforskning är i sin natur iterativ där sökningen efter den bästa, eller den mest optimala 

designen ofta är svårbehandlad för realistiska problem som kommer till informationssystem. 

Fler än två iterationer hade stärkt kopplingen till den här riktlinjen men med tanke på studiens 

begränsade omfattning ansågs det att två iterationer skulle vara tillräckligt. 

 

 

                                                 
3 Göbel, Hannes. Projektledare inom ITSM-projekt. Informellt samtal om prototypen. 2017-04-20 
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4.3.1 Utveckling 

I den här iterationen har utvecklingen försökt ta vara på de två designprinciper som kallas 

”matchning av systemet och den riktiga världen” och ”ett konsekvent gränssnitt med 

standarder”. De två principerna syftar mycket på att systemet som utvecklas ska innehålla 

fraser, ord och begrepp som är bekanta för användaren och att gränssnittet ska vara 

konsekvent samt att användaren inte ska behöva undra över om ord och begrepp i olika 

situationer betyder samma sak. Det är huvudsakligen de begrepp som finns på de olika 

knapparna som har namngetts för att passa till dessa principer. Exempelvis att de har begrepp 

som ”Save” och ”Add” för att spara och lägga till nya omgångar eller attribut för en tjänst. 

Det är mer välkända begrepp som kan minska förvirring hos användaren. Här har det också 

tagits vara på designprincipen som heter ”synlighet av systemets aktuella status” som handlar 

om att förmedla vad som händer till användaren. Ett exempel på hur det har genomförts är att 

när en användare registrerar en ny tjänst visas en dialogruta som meddelar att en ny tjänst har 

registrerats. Det gör att användaren slipper gissa sig till om en tjänst faktiskt har registrerats 

eller inte. 

 

En designprincip som indirekt har följts i utvecklingen är den som kallas ”estetik och 

minimalism”. Målet med den här principen är att minska mängden irrelevant information som 

visas i olika dialogfönster. Eftersom den här studien hade avsikten att utveckla en enkel 

prototyp har bara de mest nödvändiga delarna inkluderats. Det har resulterat i en utelämning 

av information som kan vara överflödig och eventuellt hindra användaren att se syftet med 

prototypen. 

 

 
Figur 6 – Servicevyn i prototypen 

Prototypens startsida “Service” (se Figur 6) ser överlag identisk ut. Det som skiljer sig är att 

när användaren registrerar en ny tjänst ska även tjänsteleverantören och tjänstekonsumenten 

anges för att tydliggöra vilka som är involverade i mätningen. Ett exempel är om en 

användare skulle registrera KronoX i prototypen, vilket är det schema- och bokningsverktyg 
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som Högskolan i Borås använder sig av, då skulle tjänsteleverantören kunna vara KronoX (de 

som har utvecklat tjänsten) och tjänstekonsumenten Högskolan i Borås (de som 

konsumerar/använder tjänsten). Genom att inkludera den här informationen stärker det 

prototypens ställning till tjänster. Det vill säga att det är någon som tillhandahåller en tjänst 

och det är någon som konsumerar den. Utöver det fungerar den här vyn på samma sätt som i 

den första iterationen. 

 

 
Figur 7 – Vyn Rounds i prototypen 

I den här iterationens version av vyn “Rounds” (se Figur 7) har inga markanta visuella 

ändringar utförts. Den ändring som har utförts är att en extra knapp har lagts till som heter 

“Start” och den gamla knappen “New round” har bytt namn till “Add”. Efter den här 

iterationen var det möjligt att lägga till nya omgångar för en specifik tjänst och sedan starta en 

av de omgångar som tidigare blivit skapad. Ändringen gjorde det möjligt för användaren att 

gå tillbaka till tidigare omgångar om det exempelvis upptäcktes att det tidigare angivna datat 

inte stämmer överens med verkligheten. Vyn fungerar alltså på så vis att användaren först 

anger all relevant information i fälten, för att sedan klicka på “Add”. Därefter väljer 

användaren den omgång den önskar att arbeta med och klickar sedan på “Start” vilket gör att 

den omgången blir aktiv. Nästa steg är som tidigare, att gå vidare till vyerna “Application 

Size”, “Complexity of Use” eller “Cost” för att börja ange relevanta attribut och värden. 

 

I den här iterationen implementerades det också en del funktionalitet som följer 

designprincipen ”användarkontroll och frihet”, där målet är att låta användaren återgå till 

tidigare stadier i systemet om något går fel. När användaren väljer en specifik omgång sparas 

det här valet i databasen vilket gör att om prototypen stängs ner av någon anledning kan 

användaren öppna upp prototypen och återgå direkt till utvärderingen utan att något arbete går 

förlorat. 
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Den funktionaliteten är genomgående för alla vyer där någon form av data eller val kan 

genomföras. Det gör att prototypen visar exakt det som visades vid den senaste användningen 

oberoende om det är på grund av medveten eller omedveten nedstängning av prototypen.  

 

 
Figur 8 - Vy för att fylla i attribut i prototypen, bilden avser Application Size 

De tre vyerna (se Figur 8) som hanterar inmatningen av data har genomgått mer förändringar i 

den här iterationen i jämförelse med de andra vyerna. Den tidigare listan som var placerad 

uppe till höger för att visualisera den aktuella omgången samt vilket datum den var skapad har 

tagits bort. Den har istället ersatts med fem stycken fält som bidrar med mer information än 

tidigare. Efter dessa ändringar var det möjligt att alltid se vilken tjänst användaren arbetade 

med, vem som tillhandahöll tjänsten och vem som konsumerar tjänsten. Skälet till det är för 

att tydliggöra det fokus som är på tjänster. Utöver det visas det också information om vilken 

omgång det rör sig om och vilket datum omgången var skapad. Att visa informationen på det 

här sättet är designat efter den designprincip som kallas ”känna igen, snarare än komma ihåg”. 

Den syftar på att systemet ska vara uppbyggt på ett sådant vis så att användaren inte ska 

behöva komma ihåg en massa information mellan olika fönster. Dessa fält uppfyller det då 

användaren nu alltid kan se relevant information om den nuvarande tjänsten och den pågående 

omgången utan att behöva gå tillbaka till tidigare fönster. 

