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Sammanfattning:
I dagens samhälle är det allt viktigare för företag att behålla sina existerande
kunder då konkurrensen blir allt hårdare. Detta medför att företag försöker vidta
åtgärder för att vårda relationer med sina kunder. Detta problem är även högst
relevant inom IT-branschen. Inom IT-branschen är det vanligt att arbeta agilt i
IT-projekt. Vår samarbetspartner har sett ett ökat behov av att mäta
servicekvalitet på ett återkommande sätt inom IT-projekt, detta för att mäta
relevanta variabler som sträcker sig utanför kravspecifikationen. För att mäta
framgång gällande detta arbetssätt vill man kunna mäta Nöjd Kund Index (NKI)
för att kunna jämföra IT-projekt internt i företaget. Då tidigare forskning visat
avsaknad av modeller innehållande både mätning av servicekvalitet samt NKI har
lämplig litteratur studerats där det framkommit att modellen SERVQUAL är
vedertagen för mätning av servicekvalitet och modellen American Customer
Satisfaction Index (ACSI) är vedertagen för mätning av NKI. Detta har legat till
grund för arbetets problemformulering och syfte. Syftet med arbetet är att skapa
en vidareutvecklad modell för mätning av NKI för att jämföra IT-projekt internt
samt återkommande mätning av servicekvalitet inom IT-projekt. Framtagande av
denna modell har sedan skett genom forskningsstrategin Design and Creation.
Intervjuer har genomförts för kravfångst till den vidareutvecklade modellen.
Resultatet av denna forskningsstrategi blev sedan en vidareutvecklad modell
baserad på ovan nämnda modeller med återkommande förhållningssätt för
mätning av servicekvalitet inom IT-projekt och mätning av NKI för att jämföra ITprojekt internt i företaget. Den framtagna modellen har sedan verifierats genom
ytterligare intervjuer med respondenter som innehar god erfarenhet från
kundsidan av IT-projekt. Från dessa intervjuer kunde sedan slutsats dras att
denna modell är att anse som applicerbar i empirin gällande IT-projekt.

Nyckelord: Kundnöjdhet, Servicekvalitet, Nöjd Kund Index, NKI, ACSI,
Återkommande, IT-projekt, SERVQUAL

Abstract:
In today's society, it is increasingly important for companies to retain their
existing customers when competition becomes increasingly fierce. This means
that companies are trying to take steps to nurture relationships with its
customers. This problem is very relevant in the IT industry. In the IT industry, it is
common to work agile in IT projects. Our partner has seen an increased need to
measure service quality with a regular approach in IT projects, in order to
measure the relevant variables that extend beyond the specifications. To measure
success regarding this approach would be to measure Customer Satisfaction Index
(CSI) of IT projects. As previous research demonstrated the absence of models
containing both the measurement of service quality and CSI have literature
studied where it emerged that the model SERVQUAL is established for the
measurement of service quality and model the American Customer Satisfaction
Index (ACSI) is established for the measurement of CSI. This has been the basis of
work problem and purpose. The aim is to create an improved model for the
measurement of CSI between IT projects and recurring measurement of service
quality in IT projects. Creation of this model has been made through research
strategy Design and Creation. Interviews have been conducted for requirements
capture to the refined model. The result of this research strategy was then a
further developed model based on the above models with recurring approach for
the measurement of service quality in IT projects and measurement of CSI
between IT projects. The resulting model is then verified through further
interviews with respondents holding good experience from the customer side of IT
projects. From these interviews conclusion could be drawn that this model is
considered to be applicable in the empirical data regarding IT projects.

Keywords: Customer satisfaction, Service quality, American
Customer Satisfaction Index, CSI, ACSI, Recurring, IT-project,
SERVQUAL
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1 Inledning
I detta kapitel beskrivs arbetets bakgrund, problemformulering, syfte, samarbetspartner
samt arbetets avgränsning.

Bakgrund
I dagens samhälle möter företag allt instabilare yttre miljöer då kundernas
förväntningar, global konkurrens, och utvecklingen inom teknologi accelererar
(Zhang, Vonderembse, & Lim, 2003). Genom att studera marknaden har man
kommit fram till att det är bättre att lägga pengar och energi på att behålla
existerande kunder snarare än att lägga kraft på att attrahera nya kunder. Det har
framkommit genom en undersökning som är genomförd av U.S Consumer Affairs
att det kan vara fem gånger mer kostsamt att attrahera nya kunder jämfört med
att behålla befintliga. (Rust & Zahotik, 1993)
Företag försöker idag bibehålla kundnöjdhet genom att förbättra produkt samt
servicekvalitet. Detta har lett till att flera nationella index utvecklats för att mäta
kundnöjdhet inom ett brett område av organisationer. På den nationella nivån
mäter man Nöjd Kund Index, hädanefter benämnt NKI, genom att mäta hur
företag och organisationer tillfredsställer sina kunder. Dessa kan dock användas
för att jämföra produkter samt tjänster inom ett företag. (Angelova & Zekiri, 2011)
Kvalitet inom serviceverksamheter har blivit ett mått på hur väl en service som
tillhandahålls uppfyller kundens förväntningar. Serviceverksamheter har funnit
att marknadsandel/vinstökning kan uppnås genom fokusering på servicekvalitet.
För att kunna urskilja sig gentemot konkurrenter avseende produkter/tjänster
kan dessa använda sig av servicekvalitet som en strategisk faktor. Att uppnå hög
servicekvalitet har utan tvekan blivit den viktigaste konsumenttrenden just nu
bl.a. genom att konsumenter i dagens samhälle kräver högre kvalitet gällande
produkter och tjänster än någonsin tidigare. (Angelova & Zekiri, 2011)
Det finns redan modeller framtagna av forskning för att mäta servicekvalitet samt
NKI, dock saknas modeller som inkluderar båda. Vi har funnit att modellen
American Customer Satisfaction Index (ACSI) är vedertagen inom litteraturen för
att mäta hur nöjd en kund är med det företag denna handlar med, medan
modellen SERVQUAL är vedertagen gällande mätning av servicekvalitet.
Inom IT-branschen är det vanligt att arbeten genomförs i olika IT-projekt för att
genomföra sina uppdrag. Dessa IT-projekt kan beskrivas som tillfälliga
organisationer, av engångskaraktär, som är målinriktade, är avgränsade under en
viss tid, är planerade med delmål samt har begränsade resurser. (Eklund, 2011)
Termen agile som ofta används i samband med utveckling i IT-projekt kan sägas
ha två distinkta bibetydelser. Den första är att affärs- och teknikvärldar har blivit
turbulenta, med hög förändringstakt, och osäkra, detta kräver en process för att
både skapa förändring och svara snabbt på ändringar. Den första bibetydelsen
förutsätter den andra: En smidig process kräver lyhörda människor och
organisationer. (Cockburn & Highsmith, 2002)
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Samarbetspartner
Knowit är ett konsultbolag med 1800 anställda med specialistkunskaper inom IT
och management. Bolaget finns etablerat på 20 orter i Sverige, bl.a. i Borlänge. I
Borlänge finns ca: 50-talet anställda och man arbetar med bl.a. GIS,
webbpublicering och mobila lösningar. (Knowit, 2015)
Knowit Borlänge, hädanefter benämnd samarbetspartner, är verksamma inom ITbranschen och genomför många av sina uppdrag i projektform där man arbetar
agilt, dock har man sett ett större behov av att arbeta mer återkommande i sina
kundrelationer för att anpassa sig efter de allt snabbare förändringarna som sker i
dagens samhälle, samt möjliggöra att denna anpassning sker vid en tidpunkt då
förändringar är möjliga att åstadkomma.
Man vill få ökat kundfokus genom att mäta både NKI för att kunna jämföra ITprojekt internt i företaget och servicekvalitet återkommande inom IT-projekt,
detta för att vårda och behålla nuvarande relationer med kunder. Dessutom är
man även intresserad av att i ett senare skede implementera en webbaserad
applikation för mätning av ovanstående.

Problemformulering
Då det framkommit att vår samarbetspartner är intresserade av att mäta NKI för
att kunna jämföra IT-projekt internt i företaget samt återkommande mäta
servicekvalitet inom IT-projekt har vi efter att studera litteratur kommit till
slutsatsen att de modeller som funnits inte tar upp både NKI och servicekvalitet,
utan koncentrerar sig på antingen eller. Vi har även funnit att ingen av de
studerade modellerna tar hänsyn till att göra mätningar löpande på ett
återkommande sätt. Vi har med detta som underlag kommit fram till följande
problemformulering:


Hur kan en vidareutvecklad modell baserad på modellerna ACSI och
SERVQUAL användas i IT-projekt, för att återkommande mäta
servicekvalitet inom IT-projekt samt mäta NKI för att kunna jämföra ITprojekt internt i företaget?

Syfte
Syftet med rapporten är:


Att framställa en vidareutvecklad modell för återkommande mätning av
servicekvalitet inom IT-projekt samt mätning av NKI för att kunna jämföra
IT-projekt internt i företaget.

Avgränsning
Då det finns många olika modeller i litteraturen gällande mätning av NKI samt
servicekvalitet har vi valt modellen American Customer Satisfaction Index,
hädanefter benämnd ACSI, för mätning av NKI samt modellen SERVQUAL för
mätning av servicekvalitet. Detta då dessa modeller är vedertagna inom dess
respektive område för mätning. Vidare har vi valt att avgränsa oss till mätning av
dessa i IT-projekt, detta då vår samarbetspartner är verksamma inom ITbranschen och arbetar med IT-projekt.
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2 Metod
I detta kapitel beskrivs arbetets upplägg samt tillvägagångssätt, från förutsättningar till
resultat.

Figur 1: Figuren illustrerar arbetets tillvägagångssätt i kronologisk ordning
Förutsättningarna för detta arbete har utgjorts i form av litteraturstudier som
sedermera legat till grund för val av strategi samt datainsamlingsmetod.
Datainsamlingsmetod har sedan genererat data av karaktär där dataanalysmetod
valts utefter detta. Efter dataanalys har arbetet framkommit med ett resultat.
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Litteraturstudier
Den första delen i en litteraturstudie består av att utforska litteratur för att finna
ett lämpligt forskningsområde. Journaler som publicerar artiklar inom det valda
forskningsområdet, författare som citerats frekvent samt undersökningar som
behandlar tidigare arbeten inom området studeras. Detta för att definiera ett
forskningsrelaterat problem där tidigare forskning saknas. (Oates, 2006)
I det initiala skedet av detta arbete diskuterades ämnesval tillsammans med
representanter från samarbetspartner varvid det framkom att de efterfrågade en
modell för mätning av NKI för att kunna jämföra IT-projekt internt i företaget
samt återkommande mäta servicekvalitet inom IT-projekt.
Sökningar genomfördes via databaserna Summon@dalarna samt Google Scholar
för att finna relevant litteratur kopplat till samarbetspartners efterfrågan. Efter
sökningar i dessa databaser framkom en rad koncept som var relevanta sett till
ämnesområdet av intresse. Dessa koncept sammanställdes sedan i nedanstående
tabell tillsammans med synonymer på både engelska samt svenska för att
möjliggöra ytterligare sökningar utifrån kombinationer av dessa koncept.
Som grund för genomförda litteraturstudier har följande konceptuella ramverk
framtagits:

Tabell 1: Konceptuellt ramverk
Konceptuellt ramverk för litteratursökning
Koncept 1

Koncept 2

Koncept 3

Koncept
4

Koncept
5

Koncept 6

Koncept
7

Information System

Satisfaction

Customer

Model

Index

Regular

Service
Quality

Information
Technology

Assessment

Client

Modell

Directory

Återkommande

Service
Kvalitet

Information

Evaluation

Stakeholder

Informationssystem

Tillfredställelse

Klient

Informationsteknologi

Utvärdering

Kund

Listing

Intressent

Den andra delen i en litteraturstudie handlar om att styrka att valt
forskningsområde saknar tidigare forskning. Ett sätt att styrka detta är att påvisa
att tidigare forskning saknas baserat på befintlig litteratur. Det som vill
åstadkommas är att visa att valt forskningsområde bidrar med kunskap som
tidigare inte varit känd. (Oates, 2006)
Sökningar i databaserna Summon@dalarna samt Google Scholar enligt
ovanstående koncept har resulterat i en rad dokument av intresse. Genom att
kombinera de olika koncepten i ovannämnda ramverk har nedanstående litteratur
framtagits. Den litteratur vi funnit har sedan granskats genom att kontrollera om
de genomgått en extern granskning (Peer-review) samt antal citat per artikel för
att styrka dess trovärdighet för arbetet.
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Efter att funna dokument granskats enligt ovanstående kriterier sammanställdes
sökresultaten i nedanstående tabell, varvid det framkom att det fanns ett gap
mellan tidigare forsknings modeller inom befintlig litteratur och återkommande
mätning samt en avsaknad av befintliga modeller innehållande både NKI samt
servicekvalitet.
Efter att dokument funnits har dessa granskats genom att läsa abstract, där det
framkommit att modellen SERVQUAL är vedertagen för mätning av
servicekvalitet samt att modellen ACSI är vedertagen för mätning av NKI. Därför
har dessa modeller varit av intresse för detta arbete.

Tabell 2: Illustrerar sökresultat från Summon@dalarna samt Google Scholar
Sökresultat
Artikelnamn
The American Customer
Satisfaction Index: Nature,
Purpose, and Findings
Foundations of the
American Customer
Satisfaction Index
Measuring Customer
Satisfaction with Service
Quality Using American
Customer Satisfaction
Model (ACSI Model)
Measuring Information
System Service Quality:
SERVQUAL from the
Other Side
Measuring Information
Systems Service Quality:
Concerns on the Use of the
SERVQUAL Questionnaire

Koncept
1

Koncept
2

Koncept
3

Koncept
4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Koncept
5

Koncept
6

Koncept
7

X

X

X

X

X

Nyberg (2000) anser att litteratur bör väljas med källkritiskt omdöme för att
kunna säkerställa att ett påstående är vetenskapligt användbart. Man bör även
vara uppmärksam på huruvida funnet material genomgått en opartisk granskning
av en ämnesexpert eller inte. Litteratur som kan bedömas som allmänt tillförlitlig
kan vara artiklar som hämtats från handböcker inom ämnesområdet,
fackencyklopedier och vetenskapliga tidskrifter. Böcker eller doktorsavhandlingar
kan anses som tillförlitliga om de är författade av en erkänd forskare. Rapporter
som kommer från akademiska institutioner är också att anse som tillförlitliga.
Ur den litteratur som valt ut finns endast en artikel som inte genomgått en
opartisk granskning, vi anser dock att denna artikel vid namnet: Foundations of
the American Satisfaction Index kan anses som tillförlitlig då modellen som
beskrivs i artikeln är skapad av samme författare. Resterande artiklar i detta
arbete av denna författare har genomgått opartisk granskning. Artiklar i detta
arbete är hämtade från vetenskapliga tidskrifter inom relevant område och är
därför att anse som trovärdiga. Antal citat har även tagits i beaktande vid val av
litteratur.
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Strategi: Design and Creation
En design and creation-studie syftar till att utveckla en ny produkt, en så kallad
artefakt. Den artefakt en design and creation-studie resulterar i kan vara en
samling teoretiska begrepp, en modell över en företeelse (kombinationer av
konstruktioner som representerar en viss situation, ex flödesdiagram), en metod
för att utföra något, ett till någon grad fungerande IT-system eller en kombination
av dessa. (Oates, 2006)
Arbetets problemformulering samt syfte riktar sig mot att framställa en
vidareutvecklad modell vilket gör att det lämpar sig att använda sig av en design
and creation strategi. Arbetet innefattar således en vidareutvecklad modell som
kommer att utgöra arbetets artefakt. Vi har varit medvetna om att detta arbete
kunnat vara att anse som en fallstudie då samarbetspartner studerats, dock har
detta arbete fokuserat på framställningen av en vidareutvecklad modell (artefakt)
varvid vi anser att detta arbete är att anse som design and creation snarare än en
fallstudie.
Enligt Oates (2006) kan man få förklara sig om varför ens eget arbete inte bara är
en normal Design and Creation. Det kan även vara svårt att generalisera
användningen av en IT-artefakt skapad för en enstaka situation. Det kan vara
riskfyllt om man inte har de rätta tekniska eller artistiska egenskaperna. Den kan
producera en undersökning som är färskvara eftersom utvecklingen av teknologi
går i rasande takt, detta skulle innebära att undersökningen är inaktuell innan den
ens blivit färdigtestad.
Vårt arbete är inte anse som en normal Design and Creation då modellen som
skapats i arbetet är framtagen med syfte att täcka luckor i tidigare forskning.
Situationen gällande att arbeta i IT-projekt är att anse som generell då denna
arbetsform är vanlig inom IT-branschen. Vidare är modellerna ACSI samt
SERVQUAL som den vidareutvecklade modellen baseras på att anse som
generella då dessa är vedertagna vid mätning av NKI samt servicekvalitet, varvid
vi anser att generaliseringar gällande denna modell kan göras. Då modellen inte
innefattar teknik av den typ som blir omodern i snabb takt anser vi att
undersökningen inte är att anse som utsatt för risken att bli inaktuell innan dess
färdigställande.

