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WP2 - Mätvärden i relation till process och kund 

Detta dokument, som primärt riktas till deltagande organisationer i projektet, ska ses som 

ett komplement till presentationer och diskussion vid de gemensamma möten där 

deltagande organisationer och forskare träffats. 

Befintliga mätvärden i organisationerna 

Arbetspaketet kring mätvärden (WP2) inleddes i samband med fallstudiearbetet i respektive 

deltagande organisation. Forskarna tog del av dokument från organisationerna och 

genomförde även intervjuer. Under intervjuerna framkom att organisationerna betraktar 

mätvärdesarbetet som viktigt men att det måste finnas ett tydligt syfte med att genomföra 

mätningen – ”det skall inte mätas för mätandets skull”. Mätandet är viktigt för att få ett 

kvitto på det arbete som görs eftersom ett sämre arbete kan få stora konsekvenser i många 

led utanför IT-förvaltningen. Mätvärden kan därmed indikera både hur arbetet fungerar och 

vara ett underlag för reglering och utvärdering. Organisationer behöver generellt veta hur 

verksamheten utvecklar sig och använder därför ofta olika mått (kvantitativa och kvalitativa) 

för att mäta det över tiden. Ett välkänt exempel på en utvecklad teknik är Balance Scorecard 

(Kaplan & Norton 1996) som anlägger en holistisk syn på verksamheten och utgår från fyra 

olika perspektiv: ”Financial”, ”Customer”, ”Internal Process” och ”Learning and Growth”. En 

annan närliggande teknik är att använda sig av så kallade ” Key Performance Indicators (KPI, 

se t.ex. Parmenter 2010) som är mätvärden som fokuserar de aspekter i organisationens 

prestation som är mest kritiska för organisationens nuvarande och framtida framgång. Som 

Parmeter (2010) påpekar ska och kan dock inte alla mätvärden klassificeras som KPI:er. Han 

delar in mätvärden i fyra olika nivåer: (1) Key result indicators (KRI:s) som talar om hur det 

gått ur ett specifikt perspektiv eller ur en specifik kritisk framgångsfaktor (2) Result 

indicators (RI:s) som talar om vad man åstadkommit, (3) Performance indicators (PI:s) som 

talar om vad man ska göra, och slutligen KPI:er som talar om vad man ska göra för att 

dramatiskt öka prestationen. Se bilaga 1 med fördjupning om mätvärden, bilaga 2 om 

modeller för mätvärden och bilaga 3 om värde som grund vid mätning.  

De deltagande organisationerna i vårt projekt arbetar i stort sett på ett liknande sätt när det 

gäller mätvärdesarbetet även om omfattningen skiljer sig åt en hel del, bl a beroende på 

organisationens storlek. Samtliga genomför t ex med regelbundenhet någon form av 

kundnöjdhetsundersökning i enkätform som kan rikta sig både till interna som externa 

användare (kunder). Ett exempel är en av organisationerna som genomför 

användarundersökningar för att visa sin uppdragsgivare hur väl de realiserar sitt 

förvaltningsuppdrag. Den genomförs en gång per år och resultatet används bland annat som 

grund för ekonomisk reglering av de insatser som genomförs och betraktas också som ett 

kvitto på att de uppfyller det serviceåtagande som de kommit överens om. De i projektet 

deltagande organisationernas kundnöjdhetsundersökningar består av en mix av 

kvantifierbara och öppna frågor. I de öppna frågorna kan användarna uppge sådant som inte 

täcks av övriga frågor och även utveckla sitt resonemang. Kundnöjdhetsundersökningarna 
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täcker in "mjuka" kvalitetsmått såsom bl a tillförlitlighet/pålitlighet, kunskap, svarsförmåga 

(t.ex. rimlig svarstid) och engagemang bland tjänsteleverantörens medarbetare. 

Framtagandet av mätvärden i övrigt varierar något. En av organisationerna beskriver att i 

deras åtaganden ingår mätningar utifrån tre perspektiv:  

1. Beställarens krav och förväntningar på åtagandet. Kraven ska helst vara beskrivna i 

form av servicenivåer. Kraven kan t ex handla om tillgänglighet för support, 

leveranstider, kvalitet på leverans och användarnöjdhet. 