 

Den sista ändringen som genomfördes i den här iterationen behandlade hur användaren anger 

hur högt värde ett attribut har. Det är inte längre en textruta som användaren anger ett eget 

värde i utan det är istället en lista som innehåller nio stycken fördefinierade värden som 

användaren får välja ifrån. Ändringen utfördes efter vad som lyfts i den första iterationens 

utvärdering där en av anledningarna var för att förenkla inmatning av data samt att prototypen 

endast är en ”lättviktsprototyp” som kan ligga till grund för framtida utveckling av liknande 

verktyg. Värdena är tagna från den forskning inom området av att mäta produktivitet i ett 

samarbete med Volvo IT där Göbel et al. (2011) varit involverad. Utöver det fungerar dessa 

tre vyer på samma sätt som innan och den design som visas i figur 8 är genomgående för alla 

tre vyer som hanterar inmatning av attribut och data.  
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Figur 9 – Resultatvyn för prototypen 

Vyn som visar resultat (se Figur 9) har genomgått två förändringar. Den tydliga förändringen 

är att en stapel som representerar produktivitetsvärdet har lagts till i diagrammet. Genom den 

ändringen går det nu att se hur produktiviteten förändras med tiden och hur de olika 

kategorierna av attribut förändras samt vilken påverkan de har på tjänstens uträknade 

produktivitet. Det här kan ses som den största och mest vitala delen i hela prototypen eftersom 

det är just det som är verktygets syfte. Det kan också kopplas till något som anses vara av 

värde för tjänstekonsumenten. De kan avgöra vad som ska prioriteras för att öka en tjänsts 

produktivitet och för konsumenten i fråga kan det ingå i dennes uppfattning om vad som anses 

vara av värde. 

 

Den sista och lite mindre märkbara ändringen är att till höger där den förklarande texten om 

vad varje stapel representerar har “Size * Comp.” skrivits om till “Comp.” som representation 

för ”Complexity of Use”. Utöver det ser fönstret likadant ut jämfört med tidigare iteration.   

4.3.2 Ingripande/Utvärdering 

I den här iterationen genomfördes utvärderingen med en fokusgrupp ute hos Pulsen 

Production. Prototypen visades upp och förklarades stegvis samtidigt som en semistrukturerad 

intervju hölls med informanterna om dess funktionalitet och design. Intervjun utgick från de 

frågor som finns i ”Bilaga 1 – Intervjufrågor”. Informanternas svar finns presenterade i 

studiens resultat- och analyskapitel. I det här steget går det återigen att göra en koppling till 

den tredje riktlinjen som Hevner et al. (2004) beskriver som designutvärdering. Det finns även 

en svag koppling till den femte riktlinjen som Hevner et al. (2004) tar upp och syftar på 

rigorös forskning. Skälet till att kopplingen är svag är för att studien är av för liten skala för 

att den ska kunna kallas rigorös. Hade fler iterationer genomförts och att fler företag varit 

delaktiga hade den rigorösa kopplingen till studien blivit tydligare. 
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5 Resultat och analys 
Det här kapitlet redovisar resultatet som erhölls från den semistrukturerade gruppintervjun 

som ägde rum på Pulsen Production i Borås. Resultatet representerar utvärderingen i 

studiegenomförandets andra iteration. Vid tillfället diskuterades ett antal frågor i form av en 

semistrukturerad intervju med en fokusgrupp bestående av fyra informanter från företaget. 

Frågorna som den semistrukturerade gruppintervjun utgick ifrån finns i ”Bilaga 1 – 

Intervjufrågor”. Det som lyfts, kombinerat med tidigare forskning och teori ligger i grund för 

studiens analys, diskussion och slutsatser. 

 

Efter en kort beskrivning över hur verktyget fungerade diskuterades det huruvida Pulsen 

Production skulle beskriva produktivitet relaterat till en IT-tjänst. Informanterna skapade en 

gemensam bild av produktivitet och beskrev att produktivitet för dem var bland annat ledtider. 

Det vill säga du bör ha kännedom om och kunna tala om för tjänstekonsumenten hur lång tid 

tjänsten tar att leverera samt utveckla. De menar också att hög produktivitet för Pulsen 

Production är när de gör snabba åtgärder och att tjänsten kan implementeras inom avsatt tid 

samt utifrån vad som är utlovat.  

 

Vidare nämner Pulsen Production att relevansen av att kunna mäta produktivitet och 

visualisera den här för kund är väldigt hög eftersom det efterfrågas av allt fler kunder. 

Nyckeln till det här är någonting som de nämner gällande överenskommelsen med kund. De 

menar att kunden och Pulsen Production behöver ha samma uppfattning vad tjänsten ska 

innehålla och vad som ska levereras. På så vis vet Pulsen Production om de är produktiva i 

förhållande till vad som är utlovat och överenskommet med kund.  

 

Vid testningen av prototypen diskuterades det vad Pulsen Production ansåg om att prototypen 

automatiskt genererade vissa standardattribut vid start av en ny omgång för en tjänst. Pulsen 

Production svarar att det kan vara en fördel om attributen genereras automatiskt men att det 

ska finnas möjlighet att ta bort eller nolla de här vid behov. De säger också att 

standardattributen kan ge en bra vägledning för vilken form av attribut som kan vara relevanta 

eller hjälpa hur personerna som använder verktyget bör tänka när de tar fram egna attribut för 

sina egna tjänster. Pulsen Production berättar vidare att ett annat alternativ skulle kunna vara 

en lista med fördefinierade attribut relevanta för den aktuella verksamheten. Genom de här 

standardattributen ansåg Pulsen Production att möjligheten till att skapa ”templates” med 

vissa utvalda standardattribut skulle vara av intresse eftersom det skulle spara mycket tid vid 

senare användning av verktyget. Dock menar de på att de redan genererade attributens 

relevans i prototypen i största grad beror på vilken tjänst det är som utvärderas och kan 

därmed varierar mellan olika tjänster.  