Tillvägagångssätt
En typisk Design and Creation är fokuserar enligt Oates (2006) på
problemlösningens tillvägagångssätt. Den använder en iterativ process som
involverar fem steg: medvetenhet, förslag, utveckling, utvärdering och slutsats.
Medvetenhet: Igenkännandet och artikulationen av ett problem, som kan
komma från att studera litteratur där man eftersöker ytterligare forskning inom
vissa områden (Oates, 2006).
Arbetets problemformulering identifierades efter studier av litteratur inom
området NKI samt servicekvalitet varvid det framkom att det saknades tidigare
forskning om modeller innehållande både NKI samt servicekvalitet kombinerat
med ett återkommande förhållningssätt gällande mätningar av servicekvalitet,
dvs. att man genomför mätningar före, under samt efter ett avslutat utbyte av
tjänst/produkt.
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Förslag: Från nyfikenhet om problemet till att erbjuda en idé om hur problemet
kan angripas (Oates, 2006).
Efter att medvetenhet om problemområdet erhållits framlades ett förslag,
nämligen följande:


Att ta fram en vidareutvecklad modell där ovan nämnda modeller
inkluderats för mätning av NKI mellan olika IT-projekt, innehållande ett
återkommande förhållningssätt gällande mätningar av servicekvalitet
inom IT-projekt.

De modeller som lämpade sig bäst för detta arbetes problemformulering samt
syfte var ACSI för mätning av NKI samt SERVQUAL för mätning av
servicekvalitet. Båda dessa modeller saknade dock det återkommande
förhållningssätt som eftersträvades i arbetets problemformulering samt syfte.
Detta adresserades dock i ett senare skede via intervjuer hos samarbetspartner (se
kap 4.2 Samarbetspartner - kravfångst).
Dessa båda modeller studerades sedan och innefattades i arbetets teorikapitel.
Utveckling: Här omsätts idé till implementering. Hur detta görs varierar
beroende på vad som ska utvecklas, ex. kanske en algoritm behöver utveckla
formella bevis, eller ett nytt användargränssnitt som omsluter nya teorier om
mänsklig kognition kanske behöver mjukvaruutveckling. (Oates, 2006)
I Utvecklingens första skede togs en vidareutvecklad modell fram efter studier av
lämpliga modeller i den befintliga litteraturen samt efter intervjuer med
nyckelpersoner hos uppdragsgivaren och övriga personer med relevant kunskap
inom valt område. Utvecklingsmetodik gällande denna modell beskrivs nedan (se
kap 2.4 Utvecklingsmetodik gällande vidareutvecklad modell).
I Utvecklingens slutgiltiga skede bedrevs utveckling gällande mockups med syfte
att på ett simplifierat grafiskt vis ge förslag på hur ovan nämnda modell skulle
kunna tänkas implementeras i en framtida webbaserad applikation.
Utvecklingsmetodik gällande dessa mockups beskrivs nedan (se kap 2.4
Utvecklingsmetodik gällande vidareutvecklad modell).
Utvärdering: Att undersöka den utvecklade artefakten och bedöma dess värde
och avvikelser mot vad man förväntat (Oates, 2006).
Utvärdering av denna modell genomfördes via intervjuer där modellens
konstruktion visats upp under intervjuernas gång, detta för att verifiera den
vidareutvecklade modellen samt påvisa om denna innehaft potential att appliceras
i empirin.
Slutsats: Här skrivs resultaten från designprocessen upp och man identifierar
den erhållna kunskapen tillsammans med eventuella lösa ändar som inte kan
förklaras än, och som kan vara potentiella material för fortsatt forskning (Oates,
2006).
Resultatet blev en vidareutvecklad modell baserad på ACSI samt SERVQUAL för
mätning av NKI för att kunna jämföra IT-projekt internt i företaget IT-projekt
samt återkommande mätning av servicekvalitet inom IT-projekt.
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Slutsats: Det framkom under intervjuer att den framtagna vidareutvecklade
modellens design och konstruktion var att anse som applicerbar i empirin enligt
de respondenter som tillfrågats. Dock skulle det vara av intresse att i skarpt läge
applicera denna modell i en webbaserad applikation för vidare verifiering.

Utvecklingsmetodik gällande vidareutvecklad modell
Man måste enligt (Oates, 2006) förklara och dokumentera hur man arbetat
igenom stegen av analys, design, implementation och testning. Här kan man välja
att använda en publicerad systemutvecklingsmetod som WISDM (Web
Information Systems Development Methodology), vattenfallsmodellen,
prototyping eller en egen metod som antagligen kommer vara unikt för just det
projektet. Här är det viktigt att man använder en lämplig kombination av text,
diagram, modeller, matematik och kodsegment så att läsaren kan följa hur man
gjort från det att man upptäckte ett problem, till ökad förståelse, till tänkbara
designlösningar, och slutligen till en bugg-fri databaserad produkt. Det ska alltså
vara spårbart (Oates, 2006).
Under analysfasen fastslogs att arbetet var av sådan karaktär att valet föll sig
naturligt att använda sig av egen metodik under utvecklingen då nyckelpersoner
hos samarbetspartnern besatt kunskap inom vissa metoder (effektkartläggning)
som varit lämpliga att använda under utvecklingens första skede.
Syftet med effektkartläggningen är att kartlägga vilka effekter som den nya
produkten behöver skapa för verksamheten. ”Det brukar finnas projektmål som
beskriver vad projektet förväntas leverera. Det är nödvändigt för att styra
projektet, men duger inte för att ge underlag för god design (Dominques &
Berndtsson, 2015).”
En effektkarta skiljer sig från andra tekniker eftersom den syftar till att avgränsa
målbeskrivningen till endast de effekter som är kopplade till den aktuella
produkten. Genom att göra på detta sätt får man en direkt koppling till det som
behöver mätas samt följas upp i projektet samt i förvaltningen. (Dominques &
Berndtsson, 2015)
I samråd med samarbetspartner bestämdes det att metoden effektkartläggning
skulle användas för att komma fram till vilka effekter som den vidareutvecklade
modellen förväntades skapa för dennes verksamhet.
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Effektkartan utarbetades under designfasen i samarbete med nyckelpersoner
hos samarbetspartner, detta genom flertalet möten där diskussioner fördes
gällande denna effektkartas innehåll. Slutligen godkändes denna effektkarta av
samarbetspartner (se figur 2 nedan).

Figur 2: Illustrerar effektkartan gällande effekter samarbetspartner vill uppnå
Bilden ovan illustrerar effektkartan. I mitten av kartan listas effekten som vill
uppnås. Sedan listar man intressenterna som är kopplade till denna, med
nummerprioritering där nummer ett är högst prioriterat. Slutligen listas behov
som är kopplade till dessa olika intressenter.
Med denna effektkarta samt litteratur om ACSI samt SERVQUAL som grund
definierades sedan frågor som ställdes till intervjuobjekt från samarbetspartner i
syfte att genomföra kravfångst gällande den vidareutvecklade modellens innehåll.
Under implementationens första skede analyserades (se kap 5 Analys) befintlig
litteratur inom modellerna ACSI samt SERVQUAL för att finna de delar som varit
relevanta angående detta arbetes problemformulering samt syfte. De delar som
saknades i ovannämnda modeller gick att återfinna i empirin gällande de
intervjuer som genomfördes hos samarbetspartner (se kap 4.2 Samarbetspartner Kravfångst).
Under testfasens skede låg sedan ovanstående analys till grund för skapandet av
ett första utkast av den vidareutvecklade modellen. Med detta utkast som grund
definierades sedan frågor till respondenter från kundsidan av ett IT-projekt, dessa
frågor ställdes sedan under intervjuer i syfte att verifiera om utkastet av den
vidareutvecklade modellen var att anse som applicerbar i empirin. Under dessa
intervjuer framkom det förslag på mindre justeringar av modellen som sedan
beaktades. Med detta som grund framlades ett förslag på en slutgiltig
vidareutvecklad modell (se kap 6 Resultat).
“Balsamiq Mockups is a graphical user interface mockup builder application
(Wikipedia, 2014).”
Slutligen framlades ett förslag på hur denna modell skulle kunna tänkas
implementeras i en webbaserad applikation, detta genom att mockups (bilder på
utkast gällande tänkt design) skapades (se kap 6 Resultat). Dessa mockups
skapades i syfte att simplifiera samt öka förståelsen över hur den slutgiltiga
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modellen är tänkt att användas i empirin. Mockups skapades och presenterades
sedan för grafiker hos samarbetspartner varvid design samt tänkt funktionalitet
godkändes. Programmet som användes för att skapa mockups var det
webbaserade verktyget Balsamiq.
Nedanför (se figur 3 nedan) illustreras processen gällande egen
utvecklingsmetodik.

Figur 3: Illustrerar processen gällande utvecklingsmetodik

Datainsamling
Primärdata är enligt Jacobsen (2002) information som samlas in direkt från
källan, vilket innebär att forskaren själv samlar in data. Primärdata fås genom
användandet av datainsamlingsmetoder som till exempel intervjuer,
observationer eller frågeformulär.
Primärdata har samlats in via intervjuer då detta varit att föredra gällande
insamlandet av relevant data för att kunna besvara problemformulering samt nå
upp till syftet med detta arbete. Detta då luckor i tidigare forskning funnits samt
att bristen på redan befintlig data saknats om valt ämnesområde, vilket lett till att
sekundärdata inte varit tillgänglig.
Intervjuer:
En intervju är enligt Oates (2006) en viss typ av konversation, med vissa
antaganden som inte finns i en normal konversation. Intervjun har ett syfte, är
planerad och har målet att den intervjuande personen ska insamla information
om ett visst förbestämt ämne från den intervjuade. Intervjuer kan enligt Oates
(2006) vara en lämplig datainsamlingsmetod för:
-

Att insamla detaljerad information.
Ställa komplexa eller öppna frågor.

Enligt Oates (2006) kan en intervju vara semi-strukturerad, detta innebär att man
fortfarande har förbestämda frågor, men att dessa är av flexibel karaktär.
Ordningen kan ändras, nya frågor kan läggas till efter vad som framkommer
under intervjun, och den intervjuade kan svara mer detaljerat.
Inför intervjuerna studerades utvalda modeller och områden relevanta till
arbetets problemformulering samt syfte, sedan definierades lämpliga frågor med
detta som bakgrund, Dessa frågor utvärderades sedan för att säkerställa att de
genererade de svar vi eftertraktade till arbetet.
Vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer för möjligheten att ställa
följdfrågor under intervjuns gång. Och genom detta få mer djup och detaljrik data,
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vilket lämpar sig i detta arbete. Dessa följdfrågor har genererat data av sådan
karaktär att en annan intervjuform inte varit att föredra.
Vi har genomfört fyra semi-strukturerade intervjuer. Två av dessa med personer
hos samarbetspartner. Dessa personer har valts ut i samråd med kontaktperson
hos denna, detta för att få tillgång till nyckelpersoner med goda kunskaper inom
IT-projekt och kundrelationer. De andra två intervjuerna har genomförts med
personer med erfarenhet av rollen som kund dvs. de har deltagit vid inköp av ITlösningar och deltagit i IT-projekt i egenskap som kund och innehar därför goda
kunskaper inom detta område.
Intervjuer gällande respondenter från samarbetspartner genomfördes i det initiala
skedet av detta arbete, i syfte att samla in krav som denna haft på den
vidareutvecklade modellen, dessa har sedan legat till grund för den
vidareutvecklade modellens mätbara variabler.
Intervjuer gällande respondenter från kundperspektivet genomfördes efter att den
vidareutvecklade modellen framtagits, i syfte att verifiera den framtagna
modellens möjligheter för applicering i empirin i IT-projekt.
Två av intervjuerna genomfördes med representanter från leverantörssynvinkel
(samarbetspartner) varvid dessa fördefinierade frågor ställdes:





”Varför vill Knowit ha en applikation som mäter vad kunden tycker är
viktigast i ett inledande skede samt avslutande skede av ett IT-projekt?”
”Hur skulle Knowit kunna dra nytta av att kunna skicka ut ett
frågeformulär redan i början av ett IT-projekt?”
”Skulle det vara bra att även ha någon typ av uppföljning i mitten av ITprojektet?”
”Vad kommer ni att göra med det slutgiltiga resultatet av formulären?”

Övriga två intervjuer genomfördes med representanter från kundsidan varvid
dessa fördefinierade frågor ställdes:









”Känns dessa frågor relevanta för att mäta NKI för att kunna jämföra
IT-projekt internt i företaget?”
”Känns dessa frågor relevanta för att mäta servicekvalitet inom ITprojekt?”
”Vad anser du om antalet frågor i formuläret?”
 ”Anser du att några av frågorna inte är relevanta för ett ITprojekt?”
”Vad tycker du om att kunderna själva får vikta relevansen på
frågorna?”
”Vad anser du om att kunderna själva får skriva i egna frågor?”
”Vad anser du om att genomföra mätningar löpande (högst 3 gånger)
under ett IT-projekt?”
”Tror du denna modell skulle fungera för mätning av NKI för att kunna
jämföra IT-projekt internt i företaget samt servicekvalitet projektunikt
på ett återkommande sätt?”

Frågorna som ställdes till respondenter från samarbetspartner definierades med
effektkarta (se figur 2 ovan) som grund. Frågorna som ställdes till respondenter
från kundsidan definierades med utkast gällande den vidareutvecklade modellen
som grund.
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Inför intervjuerna med kund skickades frågorna (se bilaga 5) ut i syfte att
intervjuobjekten skulle ha möjligheten att förbereda sig inför intervju, detta för att
vi för arbetets problemformulering samt syfte strävat efter att insamla detaljerad
data. Frågor (enligt ovan) skickades även till samarbetspartners intervjuobjekt
med samma syfte.
Intervjuerna genomfördes muntligt och spelades in i samtycke med respondenten.
Detta för att få med allt som sagts under intervjun, samt för att kunna fokusera
mer på själva intervjun. Anteckningar har även förts under intervjuernas gång.
Enligt Oates finns vissa nackdelar med intervjuer som datainsamlingsmetod.
Svaren som uppkommer under intervjuer kan vara missvisande, då de fokuserar
på vad intervjuobjekten säger sig göra eller tycka, snarare än vad som i
verkligheten kan vara fallet. Det krävs också mycket tid och arbete, vilket innebär
att intervjuer inte lämpar sig till omständigheter där man behöver generalisera.
(Oates, 2006)
Vi är medvetna om att svaren som inkommer under en intervju kan vara
missvisande, i vårt fall har detta dock inte varit att anse som ett problem då
intervjuerna som genomförts i detta arbete varit av utforskande karaktär där
huvudfokus legat i att ta reda på vad respondenten tycker snarare än att kartlägga
verkligheten. Vi har i detta arbete valt att intervjua personer med de speciella
kunskaper vi eftersträvat, därför har intervjuer varit att föredra. Vi är medvetna
om att intervjuer är tids- och arbetskrävande varvid vi valt att intervjua ett fåtal
personer med den kompetens vi eftersträvat.
Det har funnits en begränsad tidsram gällande detta arbete samt vissa svårigheter
med att få personer med rätt kunskap att ställa upp på intervjuer, vi anser dock att
de intervjuer som genomförts är tillräckliga för att besvara arbetets
problemformulering samt syfte.