2. Personalens behov och förväntningar påverkar inriktningen på systemförvaltningen.  

3. Interna mål och riktlinjer är andra faktorer som driver systemförvaltningen. 

Satsningar på kompetens- och tjänsteutveckling, lönsamhetskrav, och 

verksamhetsutveckling är exempel på sådana faktorer. 

I denna organisation används KPI:er för att mäta både interna processer (t ex hur bra eller 

snabbt man löser en uppgift) och kunders upplevelser. Mätvärden hämtas inte ur någon 

intern "KPI-bank" utan arbetas snarare fram från fall till fall. Vanligtvis används dock ett antal 

återkommande KPI:er, bl a interna KPI:er för att bedöma exempelvis hur snabb man är på att 

lösa ärenden. Organisationens beställare av förvaltning kan ha behov av olika servicenivåer 

beroende på till exempel applikationsområde, användargrupp, tid på dygnet eller dagar i 

månaden. För varje servicenivå beskrivs mätpunkt, mål och mätmetod. Målet är avhängigt 

beställarens behov och önskemål. Framgångsfaktorer för att få maximal effekt av 

servicenivåer uppges vara:  

 De täcker in de områden som är mest kritiska för beställarens verksamhet  

 De är korta och tydliga  

 De är beskrivna med beställarens terminologi  

 De innehåller endast mål som är mätbara  

 De beskriver såväl beställarens som leverantörens ansvar 

Det är förvaltningsobjektet och kunden som avgör vilka mätvärden som är lämpliga att 

använda i ett förvaltningsprojekt. Som exempel på mätvärden bland medverkande 

organisationer i projektet återges nedanstående mätvärden från en av organisationerna, 

uppdelat i ett antal kategorier: 

Kompetens och resurser 

 Kompetensprofil 

o Mäts med hjälp av kompetenskartläggning (kompetensmatris). 

 Kompetensfördelning i uppdrag 

o Syftet är att uppnå en hälsosam personalomsättning som säkrar en långsiktig 

kompetensförsörjning. Varje uppdrag ska ha en väl avvägd mix av experter, 

självgående konsulter samt konsulter som är under utveckling. 

Leveranskapacitet  

 Produktivitet 
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o Kan bland annat mätas med hjälp av konceptet Application Portfolio 

Management (APM). 

 Leveranstider 

o Kan utgå ifrån planerade och utlovade leveransdatum för release. 

 Tidsåtgång per produktionsenhet 

o Nedlagd tid relateras till producerad enhet i beställarens verksamhet, såsom 

Faktura, Transporterad volym etc. 

 Leveranssäkerhet, utfall i förhållande till budget 

o Nedlagd tid jämfört med kalkyl. 

Kvalitet  

 Antal återkommande fel 

o Mäts med hjälp av registrering av ärendetyp och supportuppföljning. 

 Felaktiga leveranser 

o Till exempel antal programfel i leverans i förhållande till volym i timmar. 

 Diagnoser 

o Här används ett verktyg för att mäta hur de processer, rutiner och metoder som 

tillämpas i åtagandet fungerar. 

Support och ärendehantering  

 Antal ärenden 

o Supportuppföljning och ärenderegistrering. 

 Tidsåtgång per ärende 

o Ärende- och tidsregistrering. 

Övrigt  

 Fördelning av tid mellan tjänster/uppgifter 

o Exempelvis mellan Support, Serviceledning, Underhåll och Vidareutveckling. 

 Enkäter 

o Kundenkät, användarenkät, personalenkät etc. 

 Proaktivitet 

o Mätning av proaktiva förslag. 