 

I nuläget erbjuder prototypen möjligheten att lägga till attribut kopplade till en tjänst 

dynamiskt, det vill säga tjänsteleverantören kan själv lägga till egna attribut som de vill ha 

med i mätningarna av produktivitet av sin IT-tjänst. Pulsen Production ansåg att det här var en 

mycket vital del av verktyget vilket skulle ge dem alternativet att kunna lägga till vilken IT-

tjänst som helst inom verksamheten för att mäta produktiviteten. I diskussion om vilka attribut 

som skulle kunna ingå i prototypen kom det även på tal om viktning av attribut. Pulsen 

Production påpekade att olika attribut kan ha olika värden i en mätning. Något som är värt att 

nämna är att den semistrukturerade gruppintervjun innehöll en fråga om viktning kopplat till 

attribut vilken var grundad i tidigare gjord forskning. Pulsen Production själva lyfte däremot 

ämnet innan frågan kom på tal under intervjun. 
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Diskussionen fortsatte därefter om vad Pulsen Production ansåg om de möjliga värdena för 

varje attribut som bestod av ”shirt-sizes”, small, medium, large med tillhörande siffra. Här 

svarade Pulsen Production att det här var ett bra och fungerande alternativ men att det i vissa 

fall skulle vara bra om det gick att fylla i exakta värden för ett attribut istället för den 

uppskattning som är i nuläget. 

 

Utifrån de förutsättningar som var under intervjutillfället uppfattades det som att användning 

av verktyget under längre tid inte skulle kräva en större arbetsinsats. Informanterna förstod 

det som att när väl alla attribut och värden var angivna skulle nästkommande omgångar inte 

alls kräva samma mängd arbete och därmed vara effektiva att utföra. De ansåg det heller inte 

vara svårt att använda prototypen förutsatt att grundarbetet blivit utfört med rätt attribut men 

de nämner att verktyget i sig är väldigt lättförståeligt. Det för oss vidare till de svagheter som 

verktyget har i nuläget. Den här typen av verktyg var väldigt nytt för de deltagande 

informanterna och ett av de frågetecken som uppkom under intervjun var hur användare väljer 

relevanta attribut som faktiskt ska ingå i mätningen. De fick en förklaring att det här är något 

som måste bestämmas av de som tänkt använda verktyget och är det som kommer ta längst tid 

att utföra. För dem själva skulle det vara en avgörande del om hur effektivt verktyget 

egentligen skulle vara och att attributen måste vara väl valda om det ska ge en realistisk bild 

om hur produktiv en viss tjänst är. Vid intervjutillfället kände informanterna att det var svårt 

att veta vilka attribut som skulle fungera för just deras verksamhet och att det eventuellt skulle 

behövas hjälpmedel för att komma i rätt riktning gällande vilka attribut som skulle vara 

tillämpbara för dem. 

 

Vidare diskuterades de styrkor som Pulsen Production ansåg att verktyget hade. Utifrån att 

rätt attribut har angivits såg deltagarna ett flertal styrkor med den här typen av verktyg. De 

kände att de överlag var ett bra sätt att redovisa olika parametrar, både internt och externt. De 

kände att verktyget skulle kunna visa kunden hur värdefull en specifik tjänst var, samtidigt 

som de skulle kunna visa för exempelvis sina chefer om hur väl en tjänst fungerade och 

utvecklades med tiden. Genom att använda det här verktyget kände informanterna att de var 

tvungna att tänka till om deras egna tjänster och se hur de skulle kunna tillämpa verktyget på 

dem. Det skulle enligt Pulsen Production kunna leda till ett bättre medvetande om de tjänster 

som tillhandahålls och vad de erbjuder. Den enkelhet som verktyget upplevdes erbjuda efter 

det att första omgången var genomförd ökade intresset hos deltagarna. Något som också 

gjorde att verktyget ansågs vara intressant var dess styrka att visualisera hur en tjänst 

förändrades med tiden kopplat till de olika parametrarna. Det är en styrka som hör ihop med 

verktygets redovisningsförmåga för både interna och externa intressenter. 

 

Vidare under intervjun diskuterades mätverktygets utvecklingspotential där Pulsen Production 

kom upp med ett flertal relevanta möjligheter för att göra verktyget bättre. Någonting som 

nämndes var att verktyget bör innehålla en funktion för ”push-notiser” till användaren. Det 

vill säga att användaren ska bli påmind med jämna mellanrum när verktyget bör användas 

igen eller efter inställd tidsintervall. Det här för att inte få oregelbundna mätningar och lättare 

kunna få en mer valid jämförelse mellan omgångarna. Vidare efterfrågar Pulsen Production en 

funktion vars uppgift skulle vara att visa ett kommentarsfält när muspekaren förs över ett 

tillagt attribut för en omgång. Anledningen var att det här skulle hjälpa till att påminna 

användaren varför ett visst attribut var tillagt eller hur de tänkt med värderingen av ett attribut 

vid en specifik situation. Varför det här skulle vara intressant berodde på att de ville kunna 

utföra framtida mätningar även ifall någon av de tidigare deltagarna inte har möjlighet att 

delta vid det specifika mättillfället. 
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En annan användbar funktion som påpekades av Pulsen Production var ”templates” för 

attribut. Det som efterfrågades var möjligheten att kunna skapa och spara ”templates”, alltså 

mallar med attribut för en IT-tjänst vilken sedan skulle kunna gå att återanvända vid ett senare 

tillfälle om mätningar för en liknande IT-tjänst ska utföras. Utifrån mallen ska sedan de 

attribut som inte är relevanta för tjänsten i fråga kunna nollställas eller tas bort. För att 

underlätta den arbetsinsats som krävs för att förstå och lägga till attribut för en tjänst önskades 

även verksamhetsrelaterade exempel. Det vill säga tjänsteleverantören ska kunna välja att visa 

exempel på attribut relaterad till den bransch de är aktiva inom. På så vis skulle framför allt 

nya tjänsteleverantörer spara mycket tid för att komma igång med verktyget. 