Kvalitativ dataanalys
Kvalitativ data innefattar enligt Oates (2006) all icke numerisk data. Det kan
handla om ord, bilder, ljud eller videoinspelningar som insamlas från intervjuer,
forskares anteckningar, företagsdokument, websidor eller utvecklingsmodeller.
Kvalitativ dataanalys utförs ofta genom att data förbereds, och forskaren sedan
försöker finna mönster eller teman i preparerade data.
Intervjuer som genomförts i empirin har genererat kvalitativ data i form av
ljudinspelningar då dataförlust samt bortfall velat undvikas. Efter att kvalitativ
data insamlats har detta analyserats efter de tre faser som Jacobsen (2002)
beskriver:


Beskrivning: Här vill man få en både grundlig och noggrann beskrivning
av insamlad data. Intervjuer och samtal bör dokumenteras så detaljrikt
som möjligt. (Jacobsen, 2002)
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dessa genom att lyssna
igenom ljudinspelningarna och ordagrant nedskriva allt som sades under
intervjuernas gång.



Systematisering och kategorisering: I denna fas systematiseras och
kategoriseras den data som ingick i föregående fas. Överflödig information
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som inte är relevant för arbetet sorteras ut för att göra informationen
överskådlig. (Jacobsen, 2002)
Då transkribering avslutats analyserades nedskriven data från intervjuerna
samt kategoriserades, detta genom att hitta kategorierna leverantör samt
kund. Sedan identifierades teman relevanta för detta arbetes
problemformulering samt syfte. Överflödig information sorterades ut då
denna inte hade någon relevans för arbetet. Kvarvarande information
presenterades sedan under empirikapitlet.


Kombination: Här börjar data tolkas, samband hittas och
generaliseringar dras. Här kan även nya, tidigare, dolda förhållanden som
kan vara av intresse för arbetet uppdagas. Då planeringen, genomförande
och analys är likartade kan arbetet ske iterativt genom att förändra
upplägget, och genomföras på nytt. (Jacobsen, 2002)
Med empirin som grund började sedan data att tolkas, samband hittas
samt generaliseringar att dras, detta genom att hitta samband samt
skillnader mellan de olika intervjuobjektens svar för att se om
generaliseringar kunnat dras kopplat detta arbetes problemformulering
samt syfte. Resultatet presenterades sedan under analyskapitlet där det
användes som underlag vid framtagandet av arbetets vidareutvecklade
modell.

Enligt Oates (2006) kan det finnas en fara med att känna sig överväldigad av all
data som samlats in, även om det bara är från några intervjuer, vilket kan leda till
att man känner sig oförmögen att hitta teman och mönster. Tolkningar av data
kan även vara mer förankrat i forskaren (identitet, bakgrund, antaganden och
övertygelser) än vad det är i kvantitativ dataanalys. Icke textbaserad data och dess
analys passar inte in i avhandlingar och uppsatser, utan lämpar sig bättre till
textuell data.
För att motverka att bli överväldigade av mängden data intervjuerna genererat har
vi metodiskt analyserat detta efter innehåll relevant för vår problemformulering
samt syfte, genom detta har vi motverkat att känna oss oförmögna att finna teman
och mönster. Vi är medvetna om att analysen kan leda till felaktiga tolkningar
förankrade i forskarens bakgrund mm. detta har beaktats under analysens gång.
Genom att intervjuernas inspelningar har transkriberats ordagrant, har dessa
överförts till textuell data.
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3 ACSI och SERVQUAL
I detta kapitel beskrivs modellerna ACSI samt SERVQUAL.

Modeller för mätning av NKI
Företag försöker idag bibehålla kundnöjdhet genom att förbättra produkt samt
servicekvalitet. Detta har lett till att flera nationella index utvecklats för att mäta
kundnöjdhet inom ett brett område av organisationer. På den nationella nivån
mäter man NKI genom att mäta hur företag och organisationer tillfredsställer sina
kunder. Dessa modeller kan dock användas för att jämföra produkter samt
tjänster inom ett företag. Den första riktiga modellen för mätning av NKI var den
svenska Swedish Customer Satisfaction Barometer (SCSB) som utvecklades 1989
av Clas Fornell. (Angelova & Zekiri, 2011)
ACSI är ett nationellt index av kundutvärderingar gällande kvalitet på varor samt
tjänster tillgängligt sedan 1994 för bosatta i USA. Det är den enda modell som på
ett enhetligt-, branschövergripande- samt regeringsplan mäter kundnöjdhet. Den
producerar index på kundnöjdhet, dess orsaker och effekter. ACSI innehåller ett
vägt genomsnitt av tre frågor. Dessa frågor besvaras på en skala mellan 1-10 som
sedan omvandlas till en 0-100 skala för rapportering. Dessa frågor mäter
övergripande kundnöjdhet, kundnöjdhet jämfört med förväntningar samt
kundnöjdhet jämfört med en ideal organisation. (Angelova & Zekiri, 2011)

Modeller för mätning av servicekvalitet
Ökad konkurrens och snabba avregleringar har lett till att mången service och
detaljhandelsföretag söker lönsamma sätt att differentiera sig från sina
konkurrenter. En strategi som har relaterats till framgång inom dessa branscher
är att leverera hög servicekvalitet. Att leverera överlägsen servicekvalitet verkar
vara en förutsättning för framgång, och även kanske överlevnad. SERVQUAL
skapades år 1988 av Parasuraman, Zeithaml och Berry. Modellen består av 22
frågor på två olika enkäter, där den första avser att kartlägga konsumentens
förväntningar på ett företags service, den andra avser att kartlägga hur servicen
sedan uppfattades av kunden, skillnaden mellan dessa förväntningar och
uppfattningar fångas sedan upp i en poängsumma kallad gappoäng.
(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988)
Den av oss valda modellen SERVQUAL är inte den enda modellen för att mäta
servicekvalitet, för att nämna några av dessa beskrivs tre övriga modeller
kortfattat nedan:




User Instrument Satisfaction (UIS) – mäter i vilken utsträckning
informationen som finns tillgänglig för användarna uppfyller deras
informationskrav. UIS ger en meningsfull summa poäng på kritiska men
svårmätbara resultat av ett informationssystem. (Ives, Olson, & Baroudi,
1983)
Technical and functional quality model – mäter förväntad service
och upplevd service på liknande sätt som SERVQUAL. Syftet med
modellen är att leverantören av en tjänst måste nå upp till konsumentens
förväntningar för att uppnå kundnöjdhet. (Seth, Desmukh, & Vrat, 2005)
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Attribute service quality model – som grupperar service i tre olika
attribut: Fysiska anläggningar, människors beteende och professionellt
omdöme. Dessa tre attribut ställs sedan mot varandra i en triangel där för
mycket koncentration i ett av triangelns hörn kan leda till katastrof. (Seth,
Desmukh, & Vrat, 2005)

ACSI
ACSI är ett kundbaserat mätningssystem för utvärdering av prestandaökning
inom företag, industrier, ekonomisektorer samt nationalekonomier. ACSI
uppdateras årsvis där man uppskattar NKI för varje företag i ett stickprov och
sedan viktar man dessa index mot varandra på företagsnivå, för att slutligen räkna
ut index per industri, sektor samt nationellt. (Fornell, Johnson, Anderson, Cha, &
Everitt Bryant, 1996)
Varje individuellt företags NKI representerar enligt Fornell et al. (1996) dess
marknad, dess kunder, och deras övergripande utvärdering över den totala
upplevelsen gällande inköp och konsumtion, både gällande vad de förväntade sig,
samt vad som faktiskt blev utfallet. ACSI mäter således kvalitet på varor och
tjänster utifrån hur kunden som konsumerar dessa upplever att de fungerar.
Konceptet med ASCI är att övergripande mäta kundnöjdhet på ett enhetligt samt
jämförbart plan.
För att detta ska fungera krävs en metodik bestående av två fundamentala
egenskaper, nämligen att NKI är en typ av kundutvärdering som inte kan mätas
direkt, samt att NKI måste mätas på ett sätt där man inte enbart mäter
konsumtionserfarenhet utan också innehar möjligheten att blicka framåt i tiden.
(Anderson & Fornell, 2000)
Övergripande kundnöjdhet (ACSI) innefattar tre föregångsfall bestående av:




Upplevd kvalitet/prestanda är den första faktorn som innefattar den
tjänade marknadens värdering baserat på den senaste tidens
konsumtionserfarenheter. Har en direkt samt positiv effekt på det
övergripliga planet gällande kundnöjdhet. Konsumtionserfarenhet kan
sedan ytterligare brytas ned i två komponenter som innefattar:
o

Anpassning: I vilken grad företagets erbjudande är anpassat mot
att möta olika typer av kundbehov.

o

Tillförlitlighet: Den grad som företagets erbjudande anses vara
tillförlitlig, standardiserad samt bristfri. (Fornell, Johnson,
Anderson, Cha, & Everitt Bryant, 1996)

Upplevt värde/Kunduppfattning omfattar den upplevda
produktkvaliteten i förhållande till priset. genom att lägga till denna faktor
i modellen ökar man möjligheten att jämföra sig mot andra företag,
industrier etc. Genom att använda sig av värdeomdömen för att mäta
prestanda kan man jämföra hög- och lågprisprodukter samt tjänster.
Denna faktor har ett positivt samband mellan upplevda värdeökningar och
kundnöjdhet. (Fornell, Johnson, Anderson, Cha, & Everitt Bryant, 1996)
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Uppfattning kan i detta fall ses som en åsikt om någonting som blivit
granskat och bedömt och detta varierar från kund till kund eftersom dessa
har olika uppfattningar om vissa produkter/tjänster. Kundnöjdhet
bestäms av kundernas uppfattning och förväntningar gällande kvalitet på
produkter och tjänster. Kunders upplevelse är i många fall subjektiv men
kan trots detta ge vissa användbara insikter för organisationer gällande
utvecklingen av deras marknadsföringsstrategier. (Angelova & Zekiri,
2011)
Att leverera hög nivå av god service har enligt Angelova & Zekiri (2011)
blivit ett försäljningsargument för att locka till sig kunders
uppmärksamhet och är därför den mest drivande orsaken som leder till
kundnöjdhet. Därför är kunduppfattning samt kundnöjdhet mycket nära
sammanlänkade, då den upplevda tjänsten ligger nära kundens
förväntningar leder detta till kundnöjdhet.
Nöjda kunder vidarebefordrar goda rekommendationer samt fortsätter
vara lojala gentemot företaget samt blir mer inställsamma mot att betala
ett högre pris.


Kundförväntan handlar enligt Fornell et al. (1996) om den marknad
som företaget är verksamma inom och dess förväntningar på företaget.
Marknadens förväntningar representerar både marknadens tidigare
konsumtionserfarenheter gällande företagets erbjudanden samt en
prognos över företagets förmåga att leverera kvalitet även i framtiden.
Detta gör att denna faktor blir både bakåt- samt framåtblickande.
Då man fångar alla tidigare kvalitetsupplevelser har denna faktor ett direkt
samt positivt samband gällande utvärderingen av företagets prestationer,
samt kundnöjdheten.
Inom litteratur gällande servicekvalitet definieras förväntan som vad en
tjänsteleverantör borde erbjuda snarare än vad de skulle erbjuda. Kunder
formar sina förväntningar efter tidigare erfarenheter, råd från vänner,
marknaden, samt konkurrentinformation och deras löften. Leverantörer
kan öka kundnöjdheten genom att sänka kundförväntningarna. (Angelova
& Zekiri, 2011)

Andra faktorer som påverkar modellen är:


Kundklagomål/Kundlojalitet relaterar till varandra i modellen och
även om det inte finns några direkta mått på ett företags effektivitet
gällande kundtjänst/klagomålshantering, påverkar dessa faktorer övriga i
modellen. När relationen dessa emellan är positiv indikerar detta att ett
företag är framgångsrikt gällande att omvända missnöjda kunder till lojala
kunder. Då relationen dessa emellan är negativ innebär det att företaget
hanterat kundklagomål sämre vilket lett till att man fått ytterligare
kundavhopp. Om kundnöjdheten ökar bör detta resultera i minskade
kundklagomål samt ökad kundlojalitet. (Fornell, Johnson, Anderson, Cha,
& Everitt Bryant, 1996)
Kundlojalitet är enligt Angelova & Zekiri (2011) en viktig faktor gällande
ett företags tillväxt samt prestanda. Lojalitet är kopplat till upprepade
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affärer, dvs. en kund beskrivs som lojal då denna frekvent fortsätter att
köpa en produkt eller tjänst från en specifik leverantör. Det upplevda
värdet av en produkt eller tjänst påverkar kundens omdöme gällande
hans/hennes belåtenhet eller lojalitet gentemot produkten eller tjänsten.
Vikten gällande kundlojalitet ligger i att det är nära relaterat till ett
företags överlevnad samt framtida tillväxt. Kunder som är väldigt nöjda
med ett företag stannar troligtvis hos detta företag, vilket leder till
framtida intäkter för denna. Det är vida accepterat att kundlojalitet
optimerar lönsamhet, detta då det är mer kostsamt att locka till sig nya
kunder snarare än att behålla befintliga.
Kundklagomål mäts i procent gällande antalet kunder som indikerat att de
klagat till ett företag, direkt, inom en viss tidsram på en produkt eller
service. De direkta konsekvenserna av ökad kundnöjdhet är minskade
kundklagomål och ökad kundlojalitet. Om kunder inte är nöjda har de
möjligheten att avsluta (byta företag), eller uttrycka deras klagomål i ett
försök att få upprättelse. (Angelova & Zekiri, 2011)
Figuren nedanför (se figur 4 nedan) beskriver ACSI och hur dess delar påverkar
varandra. På den vänstra sidan finns index gällande drivkrafter för kundnöjdhet
(Kundförväntan, upplevd kvalitet, och upplevt värde). ACSI finns i centrum. Och
utfall av kundnöjdhet på höger sida i form av kundklagomål samt lojalitet.
(Angelova & Zekiri, 2011)

Figur 4: Figuren beskriver ACSI-modellens samband och verkan (Fornell,
Johnson, Anderson, Cha, & Everitt Bryant, 1996)
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Tabellen nedanför beskriver de mätbara- samt latenta1- variabler som används
inom ACSI, denna tabell innehåller beskrivningar om vilka variabler delarna i
figuren ovanför (se figur 4 ovan) tillhör, vilka mätbara variabler som tillhör
respektive latent variabel.

Tabell 3: Illustrerar mätbara- samt latenta- variabler som används inom ACSI
Mätbar variabel
Förväntningar gällande kvalitet
Förväntningar gällande anpassning
Förväntningar gällande tillförlitlighet
Utvärdering av upplevd kvalitet
Utvärdering av upplevd erfarenhet
gällande anpassning
Utvärdering av tillförlitlighet
Bedömning av kvalitet kontra pris
Bedömning av pris kontra kvalitet
Övergripande kundnöjdhet
Prestationer som understiger eller
överstiger förväntningar
Prestanda kontra kundens ideala
produkt/tjänst inom kategorin
Har kunden klagat formellt eller
informellt angående
produkten/tjänsten?
Bedömning av sannolikheten för återköp
Pristolerans (ökning) kontra återköp
Pristolerans (sänkning) kontra återköp

Latent variabel
Kundförväntningar
Kundförväntningar
Kundförväntningar
Upplevd kvalitet
Upplevd kvalitet
Upplevd kvalitet
Upplevt värde
Upplevt värde
ACSI
ACSI

(Före köp)
(Före köp)
(Före köp)
(Efter köp)
(Efter köp)
(Efter köp)

ACSI
Kundklagomål
Kundlojalitet
Kundlojalitet
Kundlojalitet

För att ACSI-modellen ska fungera på bästa sätt finns det vissa egenskaper inom
mätningen som bör uppfyllas enligt Anderson & Fornell (2000), varvid några av
dessa är intressanta för detta arbete då dessa är att anse som viktiga gällande
utvecklingen av modellen som ex. skalor och jämförbarhet, detta då dessa kan ses
som grundläggande egenskaper gällande mätning av NKI:


Giltighet: Hänvisar till hur väl de individuella mätningarna kan
representera den underliggande konstruktionen gällande
kundnöjdhet(ACSI) samt relatera effekter och konsekvenser på ett
förväntat sätt.
Det allvarligaste hotet gällande giltigheten i ACSI är skevhet gällande
frekvensfördelning då kunder tenderar att använda oproportionellt höga
mått på poängskalorna för att uttrycka tillfredställelse. Skevhet kan
beaktas genom att använda sig av fler skalkategorier(1-10). Det är ett
välkänt faktum att giltigheten ökar vid användandet av fler kategorier.