 Antal kodrader, funktioner, program 

 

Övriga medverkande organisationer använder sig också av någon form av indelning av 

mätvärden. Vi har valt att samla de mätvärden vi fått in från organisationerna (via intervjuer, 

workshops och e-mail), tillsammans med mätvärden från en litteratursökning, i ett 

exceldokument1 benämnt "EFFIT - Sammanställning Mätvärden". Syftet med dokumentet är 

att skapa en överblick av befintliga mätvärden och fungera som inspiration i 

organisationernas egna arbete med mätvärden. Mätvärdena i dokumentet är uppdelade 

efter process. Allt fält är inte ifyllda men ger ändå en god överblick. Dokumentet illustrerar 

                                                           
1
 Kan på begäran erhållas av projektledaren Stefan Cronholm (Stefan.Cronholm@hb.se). 
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även ett sätt att kategorisera de attribut som ett mätvärde består av (de tabell 1 nedan). 

Tabell 1 har tagits fram i projektet men baseras även på andra forskars arbete (bl a Brignall & 

Ballantine 1996; Neely et al. 1997; Lohman et al. 2004). 

Attribut Beskrivning 

Metric Title En kort titel vilken skall vara så beskrivande som möjlig. 

Metric Description En kort text vilken beskriver mätvärdet. Skall ses som ett 
komplement till Metric Title. Beskriver även i vilken eller vilka 
enheter som mätvärdet skall mätas i, t.ex. kr eller %. 

Metric 
Objective/Purpose 

Syftet med mätvärdet. En beskrivning om varför detta mätvärde är 
värdefullt och nyttigt för organisationen att använda. 

ID ID för att kunna referera till olika mätvärden 

ITSM Process Definierar i vilken eller vilka ITSM processer som mätvärdet kan 
användas.  

ITSM Process 
Owner 

Definierar processägaren. 

Metric Justification En mer precis beskrivning av varför detta mätvärde är värdefullt. 

Relates to business 
objective/-s 

Beskriver vilken koppling mätvärdet har till ett eller flera av 
verksamhetens mål. 

Service level Beskriver vilken servicenivå som mätvärdet har. 

Frequency Är en fingervisning på hur ofta en organisation bör mäta med just 
detta mätvärde. 

Target value Beskriver vilket resultat verksamheten bör förvänta sig av mätvärdet. 
Detta sätts utifrån den servicenivå man kommit överens om. 

Warning level Beskriver när ett företag bör "dra öronen åt sig" och fundera på 
lämplig åtgärd. 

Possible values Beskriver vilka möjliga värden som mätvärdet kan resultera i, t.ex. 1-
99999. 

Quant/Qual Beskriver om mätvärdet är kvalitativt eller kvantitativt. 

Formula Beskriver formeln för mätvärdet. 

Source Beskriver vilka källor/data som mätvärdet baseras på. 

Constraints Begränsningar med mätvärdet - kopplat till den egna organisationen. 

Complexity Beskriver hur svårt det är att ta fram värdet på en skala 1-5 där 5 är 
svårast. 

How to guide Beskriver processen inklusive aktiviteter för att nå fram till resultatet. 

Audience En indikator för vem som är mottagare av mätvärdets resultat. 

Comment Beskriver extrainfo och eventuella noteringar för mätvärdet. 

 

Tabell 1: Mätvärdesattribut och beskrivning 

 

Öka förståelsen för kunden och utveckling av befintliga kundnöjdhetsenkäter 

I projektet har vi även diskuterat och analyserat frågor och svar i de kundnöjdhetsenkäter 

som medverkande organisationer regelbundet skickar ut till kunder. En sammanställning av 

de frågor som ställs till kunder i enkäterna gjordes och detta jämfördes sedan med teorier 

om tjänstekvalitet inom tjänstemarknadsföring. Bl a presenterades en klassisk modell inom 
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tjänstemarknadsföring om vilka faktorer som påverkar kundens förväntan på tjänsten och 

att kundens uppfattning om tjänstekvaliteten baseras på en jämförelse av det man 

förväntade sig och det man faktiskt fick. SERVQUAL-modellen (Parasuraman 1985; 1988; 

1991; 1994) med dess fem breda dimensioner, som har identifieras som viktiga när det gäller 

kunders utvärdering av tjänstekvalitet, lyftes fram vid en workshop mellan forskarna och 

medverkande organisationer. Dessa dimensioner är så kallade ”Soft Service Quality 