  

Övrig utvecklingspotential som nämndes under intervjun med Pulsen Production var även att 

lägga till olika auktoriteter för att göra det möjligt att endast behöriga har tillgång till 

funktioner så som lägga till attribut för en tjänst. Pulsen Production menar att det här är 

nödvändigt så ingen av misstag går in och ändrar attribut eller dess värden och därmed gör 

mätningarna missvisande. Den sistnämnda funktionaliteten som efterfrågades till verktyget 

var en kalenderfunktion för att lättare hantera och hålla koll på när tidigare mätningar utfördes 

samt planera in framtida mätningar på ett mer överskådligt sätt. 

 

Uppfyllanden av de övergripande målen som varit riktlinjer för utvecklingen av prototypen 

har bekräftats i den semistrukturerade gruppintervjun. Informanterna upplevde att prototypen 

var lätt att lära sig, bortsett från förarbetet med att identifiera rätt attribut. De kände att det 

gick att jämföra olika omgångar på ett bra sätt och att det förhåller sig bra till olika tjänster 

som inkluderar tjänsteleverantören och tjänstekonsumenten. De uppfattade att prototypen inte 

var särskilt tidskrävande i de efterkommande omgångarna då identifikation av attributen redan 

var avklarat. De tror att verktyget skulle kunna fungera effektivt för att mäta och visualisera 

produktivitet. Informanterna ansåg att prototypen var förmånlig och något de själva skulle 

kunna tänka sig använda om verktyget optimeras ytterligare. 

5.1 Behovet av ett mätverktyg för tjänsteproduktivitet 

Utifrån det som framkom i den semistrukturerade gruppintervjun och skälet till 

genomförandet av forskningsprojektet som var i samarbete med Volvo IT står det klart att ett 

verktyg av den här typen både är intressant och väldigt behövligt för företagen. Som tidigare 

nämnt skriver Göbel et al. (2011) att det blivit allt mer aktuellt för företagen att redovisa 

tjänsteproduktiviteten för sina kunder. Det här bekräftar också Pulsen Production då de 

förklarar att en del kunder faktiskt vill se produktivitet relaterat till de tjänster som de har 

köpt. De såg ett flertal möjligheter med ett sådant här verktyg, både genom att det kan 

användas som ett effektivt redovisningsverktyg internt där det går att se utvecklingen av 

tjänsterna över tid. Men också för att visa för kunden att en särskild tjänst kan ha förbättrats 

men att den ändå håller sig kvar på samma prisnivå. Ett verktyg av den här typen var nytt för 

informanterna från Pulsen Production med de visade väldigt stort intresse i den potentiella 

användning och nytta det skulle kunna tillföra i praktiken. 
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5.2 Synen på produktivitet i tjänstesektorn 

Utifrån det som nämndes på den semistrukturerade gruppintervjun framkom det att Pulsen 

Production inte har några tydliga nyckeltal att använda sig av vid mätning av produktivitet. 

De utgår istället efter den ledtid det tar för dem att leverera en tjänst ut till kund. Det finns 

kopplingar på deras synsätt till hur industrisektorn ser på produktivitet vilket är förhållandet 

mellan utmatning genom inmatning som Li och Prescott (2009) skriver. Forskarna Klingner, 

Pravemann och Becker (2015) påpekar att det här är ett vanligt problem som många företag 

har. Forskarna skriver att orsaken till det här framför allt ligger i att företag har svårt att 

identifiera, mäta, kvantifiera och tolka olika nyckeltal för en tjänst, på grund av att tjänster är 

så olika och därmed kan ha väldigt skilda egenskaper. Klingner, Pravemann och Beckers 

(2015) teori om att företag har svårt att kvantifiera nyckeltal i verksamheten stärks av det 

Pulsen Production nämner under intervjun om deras syn på produktivitet. Deras syn på 

produktivitet stärker också det Adam och Gravesen (1996) argumenterar för, som handlar om 

att konceptet om produktivitet är väldigt djupt rotad inom kontexten av tillverkning, eftersom 

Pulsen Production tittade mycket på vad de kunde leverera inom en viss tid när produktivitet 

diskuterades. 

5.3 Viktiga faktorer för den här typen av mätverktyg 

Det går att se att både Pulsen Production och Volvo IT värderar liknande faktorer när det 

kommer till ett sådant här verktyg. Volvo IT har påpekat att ha möjligheten att vikta attribut 

beroende på hur stor påverkan de har är ett måste för att ett sådant här verktyget ska gå att 

använda i praktiken. Det här var också något som deltagarna från Pulsen Production tog upp 

tidigt i intervjun när de olika attributen diskuterades. Den ansåg också att det här skulle vara 

en vital del ifall ett sådant här verktyg skulle användas i praktiken. De båda parterna angav att 

skälet var att alla attribut kan betyda olika mycket beroende på vilken tjänst det rörde sig om. 

Det här är något som kan återkopplas tillbaka till teorin om produktivitet genom det Biege et 

al. (2013) skriver. De förklarar att en av de främsta anledningarna till att det är svårt att mäta 

tjänsteproduktivitet är på grund av att varje tjänst är originell vilket försvårar användandet av 

en genomgående standard vid mätningarna.  

 

Utifrån teori angående tjänsteproduktivitet går det att se att en del av problemet ligger i att det 

inte finns någon gemensam syn på vad tjänsteproduktivitet är som Spohrer et al. (2007) 

påpekar.  En annan del av problemet som Klassen, Russel & Chrisman (1998), Li och Prescott 

(2009) samt Sahay (2005) konstaterar, är att utmaningen ligger i att hitta rätt inmatning 

kopplat till olika tjänster. Det här bekräftar Pulsen Production genom att påpeka att attributen 

kommer att skilja sig mellan de tjänster som de tillhandahåller. De attribut som automatiskt 

genereras i prototypen var grundade i den forskning som gjorts på Volvo IT och var alltså 

relevanta för deras IT-avdelning. De attributen var alltså relevanta för just Volvo ITs IT-

avdelning. Informanterna från Pulsen Production kände att en del av attributen kunde fungera 

för dem men att de hade behövt genomföra många ändringar och tillägg ifall verktyget skulle 

vara av nytta. Det här stärker en av de främsta anledningarna till svårigheter vid mätning 

tjänsteproduktivitet som Biege et al. (2013) beskriver vilken är att varje tjänst är originell. Det 

visar alltså att även om det handlar om två parter som arbetar med IT-tjänster stämmer teorin 

om originella tjänster som Biege et al. (2013) presenterar.   
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5.4 Kvarstående problem med den här typen av mätverktyg 