”latent variabel, statistisk term för en tänkt underliggande orsaksfaktor som
utan att själv vara observerbar används för att beskriva observerade variabler,
t.ex. en intelligensfaktor för att beskriva intelligenstestdata (Sundberg, 2015).”
1
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Detta är att föredra framför kategorisering av respondenternas svar där
endast ”nöjd” eller ”missnöjd” används, detta leder endast till låg
precision, skev giltighet samt att prognosförmågan blir dålig p.g.a. att
tillfredställelse handlar om i vilken grad man är tillfredsställd snarare än
om man ’nöjd” eller ”missnöjd”.


Enkelhet: Med tanke på komplexiteten gällande uppskattning av
modeller behåller ACSI en rimlig enkelhet. Den är kalibrerad på en 0-100
gradig skala. De absoluta värdena av ACSI är av intresse, men som med de
flesta andra ekonomiska indikatorer, förändras dessa över tid vilket kan
uttryckas som procenttal.



Jämförbarhet: En av de grundläggande frågorna är om det är möjligt att
jämföra tillfredställelsenivåer gällande olika kunder, företag, branscher
eller sektorer. I ACSI är det precis som för alla andra mätmetoder som
använder sig av frågeformulär väldigt svårt och komplicerat då skalor som
används i dessa formulär kan ha olika innebörd beroende på respondent.
Detta adresseras dock genom att behandla kundnöjdhet som en latent
variabel på en högre abstraktionsnivå där det finns en grund för att
jämföra saker som är fundamentalt olika.

SERVQUAL
Zeithaml, Berry, & Parasuraman (1988) skriver att eftersom tjänster är
föreställningar snarare än objekt, är det svårt för ett företag att mäta dessa. Detta
då det är svårt för ett företag att fastställa exakta tillverkningsspecifikationer för
jämn kvalitet över dessa tjänster. Kvalitet i tjänster är inte tillverkade i en fabrik
för att sedan levereras till kund.
De flesta tjänster kan inte bli räknade, mätta, inventerade, testade eller verifierade
i förskott innan försäljning för att säkerställa kvalitetsleverans. Utförande av
tjänster skiljer sig dessutom, detta kan variera mellan de anställda, kunder och
från dag till dag. I de flesta fall av tjänster, sker kvalitet under leverans av tjänster,
ofta i samspel mellan kunden och kontaktpersonal från tjänsteföretag. Av denna
anledning är servicekvalitet mycket beroende på prestationen de anställda
levererar, en organisatorisk resurs som inte kan styras till den grad som
komponenter av materiella varor kan konstrueras. Leverans av hög servicekvalitet
producerar dock mätbara fördelar i vinst, besparingar och marknadsandelar. Av
den anledningen har servicekvalitet och dess natur, och hur servicekvalitet uppnås
i organisationer blivit föremål för forskning. (Zeithaml, Berry, & Parasuraman,
1988)
Med detta som bakgrund har en modell skapats för att beskriva hur servicekvalitet
influeras av en serie på fyra gap som sker i organisationer (se figur 5 nedan). Gap 1
till 4 ligger på tjänsteleverantörens sida och kan hindra leverans av tjänster som
konsumenter uppfattar vara av hög kvalitet. Gap 5 ligger på konsumentens sida
och beskriver vad denne har för förväntningar på servicekvalitet samt upplevd
servicekvalitet. (Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 1988)
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Figur 5: Illustrerar Zeithaml, Berry, & Parasuraman (1988) konceptuella
modell över servicekvalitet
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Förklaring av modellens fem olika gap:






Gap 1: Skillnaden mellan konsumenternas förväntningar och
leverantörens uppfattning om konsumenternas förväntningar.
Gap 2: Skillnaden mellan leverantörsuppfattningar om konsumenternas
förväntningar och servicekvalitetskrav.
Gap 3: Skillnaden mellan servicekvalitetskrav och den service som
faktiskt levererats
Gap 4: Skillnaden mellan levererad service och vad som kommunicerats
om tjänsten till konsumenten.
Gap 5: Skillnaden mellan förväntad servicekvalitet och upplevd
servicekvalitet. (Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 1988)

Modellen SERVQUAL utvecklades ursprungligen av marknadsföringsforskare för
att mäta servicekvalitet generellt. Instrumentet innehåller 22 frågor, bakom dessa
frågor finns fem olika dimensioner som används av kunder när dessa utvärderar
servicekvalitet, oavsett vilken sorts kundservice utvärderingen berör. (Jiang,
Klein, & Carr, 2002)
SERVQUALS fem dimensioner:
1. Materiella tillgångar: Framträdande på fastigheter, lokaler,
utrustning och personal.
2. Tillförlitlighet: Förmågan att utföra utlovad service noggrant och
pålitligt.
3. Lyhördhet: Vara villig att hjälpa kunden och erbjuda snabb service.
4. Försäkring: Kunskap och artigt uppförande hos personalen och dess
egenskaper att förmedla tillit och självförtroende.
5. Empati: Förmedla medkänsla och individuell uppmärksamhet till
kunderna. (Jiang, Klein, & Carr, 2002)
Servicekvalitet för var och en av dessa fem dimensioner fångas upp av en
gappoäng. Denna gappoäng tas i SERVQUAL fram genom att mäta uppfattning
på levererad service, samt förväntan av service för varje fråga i modellen för att
sedan subtrahera dessa mot varandra (gappoäng = uppfattning - förväntan).
(Jiang, Klein, & Carr, 2002)
Allt efter att konkurrensen inom IT-branschen ökar mer och mer genom t.ex.
outsourcing, sammanslagningar mellan företag, eller andra alternativa
mekanismer som kan hjälpa företag med informationssystemstjänster mm.
försöker människor i ledande positioner inom IT-branschen att förbättra upplevd
samt faktisk servicekvalitet inom informationssystemfunktionen. Detta har
medfört att användningen av SERVQUAL–baserade instrument har ökat allt mer
inom forskningen om informationssystem hädanefter benämnd IS. (van Dyke,
Kappelman, & Prybutok, 1997)
Enligt van Dyke, Kappelman, & Prybutok (1997) finns det flera studier som visar
på att det kan finnas problem med att använda sig av SERVQUAL, dessa funna
problem kan grupperas in i två olika huvudkategorier: Konceptuella och
empiriska. Dessa två kategorier är tätt interrelaterade och kan därför vara svåra
att skilja på.
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Problem förknippade med instrumentet SERVQUAL:








Många av problemen som förknippas med instrumentet SERVQUAL
härstammar från definitionen av konceptet servicekvalitet, som är
teoretiskt grundad i avvikelser; kunden jämför skillnaden mellan upplevd
service kontra kundens förväntade service. (van Dyke, Kappelman, &
Prybutok, 1997)
Instrumentet SERVQUAL mäter separat förväntad servicenivå samt
erfaren servicenivå. Efter det kalkyleras servicekvalitetspoäng baserat på
skillnaden mellan dessa. Dessa tre olika poäng refereras vanligtvis som
Förväntan (F), Uppfattning (U) och SERVQUAL där ekvationen blir
(SERVQUAL = U - F). van Dyke, Kappelman, & Prybutok (1997) anser att
det känns förenklat att använda sig av subtraktion till att mäta kognitiva
undersökningar. Samt att de menar att om det är avvikelser som är det
intressanta, bör detta mätas direkt istället för på ovan beskrivna sätt.
Konceptet Förväntningar har i SERVQUAL många olika definitioner
vilket medför att konceptet är löst definierat och kan genom detta tolkas
på olika sätt, som i sin tur kan leda till validitetsproblem. Dessa olika
definitioner kan leda till annorlunda eller helt motsatt påverkan på
uppfattningen om servicekvalitet. (van Dyke, Kappelman, & Prybutok,
1997)
Problemet att kunna applicera ett instrument för att genomföra mätningar
om servicekvalitet mellan olika branscher. Instrumentet SERVQUAL
kräver vissa justeringar för att genomföra mätningar på olika branscher. I
en studie som genomförts för att mäta servicekvalitet mellan fyra olika
branscher har så många som 13 frågor varit nödvändiga att tillägga, eller ta
bort 14, för att fånga servicekvaliteten i de olika miljöerna. (van Dyke,
Kappelman, & Prybutok, 1997)

Jiang, Klein, & Carr (2002) ställer frågan om dessa besrivna problem är
tillräckligt allvarliga för att inte använda sig av SERVQUAL för att mäta
servicekvalitet på IS. De genomför i sin artikel en undersökning om SERVQUAL
där de inblandade är professionell IS population (utvecklare) och användare av IS,
där de tar upp de problem som förknippas med instrumentet från en professionell
IS synvinkel.
Jiang, Klein, & Carr (2002) anser att en fördelar med SERVQUAL är att denne
inkluderar äverlägsen ledningsdiagnostisk kapacitet i gapmätning och den
begreppsmässiga matchning av SERVQUAL’s dimensioner med IS miljö.
Frågorna nedan är beskrivna i två olika versioner där den första är gällande
förväntningar på leverantören av respondentens IS, och den andra versionen är
uppfattningar på leverantören som levererat ISet. Dessa 22 frågor har i deras
undersökning besvarats på en 5 gradig skala där 5 innebär att den svarande
kraftigt instämmer med påståendet och 1 innebär att den svarande kraftigt
motsätter sig påståendet. (Jiang, Klein, & Carr, 2002)
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De 22 frågor som ingår i SERVQUALs formuläret gällande förväntningar är
följande:
1.
2.
3.
4.

De kommer att ha uppdaterad hård- och mjukvara.
Deras fysiska anläggningar kommer att vara visuellt tilldragande.
Deras anställda kommer att vara välklädda och bra utseende.
Utseendet på de fysiska anläggningar som IS-enheten befinner sig i
kommer att vara i linje med de tjänster som tillhandahålls.
5. När dessa IS lovar att göra något inom en viss tid, gör de det.
6. När användare har problem kommer IS visa ett uppriktigt intresse att lösa
problemet.
7. Dessa IS kommer att vara pålitligt.
8. De kommer att tillhandahålla sina tjänster på utsatt tid.
9. De kommer att ha felfria register.
10. De kommer att tala om för användare exakt när tjänsterna kommer att
utföras.
11. De anställda kommer att ge snabb service till användarna.
12. De anställda kommer alltid att vara villiga att hjälpa användare.
13. De anställda kommer aldrig för upptagna för att svara på användarnas
frågor.
14. Beteendet hos de anställda kommer att ingjuta förtroende hos användare.
15. Användare kommer att känna sig trygga med sina transaktioner med de
anställda på IS enheten.
16. De anställda kommer vara genomgående tillmötesgående mot användare.
17. De anställda kommer ha de kunskaper som krävs för att genomföra sina
arbetsuppgifter väl.
18. De anställda kommer ge användare individuell uppmärksamhet.
19. De drifttimmar som IS enheten har kommer passa alla användare väl.
20. IS enheten har anställda som kommer ge användarna personlig
uppmärksamhet.
21. IS enheten kommer ha användarnas intresse varmt om hjärtat.
22. De anställda på IS enheten kommer förstå användarnas specifika behov.
(Jiang, Klein, & Carr, 2002)
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De 22 frågor som ingår i SERVQUALs formuläret gällande Uppfattning är
följande:
1.
2.
3.
4.

IS har modern och uppdaterad hård- och mjukvara.
IS fysiska anläggningar är visuellt tilldragande.
Personerna som arbetar med IS är väl klädda och har ett bra utseende.
Utseendet på de fysiska anläggningar som IS-enheten befinner sig i är i är
i linje med de tjänster som tillhandahålls.
5. När IS lovar att göra något inom en viss tid, gör de det.
6. När användare har problem, visar IS uppriktigt intresse för att lösa
problemet.
7. IS är pålitligt.
8. IS tillhandahåller sina tjänster på utsatt tid.
9. IS har felfria register.
10. IS talar om för användare exakt när tjänsterna kommer att genomföras.
11. De anställda på IS ger snabb service till användarna.
12. De anställda på IS är alltid villiga att hjälpa användare.
13. De anställda på IS är aldrig för upptagna för att svara på användarnas
frågor.
14. Beteendet hos IS anställda ingjuter förtroende hos användare.
15. Användare känner sig trygga med sina transaktioner med anställda på IS.
16. De anställda på IS är genomgående tillmötesgående mot användare.
17. De anställda på IS har kunskaperna som krävs för att genomföra sina
arbetsuppgifter väl.
18. De anställda på IS ger användare individuell uppmärksamhet.
19. De drifttimmar som IS enheten har passar alla användare väl.
20. IS har anställda som ger användarna personlig uppmärksamhet.
21. IS har användarnas intresse varmt om hjärtat.
22. De anställda på IS förstår användarnas specifika behov.
(Jiang, Klein, & Carr, 2002)
Eftersom SERVQUAL innehåller grundskelettet för mätning av servicekvalitet bör
det användas i sin helhet så mycket som möjligt. Ändringar i formuleringen av
frågorna för att anpassa dessa till den instans de är ämnade att mäta är
godtyckligt. Att ta bort någon av frågorna rekommenderas dock inte, då detta kan
resultera i att servicekvaliteten inte fångas upp fullt ut. Fler kompletterande frågor
kan läggas till i SERVQUAL, men bör då vara utformade på liknande sätt som de
ursprungliga 22 frågorna samt appliceras under någon av de fem dimensionerna.
Skulle de nya kompletterande inte passa in under någon av de fem dimensionerna
bör dessa analyseras för sig då de inte passar under den konceptuella domänen
servicekvalitet. (Parasuraman, Berry, & Zeithaml, Refinement and Reassessment
of the SERVQUAL Scale, 1991)
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4 Kravfångst och verifiering av modell
I detta kapitel beskrivs samarbetspartners syn på vad modellen bör innehålla samt kunds
syn på framtagen modell.

Presentation av intervjupersoner
De intervjuade personerna från arbetsgivaren har erfarenhet av att arbeta i ITprojekt i egenskap av projektledare eller ledande roller associerade till dessa.
Respondenterna presenteras nedanför med namn och titel samt företag:



Johan Olérs, Affärsområdeschef Design and Digital, Knowit Borlänge (se
bilaga 1).
Karin Lundberg, Projektledare, Knowit Borlänge (se bilaga 2).

De intervjuade personerna från kundsidan har erfarenhet av deltagande vid inköp
av IT-lösningar samt deltagande i IT-projekt i egenskap av kund. Respondenterna
presenteras nedanför med namn och titel samt företag:



Christian Richaud, Driftschef, Landstinget Dalarna (se bilaga 3).
Vincent De Deugd, Webbredaktör samt delprojektledare, Uppsalahem (se
bilaga 4).

Samarbetspartner – kravfångst
I detta kapitel beskrivs tidsramar för IT-projekt, bakgrund till varför samarbetspartner vill
mäta kundnöjdhet återkommande, uppföljningar inom IT-projekt, nuvarande mätning av
kundnöjdhet, samt hantering av resultat gällande mätningar av kundnöjdhet.