Measures” eftersom de inte med lätthet kan observeras utan måste insamlas genom att 

prata med kunder, anställda och andra. ”Hard Service Quality Measures” är sådana 

aktiviteter som kan räknas, mätas osv, t ex hur lång tid det tar att utföra en viss sak, hur 

många minuter en kund måste vänta i telefon, hur många förfrågningar som kan besvaras 

direkt. Resultatet av vår analys av organisationerna kundnöjdhetsenkäter visade en 

någorlunda jämn spridning av användningen av de fem kvalitetsdimensionerna. De 

dimensioner och underdimensioner som var speciellt framträdande var pålitlighet 

(leverantörens förmåga att leverera som utlovats på ett korrekt sätt), kompetens 

(kompetensnivån hos leverantörens medarbetare), pålitlighet när det gäller svarsförmåga 

(leverantörens förmåga att kunna lösa problem och återkomma till kunden snabbt), förstå 

kunden (förståelse för kundens behov) och kommunikation (leverantören visar att man 

lyssnar på kunden och använder förståliga begrepp och termer i kommunikationen). Det som 

inte var speciellt framträdande var fysiska faktorer som utformning av utrustning och 

kommunikationsmaterial. Se bilaga 4 (Kundenkäter - resultat och reflektioner). Projektet har 

även, baserat på SERVQUAL, analyserat och jämfört de frågor som ställts till kunder och de 

svar som kunder lämnat. När det gäller kundernas svar fokuserade vi särskilt de öppna svar 

de lämnade, dvs de fält i enkäterna där de med egna ord kunde redogöra för sånt som inte 

direkt täcktes av de fasta svarsalternativen, eller att de ville lämna information som 

kompletterade de fasta svarsalternativen. Frågor och svar strukturerades i enligt med 

SERVQUALs kvalitetsdimensioner. Vi fann här att det finns en relativt god överensstämmelse 

mellan vad deltagande organisationer frågar kunderna i enkäterna och det kunderna ser som 

viktigt i deras relation till leverantören. Det fanns dock även problemområden som inte 

fångades upp med de fasta svarsalternativen. Exempel på detta, där vi formulerat om 

kunden/kundernas synpunkter till påståenden istället (och som därmed kan användas i en 

enkät) är: 

 

 Tillförlitlighet/pålitlighet (Reliability):  

– Leverantören erbjuder bra support vid uppstart av system 

  Svarsförmåga (Responsiveness): 

– Snabbhet  

– Leverantörens svarstid är acceptabel 

– Leverantören återkopplar alltid ärenden snabbt 

– Leverantören uppdaterar status på ärenden regelbundet 

– Villighet och engagemang 

– Leverantörens personal är villiga att hjälpa till 

– Leverantörens personal uppvisar stort intresse att lösa våra problem 
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– Organisering  

– Tydlig arbetsfördelning (ex leverantören har en tydlig organisation avseende 

hantering av kundärenden) 

 Försäkran (Assurance)  

– Kompetens (Competence) 

– Leverantören har tillräckligt stor support som är kunniga och kompetenta 

– Vänlighet/respektfullt bemötande (Courtesy) 

– Leverantören behandlar mig alltid respektfullt  

  Empatiskt bemötande (Empathy) 

– Tillgång/åtkomst (Access) 

– Leverantören tillhandahåller en personlig kontaktperson  

– Kommunikation (Communication) 

– Leverantören tillhandahåller en historik om information och gjorda 

förändringar  

• Leverantörens olika former av information finns tillgänglig tillräckligt 

länge (historik) 

– Informera om framtida förändringar i god tid  

• Leverantören har bra och tydliga instruktioner och information vid 

uppgraderingar och installationer 

• Leverantören har framförhållning och ger tillräckligt med information 

om framtida förändringar 

– Lyssna på kunden  

• Leverantören lyssnar alltid på kunden  

– Kommunicera på ett sätt som kunden förstår  

• Leverantörens support kommunicerar på ett begripligt sätt 

– Förstå kundens behov (Understanding the customer) 

– Leverantören är lyhörd för enkla smarta lösningar 

– Leverantörens support stämmer av med kund vid osäkerhet i ärenden 

– Leverantören är proaktiv och föreslår lösningar och erbjudanden av nytta 

för kund 

– Leverantören besöker och deltar med regelbundenhet i kundens aktiviteter 

– Leverantören strävar efter att möjliggöra för kund att lösa problem själva 

 