Svårigheter med ett verktyg av den här karaktären verkar ligga i att identifiera de attribut som 

ska användas vid värderingen av produktivitet. I det forskningsprojekt som Volvo IT deltagit i 

var det sju stycken underhållsförvaltare/underhållsteam som arbetade med att få fram attribut 

som skulle vara relevanta för dem. Det här var också en av de större svårigheterna deltagarna 

från Pulsen Production påpekade tidigt i intervjun. Det här stärker den teori som tas upp av de 

tidigare nämnda Klingner, Pravemann och Becker (2015), där de kom fram till att problemen 

ligger i att identifiera och kvantifiera rätt nyckeltal. Det finns ett antal andra forskare som 

argumenterar för att utmaningen ligger i att bestämma rätt inmatning och utmatning kopplat 

till tjänster vilket också kan kopplas till det här problemet (Klassen, Russel & Chrisman 1998; 

Li och Prescott 2009; Sahay 2005). 

 

Volvo ITs sätt att ange värdena för attributen skiljde sig beroende på vilken kategori de 

tillhörde. Exempelvis i ”Application size” använde de sig av just ”shirt-sizes” men i 

”Complexity of Use” blev resultatet istället ett värde mellan ett till två enligt de exempel som 

funnits tillgängliga i den här studien. Att värdena borde anges på olika sätt, exempelvis ”shirt-

sizes” eller exakta siffror var också något Pulsen Production bekräftade under intervjun. De 

ansåg att de så kallade ”shirt-sizes” fungerar i sin helhet och till många av de attribut som 

kommer att användas i verktyget. Det här är återigen något som kan kopplas till svårigheterna 

Klingner, Pravemann och Becker (2015) tar upp om kvantifiering av nyckeltal. Ska det vara 

efter en uppskattning som använder sig av fördefinierade siffror som ”shirt-sizes” eller 

behöver det kombineras med exakt av kvantifiering av ett antal attribut som är svårt att 

genomföra som forskare kan argumentera för. 

5.5 Sammanfattning av analys 

Det som har lyfts fram i analysen kan sammanfattas på följande vis: 

 

 Utifrån både resultat och tidigare forskning går det se att det finns ett ökat behov för 

ett sådant här verktyg, både för intern och extern användning.  

 Det finns ingen tydlig syn på vad tjänsteproduktivitet är och det bekräftas genom att 

titta på vad tidigare forskare skriver och vad som framkommit i resultatet av studien. 

 Två tydliga vitala delar för ett sådant här verktyg är att attributen måste vara 

dynamiska och ska kunna ändras efter behov. Attributen ska också gå att vikta 

beroende på hur mycket de påverkar för den specifika tjänsten. Det bekräftar tidigare 

forskning med hjälp av det erhållna resultatet. 

Kvarstående problem ligger huvudsakligen i att identifiera vilka attribut som ska vara med vid 

mätningen. Det här konstateras av många forskare och var också den största svårigheten som 

framkom i resultatet.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Det första som kom till tankarna för informanterna från Pulsen Production angående synen på 

produktivitet kopplades till den ledtid det tar för dem att leverera och implementera en tjänst. 

Utförs det inom ramarna är arbetet mer produktivt än om det går över den avsatta tiden. Det 

visar på att de inte använder sig av kvantifierbara nyckeltal vilket teorin också bekräftar vara 

en svårighet som diskuteras när det handlar om tjänsteproduktivitet. Deras syn på 

produktivitet går däremot att koppla till den syn Li och Prescott (2009) beskriver inom 

industrisektorn där produktiviteten beräknas från förhållandet av utmatning genom inmatning. 

Pulsen Productions förhåller sig till tjänsten som tillhandahålls genom den tid det tar att 

utveckla, leverera och implementera den. 

 

En möjlig bidragande orsak till varför Pulsen Productions syn på produktivitet är skild från ett 

tjänsteperspektiv kan vara som Martin, Horne, Ganninger, Burgard och Kolb (2001) skrev i 

sin artikel. De menar att synen på produktivitet skiljer sig mellan olika forskare vilket gör det 

svårt att ta fram en enad definition om vad produktivitet kopplat till en IT-tjänst egentligen är. 

En till bidragande faktor till deras syn kan bero på det Klingner, Pravemann och Becker 

(2015) skriver om svårigheterna med att identifiera kvantifierbara nyckeltal vilket också har 

visat sig vara en av de stora svårigheterna med verktyget. 

6.1 Viktiga faktorer 

När tankar faller på vad som anses vara viktigt hos den här typen av verktyg pekar mycket 

mot möjligheten av att kunna vikta attributen. Det här var något som både Volvo IT och 

Pulsen Production ansåg vara enormt viktigt. Finns det då en möjlighet att vikta de olika 

attributen beroende på hur stor inverkan de har, kan det underlätta identifieringen av attribut 

och därmed användning av hela verktyget. Utifrån dessa tre perspektiv finns det underlag till 

att påstå att det alltid borde implementeras en funktion som gör det möjligt att vikta attributen, 

beroende på hur viktiga de anses vara i det sammanhanget. Skulle det genomföras går det 

alltid att hantera eventuella olikheter mellan attributen. Det skulle också underlätta 

identifieringen av attribut eftersom användarna inte skulle behöva fundera på om ett attribut 

betyder tillräckligt mycket för produktivitetsvärderingen, utan det kan justeras med hjälp av 

viktningen. 

 

Som tidigare nämnt framkom det tydligt att vilka attribut som är med har stor påverkan på hur 

bra och värdefullt verktyget faktiskt är. Att det redan existerade en funktion som gör det 

möjligt att komplettera attribut efter eget behov ansåg Pulsen Production vara en självklarhet. 