Tidsramar för IT-projekt inom Knowit
Johan Olérs
Det framkom under intervju att Knowit kan ha olika projekttidsramar beroende
på projektform, där de mindre IT-projekten kan sträcka sig över några veckor,
oftast då gällande arbete med befintliga kunder där arbetet är av karaktären att
vidareutveckla webbsidor gällande mindre funktioner. Längre IT-projekt i form av
utveckling av en helt ny webbsida med många funktioner har normalt en tidsram
på ett halvår, men kan i extrema fall uppgå till ett år. (Olérs, 2015)
Karin Lundberg
Vanligtvis varar ett IT-projekt mellan 3-5 månader ungefär, dock har Knowit ett
IT-projekt som varat ett år redan. (Lundberg, 2015)

Varför mäta återkommande?
Johan Olérs
Anledningen till att Knowit vill använda sig av ett återkommande förhållningssätt
gällande mätningar av kundnöjdhet före samt efter ett IT-projekt är enligt Olérs
(2015) för att Knowit främst vill skapa förutsättningar inför ett IT-projekt. De vill
veta vad kunden tycker är viktigast enligt denne själv, som ex. tidsplaner eller
budget. Vidare menar han att det är av betydelse att kunden själv viktar dessa
värden på ett sätt att endast en av frågorna kan vara viktigast och inte alla, detta
för att få en hållbar prioritering. Mängden frågor bör heller inte vara av för stor
kvantitet.
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Genom att skapa förutsättningar inför ett IT-projekt kan Knowit fokusera på de
delar som kunden själv prioriterat, om det då ex. är tidsplanen som är högst
prioriterat kommer Knowit att fokusera på detta även om det går ut över
någonting annat, då detta i sådana fall kan vara legitimerat av kund.
Olérs (2015) anser sedan att man bör ha uppföljning i ett avslutande skede av ITprojekt där kund får tycka till om hur Knowit lyckades med att efterfölja dennes
önskemål, detta för att få ett betyg på om Knowit genomfört ett lyckat IT-projekt
eller inte. Han menar att många kunder inte vet vad de kan förvänta sig inför ett
IT-projekt, om dessa kunder inte varit konkreta från början blir det svårt för
kunderna att vara konkreta efteråt också.
Karin Lundberg
I uppstartsmötet med kund i början av ett IT-projekt där man går igenom
projektplan samt omfattning av denna kan det vara bra att ställa frågan till kund
om vad denna anser vara viktigast ur deras synvinkel gällande IT-projektet. Här
kan det handla om budget, innehåll samt tidsplan. Tidsplanen kan vara viktig för
kund då denna kanske har i åtanke att lansera en produkt på webben i samband
med lokalbyte eller liknande. Om Knowit inte får reda på liknande aspekter i tid
kan detta leda till svårigheter i planering samt prioritering, detta då man i vissa
lägen kan få problem med att sätta in extra resurser där detta kan behövas.
Lundberg (2015) anser att Knowit som professionell leverantör bör ställa dessa
frågor till kund i det initiala skedet av ett IT-projekt, samt i ett avslutande skede,
detta för att summera IT-projekten för att fastställa om Knowits kunder blivit
nöjda med resultatet.

Uppföljning i mitten av IT-projekt
Johan Olérs
Knowit nämner hela tiden att de arbetar agilt vilket innebär att de är följsamma
gällande att förändra sitt arbetssätt utifall kunden önskar detta, och om det blir en
förändring mitt under pågående IT-projekt ändras således också förväntningar
samt förutsättningar, vilket leder till att en uppföljning mitt i skulle vara att
föredra. Om ett IT-projekt löper under ett halvår är det oftast så att förändringar
hinner ske, ex. tidsplanen som i det initiala skedet innehaft fokus under ITprojektets första del förändras till att budgeten fått fokus. Förändrat fokus kan
bero på direktiv uppifrån ledningen där plötsligt budgeten ökats, vilket lett till
skiftad prioritering. (Olérs, 2015)
Karin Lundberg
Att göra en mittuppföljning vore enligt Lundberg (2015) en bra idé, dock bör man
använda sig av en riktlinje gällande för var gränsen bör sättas, om det är vid sex
månader eller liknande. Då Knowit har avstämningar vid delleveranser mot kund
skulle man kunna se det som sprintleveranser, då skulle man enligt Lundberg
kunna göra uppföljningar var tredje vecka. Dock är kunden i vissa fall inte riktigt
mogen för denna typ av arbetssätt.
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Nuvarande arbetssätt för mätning av kundnöjdhet
Johan Olérs
Det framkom under intervju med Olérs (2015) att denne tror att många företag
antagligen vill följa upp kundnöjdhet, men att detta sker mer sporadiskt snarare
än systematiskt. I det initiala skedet av ett IT-projekt kan det komma tydliga
önskemål från kundens sida, dock arbetar man oftast utifrån synvinkeln att man
ska leverera en produkt eller tjänst enligt kravspecifikation varvid man sedan
endast fokuserar på detta. Generella mätningar görs branschvis där man tittar på
vilka företag som har flest nöjda kunder, där Knowit har en anställd som har detta
som arbetsuppgift, dock fokuserar denna del endast på uppföljning gällande
kundrelationer, inte på specifika IT-projekt, inte på uppföljning innan ITprojektet, utan endast i ett avslutande skede av IT-projekt.
Karin Lundberg
Lundberg (2015) har tidigare arbetat på Banverket i 14 år, där i en position där
arbetsuppgifterna gick ut på att köpa in resurskonsulter till dennes IT-projekt.
Dessa resurskonsulter köptes in från bl.a. Knowit, men även från Sogeti. Sogeti
använde sig då av tryckta kort relaterade till en resurs snarare än projekt, dessa
kort användes sedermera för att sätta upp förväntningar som var relaterade till
denne resurs.
Idag använder sig Knowit av Excelark som skickas till kund i inledningen av ett
IT-projekt, dessa fylls sedan i av kund efter att denne funderat över vilka frågor
som ur deras synvinkel anses som viktigast under ett IT-projekt. Denna idé föddes
efter att Lundberg sett de trycka korten som Sogeti använt sig av. Excelarken fylls
dock inte i av alla kunder, varvid Knowit diskuterat frågan om att införa denna
lösning i en webbaserad version istället. (Lundberg, 2015)
Lundberg håller också med Olérs om att kundnöjdhet antagligen kontrolleras mer
sporadiskt än systematiskt. Lundberg (2015) menar att Sogeti var de enda som
systematiskt ställde liknande frågor, dock poängterar Lundberg att detta var för
tio år sedan då denne hade Banverket som arbetsgivare. Det vore systematisk
samt professionellt av Knowit att systematisera detta gentemot kunden.
Lundberg (2015) anser precis som Olérs att viktningen bör vara uppbyggd enligt
principen att en fråga alltid måste väga mer. I ett tidigare projekt Knowit hade
valde kunden att vikta tre frågor i procenten 20, 20, 20, vilket inte är önskvärt.

Hantering av resultat vid proaktiva mätningar gällande
kundnöjdhet
Johan Olérs
Resultatet av mätningarna gällande kundnöjdhet kommer enligt Olérs (2015)
främst att användas projektunikt inom Knowit då förslaget är att kunden själv får
komma med önskvärda kriterier samt vikta dessa genom prioritering efter eget
tycke. Detta medför att man får många olika vinklar där varje vinkel blir
projektunik. En sammanställning där man ex. skulle haft 16 stjärnor i betyg men
endast fått 15 visar på god uppföljningsförmåga samt att kunden ansett att Knowit
lagt sig på en för kunden önskvärd nivå.
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Om Knowit hittar en variant där man alltid vill att en kund ska besvara en fråga
skulle man eventuellt kunna använda denna till att mäta kundnöjdhet på en
generell nivå. Olérs tror även att det skulle kunna fungera att använda sig av några
fördefinierade frågor för mätning av kundnöjdhet på en generell nivå
kompletterat med kundens egendefinierade frågor.
Karin Lundberg
Lundberg (2015) har tidigare inte tänkt på hur Knowit vill jämföra resultaten
sinsemellan då varje kund är otroligt unik gällande sina önskemål och behov,
samt sätt att agera på. Beställarsidan är rätt viktig och det kan i vissa fall vara så
att man vid avstämning av avslutat IT-projekt kommer fram till att någonting
under IT-projektet misslyckats som stått utanför Knowits påverkan, kundens
agerande t ex. Detta gör att Lundberg tror att jämförelser kommer att göras per
IT-projekt.
Det händer att Knowit har förvaltningskunder där Knowit först bygger en webb åt
denna kund för att sedan gå vidare med att bygga ett intranät åt densamme. Detta
innebär att Knowit kan ha samma personer från kunden samt från den egna sidan
som arbetar i olika IT-projekt efter varandra varvid det möjligtvis skulle kunna
vara intressant för Knowit att ta med resultatet från det första IT-projektet in i det
andra för att se om samma kriterier fortfarande är aktuella för det nya ITprojektet, detta för att se vilka kriterier man i det tidigare IT-projektet var
framgångsrik samt mindre framgångsrik på. Att jämföra IT-projekt emellan
varandra kan enligt Lundberg (2015) bli svårt. Däremot tror Lundberg att ett fåtal
fördefinierade frågor för att allmänt kunna mäta IT-projekt emellan varandra vore
en bra idé för att få det bästa från två världar.

Kundverifiering av vidareutvecklad modell
I detta kapitel verifieras om den vidareutvecklade modellen och dess konstruktioner är att
anse som applicerbar inom empirin.

Verifiering av frågor gällande NKI i IT-projekt
Christian Richaud
Det framkom under intervjun att Christian anser att de tre frågorna (se bilaga 5)
gällande NKI är bra till antalet, samt att det är relevanta frågor. (Richaud, 2015)
Vincent De Deugd
Under intervjun med Vincent gav han ett förslag på att ändra den första frågan av
de tre som ingår i NKI frågorna till: Är du nöjd med leveransen, istället för: Hur
nöjd är du med XXX tjänster. De andra två frågorna anser han är relevanta, men
menar att det kan vara olika faktorer i projektet som kan påverka som t.ex. vad det
är för tjänst som det handlar om. (De Deugd, 2015)

Verifiering av frågor gällande servicekvalitet inom IT-projekt
Christian Richaud
Christian anser att antalet frågor gällande servicekvalitet (se bilaga 5) är bra till
antalet då han menar att de får plats på ett papper. Christian tycker även att alla
dessa frågor är relevanta för sitt syfte, vissa mer och andra mindre t.ex. klädsel
där Christian menar att den frågan är lite underordnad då han anser att en
projektledare alltid bör vara mer välklädd än en anställd. Men Christian
poängterar att klädsel trots allt är att anse som viktig. (Richaud, 2015)
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Richaud (2015) anser att frågor om ekonomi eventuellt skulle kunna tas upp
bland frågorna, beroende på om detta är klart innan eller inte. Om det redan är
klargjort behöver ekonomi inte tas upp bland dem. Christian förklarar att han
varit med i IT-projekt där det framkommit saker som behövt läggas till utanför
avgränsningen, vilket resulterat i löpande taxa, som kan vara betydligt dyrare än
vad som överenskommits från början.
Dessa tillägg utanför avgränsningen resulterade i det fallet i en dubbel kostnad
mot vad som överenskommits från början. Christian menar att det är viktigt att
komma överens som dessa detaljer innan. Det framkom även under intervjun att
Christian tycker det är ett riktigt bra sätt att låta kunden själv välja ut fem frågor
av tjugotvå för att sedan vikta dessa efter vad kunden själv tycker är viktigast.
Genom detta får leverantören ett facit att gå efter. (Richaud, 2015)
Vincent De Deugd
Enligt De Deugd (2015) är relevansen gällande dessa frågor något bristande då
denne anser att vissa frågor är riktade mot att ha en person som passar upp
alternativt ”smörar” för kunden. Då det kommer till den fysiska anläggningen och
att den skulle behöva vara visuellt tilldragande menar Vincent att denna fråga inte
riktigt känns som den har något att göra med kvalitetsmätning av ett IT-projekt.
Vincent anser att det är bra att kunden själv får välja ut och vikta frågor samt att
kunden sedan får respons på detta, vilket han anser visar på att det anlitade
företaget bryr sig om själva mätningen och att det inte bara är en enkät som läggs
på hög. Det framkom även att Vincent tycker att antalet frågor om servicekvalitet
är lagom. (De Deugd, 2015)

Verifiering av kunddefinierade frågor
Christian Richaud
Christian anser även att det är bra att möjligheten finns att skriva in egna frågor
om de tjugotvå frågorna inte fått med allt kunden tycker är viktigt, men att det då
bör finnas styrning som talar om att kunden bör hålla sig kort då det blir svårt att
utvärdera en uppsats. Att även dessa frågor kan viktas likadant som de andra
frågorna anser han också är bra. Det är bra att fånga upp fel genom att ha med
möjligheten att skriva in egna frågor anser. (Richaud, 2015)
Vincent De Deugd
Vincent anser att det är bra att kunden själv kan skriva egna frågor då man kan få
med saker som ex. förslag eller annat man inte tänkt på. Det kan vara saker som
kunskapen hos konsulterna, har projektet fungerat bra eller projektteamet. (De
Deugd, 2015)

Verifiering av löpande mätningar inom IT-projekt
Christian Richaud
Att genomföra löpande mätningar i IT-projekt anser Christian kan vara viktigt,
men att risken finns att det kan kännas jobbigt om det skulle handla om kortare
IT-projekt. Christian menar att det vore bra att sätta upp riktlinjer över hur
många mätningar som sker beroende på hur långa IT-projekten är. Även att
möjlighet ges under en mittenavstämning för kunden att ändra sina svar om
denne av någon anledning skulle ha ändrat sig från den första mätningen, och att
möjlighet ges att vikta om i sina föregående val.
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Christian ger förslag på att låta styrgruppen svara på frågorna då de ofta har bra
idéer. Christian menar att det ofta finns en styrgrupp som har beställt projektet.
Vidare beskriver Christian att IT-projekt kan se väldigt olika ut och att detta
spelar roll över vem som bör svara på frågorna i mätningen. (Richaud, 2015)
Vincent De Deugd
Ur Vincents kundperspektiv måste denne ha en ansvarig i egenskap av en
kundansvarig hos leverantören som är möjlig att kontakta vid eventuella fall där
missnöje uppstått under ett IT-projekt, det kan handla om att byta ut personer
som inte fungerat i ett projekt eller liknande. Annars har man oftast inte tid att
svara under pågående IT-projekt, detta då man är för inne i själva
arbetsprocessen, vilket leder till att man tar det efter avslutat IT-projekt. Vincent
skulle dock antagligen inte svara på en enkät mitt under ett IT-projekt, utan hålla
på denna enkät så länge det skulle vara möjligt. Däremot anser De Deugd (2015)
att det skulle fungera att mäta innan ett IT-projekt samt efter ett IT-projekt.

Verifiering av vidareutvecklad modell för användning i empirin
Christian Richaud
Christian anser att mixen av att användaren får välja ut frågor och vikta dessa
själv, och att det sedan är dessa som följs upp i slutet av IT-projektet är bra. Och
även att det finns möjlighet att lägga till extra egna frågor. Vidare anser han att
det är bra att möjlighet finns att ändra sina val och viktning av frågorna under ITprojektets gång. Christian anser även att det är bra att mätningen är kort och
säger att: ”Och då blir dom förmodligen gjorda, för man vill gärna inte ha 60
sidor uppföljning före och under, utan det är kort, snabbt att göra och man får
mycket frihet att vikta själv (Richaud, 2015)”.
Christian tillägger även att det är bra att det inte finns någon fråga formulerad
som: Skulle ni använda oss igen? Då han anser att detta är underförstått, samt att
frågor i den formen har som syfte att ”fiska efter nästa affär (Richaud, 2015)”.
Vilket han menar att det är många som reagerar negativt på.
Vincent De Deugd
De Deugd (2015) tror att denna modell skulle fungera då det finns
förbättringsförslag där man kan vikta vissa frågor, samt fylla på med egna frågor.
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5 Analys
I detta kapitel beskrivs analysprocessen gällande identifiering av delar som bör användas
i den vidareutvecklade modellen.