I bilaga 5 (Kundenkäter och kundsvar - resultat och reflektioner) och i exceldokument2 

benämnt ” EFFIT - Sammanställning Kvalitetsdimensioner” finns detta samlat. Bilaga 9 är ett 

utvecklat och fördjupat kunskapsbidrag om detta i form av en artikel som är under 

granskning i  en vetenskaplig journal (OBS – får därmed ej spridas). De båda bilagorna (5 och 

9) utgör, tillsammans med nämnda exceldokument, en källa till inspiration i hur 

organisationerna kan utveckla sina återkommande kundnöjdhetsundersökningar.    

 

                                                           
2
 Kan på begäran erhållas av projektledaren Stefan Cronholm (Stefan.Cronholm@hb.se). 
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Koppla mätvärden till CMMI-processer respektive balansera kund- och leverantörsvärden 

I projektet har vi även arbetat med att försöka knyta mätvärden till de CMMI-processer 

(Capability Maturity Model Integration) som identifierats som viktiga för deltagande 

organisationer. Resultatet av ett sådant arbete presenterades vid ett par möten mellan 

forskarna och deltagande organisationer. Vid mötena diskuterades bl a begreppet 

effektivitet. Effektivitet behöver definieras i termer av, “för vem” och brukar delas upp i inre 

och yttre effektivitet. Inre effektivitet handlar om att göra saker på rätt sätt (Efficiency). Ett 

exempel på detta skulle kunna vara att mäta genomloppstid för förändring. Här finns också 

en dimension av att försöka ”få med kunden”, t.ex. att under en förhandling få kunden att 

vara med och göra värderingar om genomloppstider och där kunden faktiskt blir villig att till 

och med betala för att t. ex. få kortare genomloppstider. Yttre effektivitet handlar om att 

göra rätt saker (Effectiveness). Vad gäller yttre effektivitet kommer det bli nödvändigt att 

tillåta och lära sig att hantera subjektiva uppfattningar vad gäller kundnytta. Utifrån ett 

kundperspektiv så pratar vi om kundnöjdhet i form av upplevd nytta. Denna upplevda nytta 

kan t ex vara i dimensionerna; support, kunskapsnivå eller kvalitet på leverans. Kundnytta 

kan också fokuseras utifrån ett leverantörsperspektiv genom att ”göra rätt saker”. Det är 

också viktigt att komma ut i brukardimensionen och fånga kundnytta i termer av kundens 

kund. Vi skapade en övergripande kategoriseringsmodell (se figur 1 nedan) med syfte att 

åstadkomma en sammanslagning av arbetspaketet om utvärdering med arbetspaketet där 

mätvärden var en central del. Se även bilaga 6 (Kategoriseringsmodell för mätvärden).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Koppling mellan CMMI-process, CMMI-statment och Metrics 

 

Denna kategoriseringsmodell visade sig dock vara för komplex och detaljerad för deltagande 

organisationer. En viktig lärdom är att hålla kategoriseringsarbetet på en rimlig nivå i 

respektive organisation. Vi förde vid ett senare möte även en diskussion om att identifiera 

mätvärden som kan fungera som stöd för att fatta beslut om befintliga statements i CMMI-

processer. Se bilaga 7 (ITSM-CM och mätvärden) om detta. 

En ytterligare inriktning i kategoriseringsarbetet av mätvärden har varit att försöka 

åstadkomma en matchning av ”leverantörsdrivna” och ”kunddrivna” mått. Vi kan baserat på 

tidigare forskning konstatera att ITSM är kostsamt och att det inte alltid är klart för kunden 

CMMI Process 1

CMMI Statement 1

Metric 1

CMMI Process 2

CMMI Process 9

CMMI Statement 2

CMMI Statement n

Metric 2

Metric n
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vad man egentligen betalar för respektive vilka former av värdeskapande för kund som ITSM 

möjliggör (se t ex Pigoski 1997; Flemming 2005; Orlov 2005; Addy 2007; Haverblad 2007; 