De attribut som var automatiskt genererade kom från tidigare forskning med Volvo IT. Med 

tanke på hur tidigt det lyftes hos Pulsen Production, att attributen måste justeras och 

kompletteras efter varje tjänst, bekräftar det att ett sådant här verktyg måste innehålla 

funktionen som gör det möjligt att använda sig av dynamiska attribut som skiljer sig från de 

olika tjänsterna. 

 

Utöver att Pulsen Production känner att de behöver olika attribut för olika tjänster så skiljer 

sig deras tankar om attribut från de som Volvo IT tagit fram. Den skilda synen på viktiga 

attribut stärker det som Biege et al. (2013) skriver i sin artikel om att alla tjänster är originella 

och att tjänstekonsumenten i stort sett alltid är en del av tjänsten. Det resulterar i att 

tjänsteleverantören i de flesta fall behöver anpassa sig till tjänstekonsumentens krav och 

behov. Forskarna Klingner, Pravemann och Becker (2015) är också några forskare som 

påpekar det Biege et al. (2013) skriver.  
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Eftersom verksamheter, likt tjänster ofta är unika skulle det innebära att verktyget skulle 

behöva modifieras varje gång det ska användas till en ny tjänst. Det här skulle med största 

sannolikhet också leda till allt högre kostnader och mer resurskrävande förarbete för att 

verktyget ska kunna börja användas. 

 

De dynamiska attributen skulle kunna innebära att verktygets livslängd blir betydligt längre 

tack vare att det skulle leda till mindre eller inget underhåll efter att det har blivit införskaffat. 

När det kommer till värderingen av attributen går det i nuläget endast att värdera ett attribut 

med hjälp av de fördefinierade och statiska värdena. Den viktning av attributen som 

efterfrågades i verktyget av både Volvo IT och Pulsen Production skulle kunna hjälpa till att 

göra verktyget ännu mer anpassningsbart för varje verksamhet. Eftersom ett angivet attribut 

för en verksamhet kan väga mindre hos en annan kan det annars leda till att verksamheten inte 

kan utföra mätningarna som de vill och mätningarna kan kännas som att de inte är lika 

betydelsefulla för verksamheten. 

 

Med hjälp av två nya designprinciper som täcker (1) dynamiska attribut och (2) viktning av 

attribut, skulle det kunna leda till att problemet som Biege et al. (2013) och andra forskare 

beskriver delvis försvinner. Framför allt eftersom verksamheten själva kan lägga till attribut 

dynamiskt och vikta dem utifrån deras syn på varje enskilt attribut. Det medför därför lägre 

eller inga kostnader gällande tillägg av de annars statiska attributen. Det skulle kunna medföra 

att mätningarna av produktivitet kan, tack vare viktningen, bli mer precisa och betydelsefulla 

för verksamheten. Utifrån Volvo ITs och Pulsen Productions syn samt teorins beskrivning av 

de problem som finns kring tjänster tyder det på att designprinciper som hanterar dynamiska 

attribut och viktning av attribut är nödvändiga för att ett verktyg av den här typen ska fungera 

för flera verksamheter. 

6.2 Kvarstående problem 

Den mest tydliga svårigheten med verktyget ligger inte i verktyget i sig utan snarare i vilka 

attribut som skall inkluderas som Pulsen Production påpekade, vilket också stärks av 

forskningsprojektet i samarbete med Volvo IT. Det här stärks även av både det Adam (1995) 

skriver i sin artikel men också det Klingner, Pravemann och Becker (2015) säger i sin artikel. 

De menar att verksamheter ofta har problem med att identifiera kvantifierbara nyckeltal. 

Pulsen Production gav förslag till förbättringar för framtida utveckling av verktyget vilket 

innefattade att ett färdigt verktyg skulle innehålla grundläggande ”templates” med exempel på 

attribut. Det här skulle därmed kunna underlätta för användarna att ta fram egna 

kvantifierbara attribut. De ansåg också att det skulle vara möjligt att spara egna ”templates” 

för att kunna återanvända dessa vid ett senare tillfälle ifall en liknande tjänst läggs till. 

 

Den här funktionaliteten hade troligtvis hjälpt användaren att komma igång och inte låsa sig i 

ett visst tankesätt och därmed kunna identifiera alla nödvändiga attribut för tjänsten. För att 

sammanfatta det hela så efterfrågar Pulsen Production att så mycket användbar data som 

möjligt finns tillgänglig redan vid start av en ny tjänst. Det här skulle kunna leda till en positiv 

effekt i form av resursbesparingar vid mätningar av produktivitet eftersom det inte krävs lika 

stor arbetsinsats från användarens sida vid identifieringen och framtagandet av ett attribut.  

 

Dock är det här inget som kommer att vidareutvecklas inom ramarna för den här uppsatsen 

utan ligger i makten för framtida forskare inom ämnet och kring den här typen av verktyg. 

Den här typen av vidareutvecklingen är något som vi efter intervjun med Pulsen Production 

instämmer i att den behövs, dock tror vi det krävs mer forskning inom ämnet för att framställa 

attribut som är generella och som är användbara för de flesta verksamheter. En annan 
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anledning är som tidigare nämnt att attributen och dess egenskaper varierar från tjänst till 

tjänst vilket gör det svårt att kvantifiera attributen. Det här är även någonting som bekräftas av 

forskarna Klingner, Pravemann och Becker (2015).  

 

Anledningen till att endast ”shirt-sizes” ingick i prototypen från början var på grund av att 

prototypen var en ”low-fidelity”-prototyp (lo-fi-prototyp). Den utvecklades med syftet att 

testa den här typen av verktyg ute i praktiken och se dess resultat, men också med 

förhoppning om att företaget skulle ge feedback gällande utvecklingspotential för verktyget 

och lägga en grund för framtida forskning. Hade prototypen däremot utvecklats vidare utifrån 

den feedback som erhölls från Pulsen Production hade verktyget optimerats betydligt mer 

vilket troligtvis hade gett upphov till andra utvecklingsmöjligheter än de som finns i nuläget. 

Utifrån resultatet av studien framkom det att ”shirt-sizes” inte var tillräckligt för att värdera 

alla attribut korrekt. Det stärker bland annat det Klassen, Russel och Chrisman (1998) samt Li 

och Prescott (2009) säger om att själva utmaningen för att mäta produktivitet är just att 

bestämma rätt inmatning och utmatning vilket tyder på att det här är någonting som det 

behöver genomföras mer forskning inom i framtiden. 