NKI baserat på ACSI
Det framkom i arbetets initiala skede samt under intervjuer med respondenter
från samarbetspartner att det var av intresse att mäta generell kundnöjdhet för att
kunna jämföra IT-projekt internt i företaget via någon typ av NKI. Grundtanken
med att mäta NKI baserat på ACSI som beskrevs i arbetets teorikapitel (ACSI och
SERVQUAL) är att övergripande mäta kundnöjdhet på ett enhetligt samt
jämförbart plan vilket gör att de variabler inom modellen ACSI med fokus på att
mäta generell kundnöjdhet (ACSI) är att anse som mest relevanta gällande detta
arbetes problemformulering samt syfte. Övriga variabler relaterat till modellen
ACSI (Se tabell 3, sid 18) behandlar variabler som i olika omfattning och riktning
påverkar samt har ett samband till generell kundnöjdhet (ACSI), dock är dessa
variabler inte lika intressanta då dessa mer kan anses som variabler med påverkan
på generell kundnöjdhet (ACSI) snarare än att mäta generell kundnöjdhet.
De tre variabler som beskrivs i tabell 3 som mätbara variabler kopplade till den
latenta variabeln ACSI är med ovanstående som bakgrund att föredra gällande
mätning av generell kundnöjdhet för att kunna jämföra IT-projekt internt i
företaget:




Övergripande kundnöjdhet
Prestationer som understiger eller överstiger förväntningar
Prestanda kontra kundens ideala produkt/tjänst inom kategorin

För mätning av generell kundnöjdhet baserat på ACSI behöver man en metodik
där en av de fundamentala egenskaperna är att NKI är en typ av kundutvärdering
som inte kan mätas direkt. Detta gör att vi anser att mätningen av NKI inom ITprojekt inte bör innefattas i ett inledande skede av ett IT-projekt, utan endast bör
mätas i slutet av IT-projekt.
Under intervjuer med respondenter från samarbetspartner framkom det att ett
viktningssystem där kunden prioritetsviktar variablerna för mätning av
kundnöjdhet var att föredra gällande den proaktiva samt projektunika mätningen
av denna. Samarbetspartner ansåg också att kvantiteten gällande frågor överlag
för att mäta kundnöjdhet inte borde vara för många till antalet. Prioritetsviktning
för generell mätning av kundnöjdhet för att kunna jämföra IT-projekt internt i
företaget anser vi inte går att applicera då ACSI förespråkar att mätning endast
bör göras i slutet av IT-projekt och inte i ett inledande skede. Antalet frågor bör
dock tas i beaktande.
Mätningarna bör som beskrivs i teorikapitel (se kap 3.4 ACSI) uppfylla vissa
kriterier, varvid de som för detta arbetes problemformulering samt syfte är
intressanta presenteras nedanför:


Giltighet:
Undvika skevhet då kunder tenderar att använda oproportionellt höga
mått på poängskalorna för att uttrycka tillfredställelse, adresseras genom
att använda sig av fler skalkategorier (1-10).
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För mätning av generell kundnöjdhet i IT-projekt anser vi att den skala
som rekommenderas av ACSI bör användas för att motverka skevhet.


Enkelhet:
ACSI är kalibrerad på en 0-100 gradig skala.
Vi anser att skalan 0-100 sedan bör användas för enklare presentation av
resultat gällande index.



Jämförbarhet:
I ACSI är det precis som för alla andra mätmetoder som använder sig av
frågeformulär väldigt svårt och komplicerat eftersom skalor som används
tenderar att ha olika innebörd beroende på respondent. Adresseras genom
att behandla kundnöjdhet som en latent variabel.
För mätning av generell kundnöjdhet för att kunna jämföra IT-projekt
internt i företaget bör detta tas i beaktning varvid vi anser att
kundnöjdhet även i detta fall bör behandlas som en latent variabel.

Servicekvalitet
Som beskrivs i teorikapitlet (se kapitel 3.5 SERVQUAL) att tjänster är
föreställningar snarare än objekt samt att dessa är svåra för företag att mäta då
det är svårt att fastställa exakta tillverkningsspecifikationer för kvalitet över dessa.
Kvalitet i tjänster är inte tillverkade i en fabrik.
Modellen SERVQUAL innehåller 22 olika variabler med syfte att mäta kvalitet i
tjänster, vilket framkommit under intervjuer att samarbetspartner vill mäta i sina
IT-projekt. Som beskrivs i teorikapitlet under SERVQUAL bör alla dessa 22 frågor
tas med vid mätningar av servicekvalitet, dock kan dessa omformuleras för att
anpassas till den instans de ämnar mäta. Bakom dessa 22 frågor finns fem olika
dimensioner av servicekvalitet vilka är:






Materiella tillgångar – Framträdande på fastigheter, lokaler, utrustning
och personal.
Tillförlitlighet – Förmågan att utföra utlovad service noggrant och
pålitligt.
Lyhördhet – Vara villig att hjälpa kunden och erbjuda snabb service.
Försäkring – Kunskap och artigtuppförande hos personalen och dess
egenskaper att förmedla tillit och självförtroende.
Empati – Förmedla medkänsla och individuell uppmärksamhet till
kunderna

Mätningar med SERVQUAL modellen genomförs genom att kunden får svara på
dessa 22 frågor i två olika formulär, formulerade på två olika sätt, detta på en
femgradig skala där 1 innebär ett kraftigt negativ svar och 5 betyder kraftigt
positivt. Det första formuläret avser att fånga upp vad kunden förväntar sig inför, i
detta fall ett IT-projekt. Den andra formuleringen avser att fånga upp vad kunden
fått för uppfattning av utförda tjänster i IT-projektet.
Efter genomförd mätning fångas gappoäng upp mellan dessa svar genom att
subtrahera uppfattning – förväntan. Genom denna gappoäng kan sedan slutsatser
dras över hur ett företag lyckats med att leverera servicekvalitets tjänster till kund.
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Genom intervjuer med respondenter hos samarbetspartner framkom att de vill
skapa förutsättningar för IT-projekt genom att kartlägga vad deras kunder tycker
är viktigast i ett inledande skede av dessa. Samarbetspartner uttrycker att det vore
toppen om kunden själv kan tala vad de tycker är viktigast och vikta vilken
variabel de tycker är viktigast i IT-projektet, och menar att detta skulle eliminera
risken för att få en punktlista med de 10 sakerna de tycker är viktigast i ITprojektet. Genom att kunden viktar det som denne anser viktigt får
samarbetspartner reda på vad de ska ”lägga krut på” under IT-projektet, för att i
slutet av detta följa upp det med det sista formuläret och genom detta få reda på
hur de skött sig under IT-projektet. Det har även framkommit under intervjuer
med samarbetspartner att varje IT-projekt är unikt är dessa mätningar endast
användbara för varje specifikt IT-projekt och inte att anse som mätbara mellan
olika IT-projekt.
Vi anser att alla dessa 22 frågor i SERVQUAL bör finnas med vid mätning av
servicekvalitet inom IT-projekt, detta för att IT-projekt och personerna i dessa ITprojekt kan vara väldigt unika. Detta medför att det är svårt att välja ut enstaka
frågor för att fånga upp kundens synpunkter gällande dessa IT-projekt.
Vi anser dock att låta kunden svara och vikta alla dessa 22 frågor inte är att anse
som optimalt då detta skulle generera många variabler för en leverantör att
anpassa sig till under ett IT-projekt. Då samarbetspartner uttryckt att de inte vill
ha för många frågor anser vi att fem frågor är godtyckligt till sitt antal.
Mätning av servicekvalitet enligt SERVQUAL där man skickar ut två formulär (Ett
i början där man mäter förväntan, ett i slutet där man mäter uppfattning) samt
betygsätter dessa på en fem gradig skala är att föredra enlig oss.
Efter genomförd mätning anser SERVQUAL att gappoäng bör fångas upp där
subtraktion (uppfattning-förväntan) bör göras, detta anser vi inte är att föredra i
detta fall då det under intervjuer med samarbetspartner framkommit att
viktningen av frågorna gällande det inledande formuläret bör vara av det slaget att
en fråga alltid måste väga mer. Vi anser att viktningen av de fem valda frågorna
skall vara av det slaget att en femma endast kan anges en gång, likadant med
efterkommande nummer ned till en etta. Detta viktningssystem skulle medföra att
leverantören skulle få fem punkter att fokusera på och även tydligt visa i vilken
ordning kunden anser att dessa är viktiga. Då denna typ av viktning mäter
förväntan på ett sätt som frångår det som SERVQUAL ämnar, har vi valt att
frångå SERVQUAL och dess mätning av gappoäng.
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Kunddefinierade frågor
Under intervjuer med samarbetspartner framkom att de vill att kunden ska ha
möjlighet att förmedla vad denne anser viktigast ur deras synvinkel gällande ITprojektet. Detta då samarbetspartner menar att varje kund är otroligt unik t.ex. ett
tillfälle där en webbsida skulle lanseras i samband med lokalbyte.
Vi anser att de 22 frågor som ingår i SERVQUAL inte är tillräckligt specifika för
att fånga upp sådana detaljerade variabler som lansering av webb i samband med
lokalbyte. Detta medför att vi anser att möjlighet ska finnas för kunden att själv
specificera sin fråga och vikta den likadant som de övriga frågorna i SERVQUAL.
Vi föreslår följande:


Om kunden specificerar en egen fråga medför detta att denna fråga
ersätter en av de fem frågorna kunden valt från SERVQUAL. Möjligheten
finns då för kunden att maximalt definiera fem egna frågor, inte definiera
någon och då använda fem frågor från SERVQUAL, alternativt använda sig
av en mix av dessa.

Mittuppföljning
Då det saknas tidigare litteratur gällande detta förhållningssätt har det som
framkommit under intervjuer varit av stor vikt. Det framkom under intervjuer
med respondenter från samarbetspartner att tidsramar gällande IT-projekt hos
denne kunde sträcka sig från några veckor gällande mindre IT-projekt till ett år i
extrema fall gällande större IT-projekt. Samarbetspartner menar också att en
eventuell återkommande uppföljning i mitten av ett IT-projekt vore att föredra då
risken är stor att det under längre IT-projekt finns risk för att förändringar sker
där fokus skiftat från det initiala skedet av IT-projektet. Samarbetspartner menar
dock att någon form av riktlinje bör användas för var gränsen bör sättas vid
användning av mittuppföljning, om det är vid sex månader eller dylikt.
Vi anser att man enligt ovanstående bör sätta någon form av tydlig riktlinje vid
mittuppföljning gällande återkommande mätning av servicekvalitet samt
kunddefinierade frågor. Vid mindre IT-projekt anser vi att endast mätning av
dessa bör göras i det initiala skedet av ett IT-projekt för att skapa förutsättningar
inför denna, samt i slutet av IT-projekt för avstämning om hur utfallet i
verkligheten enligt kunds uppfattning blev. Vid IT-projekt som sträcker sig längre
än ett sex månader bör dock återkommande uppföljning ske med möjlighet för
kund att vikta om frågor, alternativt ändra frågor, ta bort frågor, eller lägga till
frågor.
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6 Resultat
I detta kapitel presenteras den vidareutvecklade modellen baserad på ACSI och
SERVQUAL.
Med analyskapitlet som grund har ovanstående modell med återkommande
förhållningssätt för mätning av NKI för att kunna jämföra IT-projekt internt i
företaget samt servicekvalitet inom IT-projekt tagits fram.

Metodik
Servicekvalitet används i den vidareutvecklade modellen endast för att mäta
inom IT-projekt, NKI används för att mäta för att kunna jämföra IT-projekt
internt i företaget.
Servicekvalitet i början av ett IT-projekt:
De variabler (frågor) i modellen som innefattar servicekvalitet kan som högst
uppgå till fem stycken, här kan dock kund välja variabler från antingen
SERVQUALS 22 variabler, eller definiera egna variabler, detta ger kunden
möjlighet till att ”mixa” SERVQUALS variabler med egendefinierade variabler
efter eget tycke.
Efter att dessa fem variabler valts ut viktar (prioriterar) kund dessa efter vilken
variabel denne anser vara viktigast. Kund har 15 poäng totalt att distribuera fritt
mellan dessa fem variabler, detta p.g.a. att endast en variabel skall inneha högsta
prioritet efter avslutad viktning (se figur 6 nedan).

Figur 6: Illustrerar den vidareutvecklade modellens viktningssystem
Servicekvalitet under ett IT-projekt:
Om kund skulle få ändrade prioriteringar eller anser att variabler bör tas bort,
läggas till eller liknande bör det finnas möjlighet för denna att göra det under en
mittuppföljning någon gång under IT-projektet, under denna uppföljning får
kunden samma förutsättningar som i början av IT-projektet, denna gång med
möjlighet att skifta fokus genom att göra förändringar gällande variabler som i det
tidigare skedet valdes samt viktades.
När/om en mittuppföljning bör göras är någonting som leverantör och kund
borde diskutera i början av IT-projektet då tidsramar för dessa kan variera.
Leverantör bör även sätta gräns för vilken tidsram som är att anse som rimlig då
det under kortare IT-projekt kan vara överflödigt att göra en mittuppföljning.
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Servicekvalitet samt NKI i slutet av ett IT-projekt:
Servicekvalitet:
I detta skede får kunden betygsätta de variabler gällande servicekvalitet som
valdes samt viktades i början av IT-projektet. Betygsättningen går till på så vis att
kunden enligt en betygsskala ett till fem betygsätter hur denna upplevt att
leverantören under IT-projektet nått upp till de i tidigare skedet valda variabler
som viktats, där betyget ett är att anse som ett kraftigt negativt svar, och betyget
fem som kraftigt positivt. I detta skede kan kund betygsätta med betyget fem på
alla variabler om denna anser att så är fallet, alternativt ett på alla variabler.
NKI:
I slutet av IT-projekt ställs dessa frågor för att fånga upp kundens helhetssyn på
leverantören och det specifika IT-projektet kopplat till denna. Dessa frågor består
av tre frågor till antalet och dessa ställs endast till kund i slutet av IT-projekt.
Kunden betygsätter här enligt betygsskalan ett till tio där ett är att anse som
kraftigt negativt, medan betyget tio är att anse som kraftigt positiv.
Resultat:
Servicekvalitet mäts här genom att viktningen som gjordes i början av ITprojektet omvandlas till procent baserat på ACSI då detta lämpar sig bättre än
SERVQUALS mätningssystem. Detta innebär att variablernas viktningar
omvandlas enligt följande formel: 100 % / 15 stycken poäng = 6,67 % per poäng.
Detta ger följande maxprocent per viktning (prioritet):
Prioritet 1: 33,35 %
Prioritet 2: 26,65 %
Prioritet 3: 20,00 %
Prioritet 4: 13,35 %
Prioritet 5: 6,65 %
Dessa procenttal används sedan för att jämföra mot den betygssättning som
genomfördes i slutet av ett IT-projekt gällande mätning av servicekvalitet (Bilaga 7
och kunddefinierade). Detta innebär att varje viktning måste nedbrytas för att få
reda på vad denna innehar för procentvärde gällande varje enskild variabel. Detta
illustreras nedanför:
Prioritet 1: 6,67 % per enhet på den fem gradiga skalan.
Prioritet 2: 5,33 % per enhet på den fem gradiga skalan.
Prioritet 3: 4,00 % per enhet på den fem gradiga skalan.
Prioritet 4: 2,67 % per enhet på den fem gradiga skalan.
Prioritet 5: 1,35 % per enhet på den fem gradiga skalan.
Summan vid högsta betyg på samtliga variabler är med ovanstående som grund
100 %.
NKI mäts endast i slutet IT-projekt, samt på en tio gradig skala. NKI består av tre
frågor, varvid varje av dessa frågor innehar ett värde av 33,33 %, varje enhet på
den tio gradiga skalan innehar ett värde av 3,333 %. Summan vid högsta betyg på
samtliga variabler är således 100 %.
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Nedanstående tabell (se tabell 4) beskriver vilka mätbara variabler de latenta
variablerna innehåller, samt vilken mätskala som bör tillämpas, vilka
mätningsområden de tillhör, kvantiteten frågor (min-max) gällande respektive
variabel samt om dessa variabler bör mätas återkommande eller inte.

Tabell 4: Illustrerar vidareutvecklad modell baserad på ACSI samt
SERVQUAL
Mätbara
variabler
Bilaga 6
Kunddefinierade

Latenta variabler

Mätningsområde.