Brandt 2008; Galup et al. 2009). Trots att ITSM har ett uttalat fokus på kund så kan vi även 

konstatera att antalet mätvärden med kundfokus är relativt begränsat. Vi har i projektet 

diskuterat vikten av att i arbetet med att generera nya sätt att mäta och utvärdera ITSM-

verksamhet även inkludera teorier om den framväxande tjänstelogiken kring värdeskapande 

(se bilaga 3, för ytterligare fördjupning, se bl a Lapierre 1997; Woodruff 1997; Lapierre 2000; 

Ulaga 2001; Ulaga & Chacour 2001; Eggert & Ulaga 2002; Ulaga 2003; Bovik 2004; Vargo & 

Lusch 2004; Grönroos 2008; Grönroos 2011). Samtidigt är det viktigt att även beakta det som 

är av värde för tjänsteleverantören. Vår uppfattning är att det därför behövs en balans 

mellan ”leverantörsdrivna” och ”kunddrivna” mått. Vid ett möte mellan forskarna och 

deltagande organisationer presenterades en del av detta arbete med att matcha mått från 

kund- respektive leverantörssidan. En enkel modell för detta presenterades (se figur 2 

nedan).   

 

 
 

Figur 2: Modell för matchning av ”leverantörsdrivna” och ”kunddrivna” mått 

 

Modellen bygger på tre steg. I det första steget identifiera mått ur ett leverantörsperspektiv 

och klassificeras enligt SERVQUALs kvalitetsdimensioner. I det andra steget identifieras mått 

ur ett kundperspektiv och klassificeras enligt SERVQUALs kvalitetsdimensioner. I steg tre 

jämförs steg 1 och 2. I modellen representerar area A mått med ett leverantörsperspektiv 

(inte kundperspektiv), area B mått med ett leverantörs- och kundperspektiv och area C mått 

med ett kundperspektiv (inte leverantörsperspektiv). I bilaga 8 (Leverantörsdrivna och 

kunddrivna mått - En jämförelse och matchning) presenteras resultat från ett inledande 

arbete med denna form av matchning. De källor som används är mått vi fått från deltagande 

organisationer (med betoning på incidenthantering) och vad kunder uttryckt som viktigt i 

kundnöjdhetsenkäter. Resultatet visar att det, när det gäller incidenthantering, finns en hel 

del mått som kan kategoriseras som "gemensamma". Det innebär t ex att resultatet av ett 

flertal mått som leverantören använder för att mäta sina interna processer även kan vara av 

"nytta" för kunden. Leverantören kan med dessa mått visa kunden vad som åstadkommits 
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under en tidsperiod. T ex kan leverantörsmåttet "Genomsnittlig väntetid i sekunder innan 

svar under månaden" användas för att demonstrera för kund hur väl man lyckas när det 

gäller kvalitetsdimensionen svarsförmåga. Vi arbetar med att koppla ITSM till tjänstelogiken 

och åstadkomma en balans av leverantörs- och kunddrivna mätvärden. Artikeln har kommer 

att skickas till någon vetenskaplig journal. 

Bilagor: 

Bilaga 1 - En fördjupning om mätvärden 

Bilaga 2 - Modeller för mätvärden 

Bilaga 3 - Värde som grund vid mätning 

Bilaga 4 - Kundenkäter - resultat och reflektioner 

Bilaga 5 - Kundenkäter och kundsvar - resultat och reflektioner 

Bilaga 6 - Kategoriseringsmodell för mätvärden 

Bilaga 7 - ITSM-CM och mätvärden 

Bilaga 8 - Leverantörsdrivna och kunddrivna mått - En jämförelse och matchning 

Bilaga 9 – Artikel under granskning i vetenskaplig journal. OBS – FÅR EJ SPRIDAS VIDARE. 

Övrigt3:  

1) Exceldokument med sammanställning av mätvärden: ”EFFIT - Sammanställning 

Mätvärden”  

2) Exceldokument med sammanställning av frågeområden från kunder 

(kundnöjdhetsenkäter) relaterat till SERVQUALs kvalitetsdimensioner: ”EFFIT - 
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