6.3 Slutsatser 

Det har framkommit två nya designprinciper som svarar på uppsatsens problemformulering: 

Vilka designprinciper kan anses nödvändiga utöver de som redan existerar, för att utveckla 

ett verktyg som kan mäta och visualisera produktivitet inom ITSM? Designprinciperna som 

presenteras här är också uppsatsens kunskapsbidrag till informatiken. Det som presenteras har 

grundats i den analys och diskussion som utförts och baserats på erhållen empiri, tidigare 

forskning samt relevant teori om ämnet. Designprinciperna har huvudsakligen grundats under 

sektionen av viktiga faktorer som lyfts under analysen och diskussionen. 

 

De två designprinciperna är: 

 

1. Användaren ska ha möjlighet att selektivt välja sina standardattribut och därefter ha 

möjligheten att komplettera dessa med egna attribut. Det här innebär att attributen i 

verktyget ska vara dynamiska. 

 

2. Attribut kan betyda olika mycket i olika sammanhang. Därmed borde det finnas en 

möjlighet att vikta attributen efter hur stor inverkan de har i den specifika tjänst som 

utvärderas. 

Dessa designprinciper är endast två av flera möjliga designprinciper som kan behövas för att 

utveckla ett verktyg av den här typen på ett effektivt sätt. Tanken är att de här 

designprinciperna ska användas utöver de principer som redan existerar och inte användas 

separat vid utvecklingen av ett sådant här verktyg. Dessa designprinciper kan ligga som grund 

vid framtida utveckling och forskning när det kommer till verktyg som mäter och visualiserar 

produktivitet inom ITSM. Både forskare och praktiker kan dra nytta av den här studien och 

använda den som utgångspunkt av olika skäl. Det kan antingen var förfina de redan framtagna 

principerna, ta fram ytterligare principer som kan behövas eller utveckla ett eget verktyg med 

den här studien som utgångspunkt. Det existerar fortfarande ett antal problem och svårigheter 

med att mäta produktivitet inom tjänstesektorn vilket öppnar upp för ett antal 

forskningsmöjligheter som presenteras i kapitlet som avser framtida forskning. Eftersom de 

presenterade principerna endast är två av flera möjliga skulle mer forskning inom området 

kunna ge upphov till fler designprinciper utöver de som presenterats här. 
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6.4 Framtida forskning 

De förslag om framtida forskningsmöjligheter som presenteras här har huvudsakligen 

grundats i den del av analysen och diskussionen som har och göra med de kvarstående 

problemen med den här typen av verktyg. 

 

Första steget som behöver genomföras vid användningen av det här verktyget är också en stor 

del av det där utmaningen ligger, att identifiera rätt attribut. En framtida forskningsmöjlighet 

skulle då vara att försöka fastställa om det finns ett antal attribut som kan vara generella och 

grundläggande för företag som arbetar med tjänster inom IT-sektorn. Även om Pulsen 

Production upplevde att vissa attribut som Volvo IT tog fram var användbara för dem 

förklarade de att många modifikationer hade behövts genomföras ifall de skulle kunna 

använda verktyget. Det tyder på att det råder stor osäkerhet om vilka attribut som skulle vara 

med och möjligheten att utgå från en generell standard skulle underlätta förarbetet för 

verktyget markant. Det här är något som Pulsen Production instämde om och det är ett 

forskningsområde som går att koppla till den teori som skrivits om ämnet samt varför det är 

svårt att mäta tjänsteproduktivitet. Framför allt den problematik företag har med att identifiera 

rätt nyckeltal.  

 

Ett ytterligare förslag till framtida forskning behandlar även de attribut som är tänkt att ingå i 

den här typen av verktyg. Det här förslaget behandlar istället hur värden borde anges. I 

prototypen som utvecklades angavs bara värdena enligt de tidigare beskrivna ”shirt-sizes”. 

Det här var ett av de sätt som Volvo IT värderade sina attribut med. Det var för enkelhetens 

skull som den här tekniken för att ange värden var genomgående för hela prototypen. Under 

intervjun framkom det att det här sättet att fylla i värden skulle fungera på ett antal attribut, 

men de kände också att alternativa metoder behövdes. Exempelvis genom att ange exakta 

siffror för vissa attribut. Den framtida forskningen skulle i så fall fokusera på hur värdena ska 

anges. Det vill säga om det finns någon lämplig värderingsteknik som skulle kunna fungera på 

alla tre kategorier gällande applikationsstorlek, användningskomplexitet och kostnad eller om 

varje kategori behöver ha en egen variant.  

 

Sista förslaget för framtida forskning berör hur ett sådant här verktyg eventuellt skulle 

behandla ”mjuka faktorer”, exempelvis kundnöjdhet. Det här verktyget avser endast attribut 

som rör tjänsten och möjligtvis mängden personer som blir påverkade av- och arbetar med 

tjänsten. Ifall den typen av attribut också skulle behandlas i ett sådant här verktyg skulle en 

tjänsts produktivitet förändras beroende på vem som är tjänstekonsumenten. Det här är ett 

område som skulle komplettera det förstnämnda forskningsförslaget angående vilka attribut 

som kan skulle kunna ses som en generell standard men på en djupare nivå. Grönroos och 