Servicekvalitet (BÖRJAN)
Servicekvalitet (BÖRJAN)

Mätskala
1-5
1-5

Bilaga 6
Kunddefinierade

Servicekvalitet (UNDER)
Servicekvalitet (UNDER)

Bilaga 7
Kunddefinierade
Bilaga 8

Servicekvalitet
Servicekvalitet
NKI

(EFTER)
(EFTER)
(EFTER)

Per IT-projekt
Per IT-projekt

Antal
frågor
0-5
0-5

Återkommande
JA
JA

1-5
1-5

Per IT-projekt
Per IT-projekt

0-5
0-5

JA
JA

1-5
1-5
1-10

Per IT-projekt
Per IT-projekt
Jämföra IT-projekt

0-5
0-5
3

JA
JA
NEJ

Figuren nedan (se figur 7 på nästa sida) beskriver vår modells samband och
verkan, dvs. resultat från frågorna tagna från modellen SERVQUAL samt
kunddefinierade frågor blir sammanlagt fem till antalet genom kundens eget
urval.
Dessa valda frågor prioriteras sedan av kunden i en fallande ordning där 5 i betyg
är högst prioritet och 1 är lägst prioritet, det är inte möjligt att ge två frågor
samma prioritet.
Detta förser leverantör med information om vad kunden värdesätter i ett unikt ITprojekt, vilket ger leverantören förutsättningar att anpassa sig till kundens valda
frågor och prioriteringar.
Vid längre projekt eller efter muntlig överenskommelse skickas mittuppföljning av
servicekvalitet ut till kunden där denne först får betygsätta leverantörens
prestation på tidigare valda frågor, vilket resulterar i en projektunik poäng där
leverantören kan se hur de presterat på tidigare valda frågor, för att sedan få
möjligheten att välja fem nya frågor och prioritera om dessa eller välja att ha kvar
tidigare punkter.
I slutskedet av IT-projektet skickas en slutgiltig mätning av servicekvalitet ut som
genererar en projektunik poäng som leverantören kan använda för att se hur de
lyckats på de fem valda frågorna.
I nästa skede av modellen får kunden svara på frågor tagna från modellen
American Customer Satisfaction Index. Dessa frågor genererar även dessa en
poäng som leverantören kan använda för att mäta framgång mellan olika ITprojekt, detta genom att jämföra poängsumman från IT-projekten mot varandra.
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Figur 7: Illustrerar samband och verkan mellan den vidareutvecklade
modellens olika delar

Vidareutveckling
De delar som är att anse som vidareutveckling i detta arbete har identifierats
enligt nedan:
 Återkommande mätning av servicekvalitet inom IT-projekt saknas i både
ACSI samt SERVQUAL, detta anser vi är adresserat genom att införa
möjlighet till mittuppföljning mitt under pågående IT-projekt.


Kundfokuserade frågor saknades i både ACSI samt SERVQUAL, detta
anser vi är adresserat genom införandet av kunddefinierade frågor där
kunden själv skriver in vad denne anser är viktigt under ett IT-projekt.

Viktning (prioritering) saknas i både ACSI samt SERVQUAL, detta adresseras
genom att kunden själv viktar (prioriterar) de variabler denna anser vara viktigast
i ett IT-projekt.
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Förslag till design gällande webbaserad applikation
Mockupen nedan (se figur 8) illustrerar första delen i vår modell. I detta steg får
kunden välja de fem alternativ som denne anser som mest viktigt att vår
samarbetspartner fokuserar på att göra bra ifrån sig i ett IT-projekt. När kunden
gjort sina fem val trycker denne på ”Nästa” knappen för att komma till nästa sida.

Figur 8: Formulär för val av variabler
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Mockupen nedan (se figur 9) illustrerar nästa steg i vår modell. I detta steg får
kunden prioritera de fem val som gjordes i förra steget genom att vikta vilken av
dessa fem som är viktigast för denne. Detta görs genom att sätta ut (i detta fall)
fem stjärnor på det val som är viktigast, fyra på den som är näst viktigast, ner till
ett i en fallande ordning. Genom detta får vår samarbetspartner reda på vad de
ska fokusera mest på i IT-projektet. När kunden har prioriterat sina fem val kan
denne välja att antingen trycka på ”Tillbaka” knappen för att göra om sina val,
eller trycka på ”Skicka” knappen för att skicka vald och prioriterad data till vår
samarbetspartner.

Figur 9: Formulär för viktning (prioritering) av valda variabler
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Mockupen nedan (se figur 10) illusterar det första steget i mittuppföljningen. Här
får kunden betygsätta hur denne anser att vår samarbetspartner har skött sig på
de punkter som valdes i början av IT-projektet. Detta sker genom att kunden får
placera ut stjärnor, där en stjärna är att anse som lägsta betyg och fem stjärnor är
att anse som högsta betyg. I detta steg kan kunden sätta fem stjärnor på samtliga
punkter, eller en stjärna på samtliga. När kunden har betygsatt klart trycker
denne på ”Nästa” knappen för att komma till nästa sida.

Figur 10: Formulär för betygsättning av valda punkter vid mittuppföljning
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Mockupen nedan (se figur 10) illustrerar mittuppföljningen i vår modell. Denna
återkommande uppföljning är inte med i alla IT-projekt utan endast de IT-projekt
som pågår under en längre tid (ex. 1 år), alternativt att den kan skickas till kund
efter muntlig överenskommelse under ett IT-projekts gång. I detta steg får kunden
en påminnelse om vilka val denne gjort i början av IT-projektet, och har här
möjligheten att ändra sina fem val från listan på den första mockupen (se figur 8
ovan) och prioritera om dessa. När kunden har gjort klart detta trycker kunden på
”Skicka” knappen för att skicka ev. uppdaterad data till vår samarbetspartner.

Figur 11: Formulär gällande återkommande uppföljning
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Mockupen nedan (se figur 11) illustrerar nästa steg i modellen. I detta steg som
sker i slutet av IT-projektet får kunden betygsätta hur denne anser att vår
samarbetspartner har skött sig på de punkter som valdes i början av IT-projektet.
Detta sker genom att kunden får placera ut stjärnor, där en stjärna är att anse som
lägsta betyg och fem stjärnor är att anse som högsta betyg. I detta steg kan kunden
sätta fem stjärnor på samtliga punkter, eller en stjärna på samtliga. När kunden
har betygsatt klart trycker denne på ”Nästa” knappen för att komma till nästa
sida.

Figur 12: Formulär för betygsättning av tidigare valda variabler

43

Mockupen nedan (se figur 12) illustrerar nästa steg i modellen. I detta steg får
kunden se hur denne prioriterat punkterna sedan tidigare samt hur kunden
tillslut betygsatt vår samarbetspartners prestation på dessa punkter under ITprojektet. Kunden har även möjlighet i detta steg att kommentera satt betyg för
att ev. förtydliga varför detta betyg blev satt. Här visas även poäng för IT-projektet
som räknats ut enligt vad som beskrivits under kapitel 6.1 Metodik. När kunden
valt att kommentera eller inte så kan denne antingen trycka på ”Tillbaka” knappen
för att gå tillbaka och ändra betyg från föregående steg, eller trycka på ”Nästa”
knappen för att komma till nästa sida.

Figur 13: Formulär för översikt av resultat gällande mätning av servicekvalitet
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Mockupen nedan (se figur 13) illustrerar det sista steget i vår modell. I detta steg
få kunden betygsätta hur denne anser att IT-projektet har gått. Detta gör kunden
genom att betygsätta genom att sätta ut stjärnor, där en stjärna är att anse som
lägsta betyg, och tio stjärnor är att anse som högsta betyg. När kunden betygsatt
klart trycker denne antingen på ”Tillbaka” knappen för att gå till föregående sida,
eller ”Skicka” knappen för att skicka all betygsatt data till vår samarbetspartner.
Här visas även poäng för IT-projektet som räknats ut enligt vad som beskrivits
under kapitel 6.1 Metodik. Denna poäng kan sedan vår samarbetspartner använda
för att mäta framgång mellan sina IT-projekt.

Figur 14: Formulär för mätning av NKI
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7 Verifiering av vidareutvecklad modell
I detta kapitel beskrivs kundrespondenternas syn på den vidareutvecklade modellen.
Efter att den vidareutvecklade modellen som beskrivs i resultatkapitlet framtagits
genomfördes intervjuer med respondenter som fick representera kundsidan av ett
IT-projekt. Detta för att verifiera om den framtagna modellen var att anse som
applicerbar inom empirin gällande IT-projekt.

ACSI
Det framkom under dessa intervjuer att frågorna vi tagit fram gällande mätning av
variabeln kundnöjdhet (ACSI) överlag var bra, dock kom det fram att den första
frågan ”Hur nöjd är du med XXX tjänster?” eventuellt borde ändras till ”Är du
nöjd med leveransen?”. Detta har tagits i beaktande, dock anser vi att frågan ”Hur
nöjd är du med IT-projektet?” är ett bättre alternativ än båda ovanstående, varvid
denna sedan blev vedertagen i den slutgiltiga vidareutvecklade modellen.

Servicekvalitet
Antalet frågor (22 st.) gällande servicekvalitet ligger enligt respondenterna på en
nivå som är att anse som godtycklig. Gällande relevansen av dessa frågor framgick
det att båda respondenterna tyckte att de flesta frågor med undantag från enstaka
är att anse som relevanta gällande mätning av servicekvalitet inom IT-projekt. De
frågor som respondenterna inte tyckte var relevanta var följande:



XXX anställda kommer att vara välklädda och bra utseende
XXX fysiska anläggningar kommer att vara visuellt tilldragande.

Vi anser dock att vissa kunder skulle kunna anse dessa frågor som relevanta då
varje kund är unik i sina åsikter samt att SERVQUAL förespråkar att samtliga 22
frågor bör finnas med för att täcka området servicekvalitet.
Båda respondenterna anser att det är bra att kunden själv får välja ut fem (5)
frågor ur SERVQUAL (22 frågor) som denne anser är viktigast, samt att det är bra
att kunden själv får vikta dessa enligt vilken av frågorna som anses inneha högst
prioritet.

Kunddefinierade frågor
Båda respondenterna anser att möjligheten till att kunderna själv kan skriva
frågor är bra då man kan få med saker som de övriga 22 SERVQUAL frågorna inte
täckt upp. En respondent anser att det är bra att kunden själv får vikta dessa
enligt vilken prioritet denne anser som lämplig.

Återkommande mätningar inom IT-projekt
Christian Richaud förhåller sig till samma linje som Karin Lundberg på Knowit
Borlänge där denne menar att någon form av riktlinje gällande återkommande
mätningar bör tas fram då det kan uppfattas som jobbigt för kund att genomföra
dessa vid IT-projekt med kortare tidsram. Möjligheten för kund att vikta om samt
ändra sina frågor mitt under ett IT-projekt anser Christian vara bra då kund av
någon anledning kan ha ändrat sig under IT-projektets gång. Vincent De Deugd
anser däremot att återkommande mätningar mitt under IT-projekt kan vara
problematiska då det kan upplevas att det saknas tid då man är mitt uppe i själva
arbetsprocessen.
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Däremot anser Vincent att det skulle fungera att mäta i det initiala skedet samt i
slutet av IT-projekt.

Verifiering av vidareutvecklad modell
Båda respondenterna anser att den vidareutvecklade modellen skulle fungera för
användning i empirin i IT-projekt. Respondenterna menar att viktningssystemet
gällande att kunden själv får vikta beroende på vad denne prioriterar är bra, samt
att mixen av egna frågor samt fördefinierade frågor är bra. Christian Richaud
anser också att det är bra att frågorna inte är för många till antalet, samt att det är
bra med en mittuppföljning under IT-projekt där kunden har möjlighet att ändra
sina val samt vikta om frågorna.
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8 Slutsats och diskussion
I detta kapitel görs återkoppling till arbetets problemformulering och syfte, eventuella
kunskapsintressenter samt förslag till vidare forskning presenteras

Återkoppling till problemformulering
Arbetets problemformulering är:
Hur kan en vidareutvecklad modell baserad på modellerna ACSI och
SERVQUAL användas i IT-projekt för att mäta NKI mellan dessa samt
återkommande mäta servicekvalitet inom dessa?
För att mäta NKI mellan olika IT-projekt har modellen ACSI använts som
utgångspunkt, denna del i vår modell innehar tre mätbara variabler (se kapitel 6
Resultat) som berör kundens generella synpunkt på hela IT-projektet. Dessa
frågor kommer att vara identiska för varje IT-projekt, vilket gör att vi anser att
detta möjliggör jämförelser mellan olika IT-projekt.
För att mäta servicekvalitet inom IT-projekt har modellen SERVQUAL använts
som grund för de 22 mätbara variablerna gällande servicekvalitet. Dessa är av
generell karaktär vilket även styrkts av respondenter från kundsidan (se kapitel
7.2 Servicekvalitet). Kunden har även möjlighet att formulera egna mätbara
variabler (frågor) som säkerhet ifall ingen av de 22 variablerna från SERVQUAL
inte skulle passa det specifika IT-projektet enligt kund. Detta gör att urvalet av
variabler (frågor) kommer att vara unikt för varje enskilt IT-projekt, viket gör att
detta lämpar sig för mätning inom IT-projekt (se kapitel 6 Resultat).
Leverantören i ett inledande skede av ett IT-projekt har möjlighet att samla in
information om vad kunden anser viktigast i form av ett formulär ämnat för just
detta (se kapitel 6 Resultat). Då kunden får välja variabler (frågor) samt definiera
variabler och även vikta dessa efter eget tycke. Vid längre IT-projekt finns i vår
vidareutvecklade modell även möjlighet till återkommande uppföljning. Genom
detta anser vi att den återkommande ansatsen i detta arbetes problemformulering
uppfylls.

Modellens originalitet
Vi anser att vår modell är att anse som originell då vår modell innefattar både
mätning av servicekvalitet inom IT-projekt och mätning av NKI för att kunna
jämföra IT-projekt internt i företaget. Vidare har vi valt att använda oss av
återkommande mätningar vilket möjliggör att leverantören i ett tidigare skede får
ett betyg på sina prestationer samt att kund kan ändra sina tidigare val och
prioritera om dessa. Detta förhållningssätt skulle lämpa sig väl ihop med ett agilt
IT-projekt då arbetssättet är att anse som iterativt, men vi anser att modellen även
går att använda i icke agila IT-projekt. Detta då de kunddefinierade frågorna kan
vara av varierande karaktär vilket gör att dessa även kan användas i andra typer
av projekt. Samt att mittuppföljningen inte behöver skickas till kund efter muntlig
kommunikation utan även kan skickas ut vid en bestämd tid. Vidare anser vi att
de kunddefinierade frågorna och att kunden själv prioriterar dessa, samt att
prioriteringen i slutskedet av modellen genererar olika poängskalor är att anse
som unikt då detta saknas i tidigare forskningsgenererad litteratur.
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Metodkritik
På grund av arbetets begränsade tid så har vi endast hunnit med sammanlagt fyra
stycken intervjuer, två från uppdragsgivaren och två från kundsidan av IT-projekt.
Genom att intervjua fler personer med goda kunskaper om IT-projekt hade vi
kunnat erhålla mer värdefull information för skapandet och verifieringen av vår
modell. Ett till problem är att modellen inte testats i skarpt läge i IT-projekt, vilket
även det hade varit önskvärt. Genom att använda modellen i ett antal IT-projekt
hade snittpoäng kunnat erhållas för att kunna avgöra vad som är en sämre eller
bättre poäng än snittet av olika IT-projekt. Samt att avgöra om modellen fungerar
som vi haft för avsikt med den.

Kunskapsintressenter
Med kunskapsintressenter avser vi personer eller grupper som skulle kunna
tänkas inneha intresse för detta arbete. En grupp intressenter skulle här kunna
vara företag verksamt inom IT-branschen där många uppdrag består av att arbeta
i projektform där kundrelationer är att anse som viktiga. En grupp intressenter
kan även vara forskare inom relaterade ämnesområden.