Ojasalo (2004) nämner ett antal attribut som är svåra att använda i den här typen av 

beräkningar. Exempel på dessa attribut är, kunder som modifierar tillhandahållandet av 

tjänsteprocessen, själva efterfrågan av en tjänst och den upplevda servicekvalitén. Det här 

skulle vara ett fördjupningsområde utifrån generella attribut och ifall det här skulle klargöras 

hade det gjort det möjligt att optimera den här typen av verktyg ytterligare. Det hade bidragit 

till att produktivitetsresultatet är mer trovärdigt och pålitligt än vad det är i det nuvarande 

stadiet. 
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6.5 Metodutvärdering 
Utifrån den metod och det resultat som genererats finns det vissa delar av metoden som skulle 

kunna ha utförts annorlunda. För den här studien gjordes endast en semistrukturerad intervju 

med en fokusgrupp på fyra personer på Pulsen Production i Borås. Det som skulle kunna 

genomförts annorlunda är att intervjuerna hade ägt rum på fler företag för att på så vis erhålla 

mer data och för att få ett mer valitt och tillförlitligt resultat. Den här studien utgick från två 

företag, ett redan utfört forskningsprojekt på Volvo IT och Pulsen Production i Borås. Det här 

kan därför innebära att det genererade resultatet gett oss en begränsad syn på de problem som 

finns med den här typen av verktyg. Ett annat tillvägagångssätt hade varit att utöver att fler 

företag intervjuades skulle även samma fokusgrupper med dess informanter intervjuats en 

andra gång. Det här för att fördjupa sig allt mer i frågorna och vilket också skulle göra det 

möjligt att komplettera med ytterligare frågor på sådant som vi anser inte täcktes under den 

första intervjun. 

 

Någonting annat i metoden som kunde ha utförts annorlunda är på det sätt som den insamlade 

empirin från Pulsen Production användes. Empirin skulle kunna ha använts för att utföra 

ytterligare en iteration, vilket i sin tur hade kunnat leda till ett mer valitt resultat. Vidare skulle 

det förhoppningsvis också leda till identifiering av fler utvecklingsmöjligheter vilket i sin tur 

skulle kunna leda till ett mer användbart och heltäckande verktyg. 

 

Utöver de redan nämnda metoderna hade även en workshop med ett flertal företag samtidigt 

varit en möjlighet. Det här för att dessa företag gemensamt, på ett liknande sätt som 

informanterna från Pulsen Production gjorde, skulle kunna diskutera med varandra och 

komma med förbättringspotential, svara på frågor, påpeka för- och nackdelar med verktyget. 

Det skulle kunna leda till att resultatet av studien hade sett annorlunda ut i form av mer 

varierad inmatning från informanterna eftersom företagen ofta har olika syn på produktivitet, 

värde och tjänster samt att intervjun hade inneburit ett resultat ur olika perspektiv. 

 

Ett kompletterande alternativ utöver intervjuer hade kunnat vara observationer som skulle 

kunna tillämpas genom att företaget själva får använda och testa verktyget i hopp om att hitta 

förbättringspotentialer. Genom att företaget själva får använda verktyget skulle det kunna ge 

upphov nya till idéer och funktioner som i annat fall inte hade identifierats.   
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
Nedan listas de frågor gällande mätning av produktivitet och frågor kopplat till den framtagna 

prototypen som användes vid den semistrukturerade gruppintervjun på Pulsen Production AB 

i Borås. 

 

Frågor: 

Gemensamma frågor 

● Hur skulle ni beskriva vad produktivitet är relaterat till IT-tjänster? 

● Hur viktigt/relevant på en skala 1-10 skulle ni säga att mätning av produktivitet är och 

att kunna visualisera det här för kund? 

● Vad anser ni om att standardattribut genereras i prototypen? 

● Anser ni att det är några ytterligare attribut som bör vara standard? 

● Anser ni att attributen är relevanta för er verksamhet? 

● Vad anser ni om de rankingsalternativ som finns för attributvärdena? 

● Vad anser ni om dynamiska attribut? 

● Anser ni att det är tydligt vad verktyget ska göra och vad allt betyder eller behövs 

någon form av utbildning för att lära sig verktyget? 

● Anser ni att det krävs en stor arbetsinsats för att genomföra en mätning? 

● Anser ni verktyget lätt eller svårt att använda i sin helhet? 

● Finns det några särskilda styrkor med mätverktyget? 

● Finns det några särskilda svagheter med mätverktyget? 

● Ser ni någon utvecklingspotential för mätverktyget? Det vill säga, finns det någonting 

som skulle kunna förbättras för att göra verktyget ännu bättre och kanske utföra bättre 

och mer precisa mätningar av produktivitet? 

● De uppsatta målen för prototypen är att det ska vara möjligt att jämföra omgångar, 

vara snabb och utgå från ett tjänsteperspektiv samt lätt att använda. Vad anser ni om 

de här målen, är de tillräckliga eller glöms något bort? 

 

I tidigare forskning har det kommit på tal om att vikta attributen för att de kan väga mer än 

andra.  

● Hur ser ni på den aspekten? Anser ni att vissa element har större inverkan i en kategori 

än andra? 

 

Individuella frågor 

● Vad skulle ni sätta för helhetsbetyg för den typen av mätverktyg på en skala mellan 1-

10? 

● Är det något informationsfält ni saknar som bör gå att fylla i och spara gällande en 

tjänst eller omgång? Exempelvis någonting som ni anser vara intressant eller 

nödvändigt om man går tillbaka till en gammal mätning? 

● Har ni några övriga kommentarer som ni skulle vilja tillägga eller någonting som är 

oklart och kräver mer förklaring? 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På sektionen för informationsteknologi har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. Därför har vi 
skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och sammanhang är 
andra viktiga begrepp. På sektionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag 
och utbildning. 
 
Våra utbildningar med huvudområdet informatik är centrerade kring grundläggande begrepp som 
systemutveckling och verksamhetsutveckling. Inom vårt breda spektrum av inriktningar finns allt ifrån att 
programmera avancerade system, analysera behov och krav på verksamheter, till att bedriva integrerad IT- 
och affärsutveckling, dock med gemensamt syfte att verka för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Vid sektionen bedrivs IT-relaterad forskning inom högskolans forskningsområde Handel & IT. 
Forskningsverksamheten är huvudsakligen ämnesmässigt inom datavetenskap respektive 
systemvetenskap. Speciella fokusområden är data science respektive information systems science.   
Forskningen är både vetenskapligt och professions-orienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att 
forskningen i många fall bedrivs med grund i domänspecifika verksamhetsbehov, med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens professionsinriktning 
manifesteras också ofta genom vår delaktighet i Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), som är 
en centrumbildning vid Högskolan med syfte att bidra till handelsföretag och det omgivande samhället 
med utveckling av innovativ och hållbar handel. 
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