Framtida forskning
Vi har i detta arbete skapat en vidareutvecklad modell för mätning av NKI för att
kunna jämföra IT-projekt internt i företaget samt återkommande mätning av
servicekvalitet inom IT-projekt. Denna modell har verifierats av respondenter
med god erfarenhet från kundsidan av IT-projekt, dock skulle det vara av intresse
att implementera denna modell i empirin i ett antal IT-projekt för att fastställa
dess användbarhet.
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Bilaga 1 intervju med Johan Olérs,
Affärsområdeschef, Knowit Borlänge
Med: Johan Olérs, Affärsområdeschef Design & Digital, Knowit
Plats: Knowit, Borlänge
Datum: 2015-05-05
Längd: 15 min
Medverkande: Johan Olérs, Daniel Karlsson, Robert Karlmats

Robert: Varför vill Knowit ha en applikation som mäter vad kunden tycker är
viktigast i ett inledande skede samt avslutande skede av ett IT-projekt?
Johan: Det är för att vi först och främst måste skapa förutsättningar inför ett ITprojekt, innan vi startar upp ett IT-projekt vill vi veta vad kunden tycker är
viktigast, är det viktigast att vi håller tidsplanerna eller att vi inte drar över budget
eller sådana saker. Det är toppen för oss och veta det inför ett IT-projekt och om
kunden själv kan tala om det för oss och vikta vilken av de här sakerna som är
viktigast, för annars är risken att man får tillbaka en punktlista med ex. "De här
tio sakerna är viktigast för oss", då är det bättre att endast en sak är viktigast,
sedan näst viktigast och näst näst viktigast o.s.v., men inte för många frågor
heller.
Då vet vi vad vi ska fokusera på under IT-projektet, då är det där vi ska lägga krut
på hela tiden, om det är tidsplanen som är viktigast ser vi till att hålla tidsplanen
oavsett om det går ut över någonting annat för det kanske är så att det är ok med
kunden då. Efter IT-projektet får sedan kunden chansen att följa upp det här och
tycka till ex. "lyckades vi nå det vi skulle?", det blir liksom ett betyg på om vi har
gjort ett bra jobb eller inte, annars får man oftast bara tillbaka "det här gjorde vi
bra" och sedan blir det inte så mycket mer uppföljning alla gånger. De flesta
kunder vet inte vad de ska förvänta sig heller, om de inte har varit konkreta så är
det väldigt svårt att vara konkret efteråt också.
Daniel: (Öppen fråga) De här IT-projekten, kan de sträcka sig över allt från
några veckor till längre tid, är det väldigt individuellt beroende på IT-projekt?
Johan: Vi kan ju ha små IT-projekt som sträcker sig över några veckor bara,
speciellt om de sker i förvaltningen med befintliga kunder som vi ska
vidareutveckla webbarna med små insatser, göra några funktioner eller så, men
det kan också vara att vi ska bygga en helt ny webb med massor av olika
funktioner, ny design, d.v.s. rubb och stubb. Det kan alltså vara allt från små ITprojekt på några veckor till stora IT-projekt på i normala fall ett halvår, eller ett år
om det skulle vara extremfall.
Daniel: Då skulle jag vilja passa på att lägga fram ett förslag som en av våra
lärare kom med, jag tänkte att om ni har IT-projekt som är ett halvår där du får
reda på innan vad kunden tycker är viktigt, och det sedan dröjer ett halvår tills du
följer upp.
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(Öppen fråga) Skulle det vara bra att även ha någon typ av uppföljning i mitten
av IT-projektet?
Johan: Ja, varför inte? Jag menar vi pratar ju hela tiden om att vi jobbar agilt och
är väldigt följsamma och att vi förändrar oss gärna om kunden behöver det, så ja,
om kunden vill göra en förändring mitt i så blir ju förväntningarna och
förutsättningarna också förändrade så då måste vi göra en uppföljning mitt i, det
har jag inte tänkt på. Det var en bra input. Är de ett halvår långa är det ju oftast så
att någonting hinner hända, har vi hållit tidsplanen hela tiden kanske kunden
tycker att det här fungerar jättebra, men nu får vi ett annat fokus, nu är det
budgeten som gäller, eller så kan de få direktiv uppifrån också där de fått mer
budget eller mindre budget, vilket gör att den åker upp eller ner i prioritering.
Robert: "Hur skulle Knowit kunna dra nytta av att kunna skicka ut ett
frågeformulär redan i början av ett IT-projekt?"
Johan: Det är ju för att kunna skapa förutsättningar inför så vi vet direkt då vi
sätter igång vad vi ska fokusera på.
Daniel: Jag tänkte fråga bara om du har koll på, eftersom du ändå jobbar inom
branschen och kanske har ett ganska stort kontaktnät.
(Öppen fråga)"Vet du om det kanske är vedertaget att man arbetar med den här
typen av NKI inom IT-projekt?"
Johan: Jag tror att många vill följa upp sådant här, men att det sker mer
sporadiskt än systematiskt.
Robert: (Öppen fråga)"Kan det vara så att det sker mer muntligt mellan
projektledare och sådant kanske?"
Johan: Ja, precis, mer så att man har en dialog i början där man tar reda på, när
man lär känna varandra i början på IT-projektet. Det kan också ibland komma
väldigt tydligt ifrån kunden men oftast pratar man inte om det utan ser det som
att man ska leverera någonting som man har specifikation på också kör man på.
Det blir lite som det blir litegrann, och det kan låta illa, men jag tror att det faktisk
är ganska vanligt. Undersökningar i stora drag, sådana här generella gör man nog,
branschvis och tittar på vilka företag som har flest nöjda kunder, och det har vi
också en som gör, tittar på stickprov och skickar ut och frågar kunderna hur de
tycker att det fungerar, men det är bara uppföljning och bara kundrelationen. Det
är inte en uppföljning på specifika IT-projekt och det är definitivt ingenting inför,
utan bara uppföljning efteråt.
Daniel: (Öppen fråga) Det är alltså det här som gör detta unikt?
Johan: Ja, det är det som gör att det här sticker ut.
Robert: Vad kommer ni att göra med det slutgiltiga resultatet av formulären?
Daniel: D.v.s. när ni har skickat ut det första formuläret, kunden har viktat samt
valt sina frågor, den är inlämnad och låst, när allting är klart och de även har
besvarat och gjort uppföljningen, såhär gick det och ni får en differens.
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(Öppen fråga)vad kommer ni göra då? Kommer ni jämföra IT-projekt mot ITprojekt för att kunna se om något IT-projekt gått bättre än ett annat eller
kommer det bli fokuserat mer mot det projektunika hållet?
Johan: Jag tror att det är ganska projektunikt eftersom de själv hittar på sina
egna kriterier och viktar de, har vi tio olika IT-projekt så kanske vi har tio olika
vinklar på de här kriterierna som de sätter upp och viktningarna.
Daniel: (Öppen fråga)Och det här är viktigare för er än att kolla IT-projekt
sinsemellan?
Johan: Ja, ska man jämföra de får man nog blanda in lite magkänsla och se att
här prickade vi ganska väl på de uppsatta kriterierna, sen kan man inte gå in på
kriterie för kriterie och jämföra, men om man får fram en sammanställning, vi
skulle haft 16 stjärnor men fick 15 stjärnor, ja men det var ganska nära, och har vi
ofta så, nu hittar jag bara på någonting, men har vi ofta så då vet vi att vi är ganska
duktiga på att följa upp, eller lägga oss på den nivå som kunden önskar sig av oss.
Men jag tror att vi mestadels i alla fall till en början kommer att jobba mer med
individuella uppföljningar och inte göra mycket mer än så. det här handlar ju mer
om att skaffa sig förutsättningar in i IT-projekten och sedan följa upp för att se att
det blev som det blev, inte så mycket långt efter det eller jämföra emellan, tror jag
i alla fall just nu.
Robert: För det där hade ju vi funderingar på, det skulle bli svårt att jämföra ITprojekten mot varandra om kunderna skriver egna frågor. För i de modeller vi
studerat har de ju fördefinierade frågor för att kunna jämföra med varandra.
Johan: Jag tror att det blir knepigt, hittar vi på någon sådan variant sen där vi
alltid vill att de ska svara på en fråga, så får de te .x. hitta på två till tre frågor
själva, ja men då kanske vi kan jämföra den första frågan, generell nöjdhet ex.
Daniel: Det var faktiskt lite så vi var inne på, vi tänkte ändå säga det som förslag
nu då vi har varit inne på de här olika modellerna, att du kanske någon gång i
framtiden vill kunna jämföra IT-projekt emot varandra, lite mer på en generell
nivå. Där man har ex. tre frågor som är fördefinierade, så kanske kunden själv
dessutom kan lägga in ex. tre frågor.
(Öppen fråga)Att man har några fördefinierade frågor som man jämför
generellt och sedan kundens egna definitioner som man ändå lägger mest tyngd
vid, skulle det kunna fungera?
Johan: Det tror jag skulle kunna fungera, för det vore ju kul att kunna jämföra
även om det inte är ett krav.
Robert: (Öppen fråga) Skulle vår modell kunna nå upp till ert syfte?
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Daniel: (Öppen fråga)Utifrån det du har sett, d.v.s. mockups som vi visat, tror
du det skulle fungera mot det vi nu pratat om?
Johan: Ja, det tror jag absolut, jag tror det utifrån vad vi diskuterat, inte bara just
nu, utan från början
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Bilaga 2 intervju med Karin Lundberg,
Projektledare, Knowit Borlänge
Med: Karin Lundberg, Projektledare, Knowit
Plats: Knowit, Borlänge
Datum: 2015-05-07
Längd: 29,17 min
Medverkande: Karin Lundberg, Daniel Karlsson, Robert Karlmats
Daniel: Varför vill Knowit ha en applikation som mäter vad kunden tycker är
viktigast i ett inledande skede samt avslutande skede av ett IT-projekt?
Karin: Jag är ju, det kan ju också kanske vara bra att ha koll på min roll också,
jag jobbar i huvudsak som projektledare, så då är jag med i kanske en förstudiefas
tillsammans med kunden eller så har jag varit med och skrivit offertunderlag och
sådant och räknat och räknat på uppdraget, men i något läge så har man ju ett
uppstartsmöte med kunden i början av IT-projektet. Och då är det ju ganska bra,
då brukar man ju gå igenom hela planen och omfattningen av IT-projektet och då
är det ju jättebra och ställa frågan till kunden egentligen ”Vad är det som är det
viktigaste för er i det här IT-projektet”, naturligtvis så finns det en budget, det
finns ett innehåll man vill ha och det finns kanske andra aspekter, tidsplanen
kanske är viktigast för man ska lansera en produkt tillsammans med webben, eller
som en kund vi har nu som ska byta lokaler och då vill dom lansera webben i
samband med att dom byter lokaler och sätter upp nya skyltar och märker om sina
bilar och sådant där.
Det kan vara massor med olika saker som gör att olika aspekter av IT-projektet är
viktigt. Och vet inte vi om det då har vi ju svårt och prioritera och planera. Det kan
ju finnas vissa lägen man behöver sätta in extra resurser om man vet att det är
viktigt, alternativt att göra enkla lösningar för att man vet att budgeten är det
viktigaste för dom eller såda. Så att Knowit som professionell leverantör borde
ställa dom här frågorna till kunden i början av varje IT-projekt, faktiskt. Och i
avslutande skede, jag tror att det kanske kommer tillbaks med det, det handlar ju
egentligen om att summera IT-projekten i slutet och se hur blev det då, och kunde
vi anpassa våra IT-projekt efter kundens önskemål, blev dom nöjda med
resultatet. Det är ganska enkelt egentligen.
Daniel (Öppen fråga): Vi pratade lite med Johan igår när vi intervjuade
honom då, eller i förrgår kanske det var, men i vilket fall som helst vi frågade
han också hur långa dom här IT-projekten kunde vara och enligt honom så
kunde de skilja sig allt från några veckor ända upp till ett halvår, i extrema fall
ett helt år.
Karin: Jaa egentligen så håller vi på nu med ett IT-projekt som har varat ett år
redan, som har, man delar egentligen in IT-projektet i två delar så det har varit ett
litet glapp då innan vi tog tag i andra delen, så ja det kan vara ganska långa ITprojekt. Men oftast så ligger vi väl på tre, fyra fem månader, typ.
Daniel: Hur skulle Knowit kunna dra nytta av att kunna skicka ut ett
frågeformulär redan i början av ett IT-projekt?
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Karin: Ja möjligtvis skulle det ju vara att man, man låter, man pratar med
kunden om det här under uppstartsmötet men sen så kan de gå hem och fundera
på det, och sen så går de och fyller i det när dom känner att ja men nu har jag klart
för mig vad som är viktigast för mig, det skulle väl kanske vara det då. Att de inte
vid sittande bord behöver säga det. Men vi har ju förvisso, jag har gjort det här
förut med kunden, men då har jag skickat Excel ark till dom, det funkar väl i och
för sig, men det känns lite..
Robert (Öppen fråga): Dom fyller i dom?
Karin: Det finns dom som har gjort det, jag har några exempel med mig men
hehe inte alla och sen har vi blivit lite slappa också, för vi har pratat om NKIwebben eller vad det nu blir för något länge, och så har inte det av olika
anledningar prioriterats och blivit av och då, ja då har det glömts bort tror jag
istället.
Daniel (Öppen fråga): En fråga som inte står med här, men som kom upp när
vi pratade med Johan. Hur man generellt alltså ni som ändå har varit i
branschen kanske ett tag och så vidare alltså, vi frågade Johan hur, om det
fanns någon liksom generellt, om man generellt i branschen jobbar enligt någon
form av NKI-mätning, alltså just på det här sättet, om ni har hört talats om
något annat företag som liksom kollar före med kund och så vidare, eller hur det
ser ut där?
Karin: Ja, alltså jag har jobbat på Banverket i fjorton år innan jag gick in i
konsultbranschen, ja jag har varit på lite andra ställen också men. Men då satt jag
i den sitsen att jag köpte konsulter för att resurs sätta mina IT-projekt då. Och jag
var också gruppchef under en period och då handlar det ju om andras IT-projekt
också. Och då köpte vi ju bland annat från konsulter ifrån Knowit, men även ifrån
Sogeti, och Sogeti dom hade sådana här tryckta kort, där dom, när man köpte en
resurs, det var inte egentligen runt ett IT-projekt utan det var mera resurs
upphandling, där man skulle ha en resurs ett halvår eller ett år, eller kanske under
ett IT-projekt. Då satte man vilka förväntningar man hade på den resursen istället
för IT-projektet, men det var liknande, det är faktiskt, det är ju jag som har tagit
fram det här lilla Excel arket vi har. Så det är ifrån den iden egentligen som det
kommer.
Daniel(Öppen fråga): Ja ok, men att det är lite vinklat mer in på mot ITprojekt som helhet, och inte mot kanske resurs?
Karin: Ja alltså. Vi köper ju inte, och levererar ju inte resurser i vår grupp.
Knowit som helhet gör ju det, så BG skulle ju kanske ha nytta av egentligen, den
typen av, ja att faktiskt innan vi skickar ut resurser till trafikverket eller någon
annan kund stämma av vad dom har för förväntningar på den resursen. Det är ju
ganska bra för den personen också och veta vad har, vad ställer dom för krav på
mig och vad förväntar dom sig att jag ska leverera och sådär. På vilket sätt. Ja,
men i vårt fall så är det ju IT-projekt baserat.
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Daniel(Öppen fråga): Därför likadant Johan sade det när vi intervjuade
honom att han trodde också generellt att det inte sköttes så systematiskt på
många andra ställen och överlag, liksom utan att det mer kanske är muntligt på
många ställen också, man kanske inte lägger så mycket tid på det?
Robert (Öppen fråga): Dialog mellan projektledarna?
Daniel(Öppen fråga): Ja mer att man kollar att det här är lite mer styrt om
man säger att man skulle få till det här?
Karin: Ja det har han nog rätt i, jag vet inte hur Sogeti gör nu, för då, nu pratar vi
ju, det är tio år sedan jag slutade på Banverket så det är ju ett tag sedan, men då
tyckte jag att det var systematiskt från Sogetis sida men de var nog de enda som
hade det. För vi köpte VM-data konsulter och Knowit och vi hade säkert andra
inne också, men det var Sogeti som ställde de här frågorna. Däremot så skulle det
ju vara bra om vi systematiserade tycker jag, det är proffsigt att göra det gentemot
kunden. Däremot sådana här alltså, som jag sade nyss på som är bostadsbolagen
Gavlegårdarna ska göra den här flytten till lokalen, det är ju sådant som man
snappar upp på vägen som kunden säger vid avstämningsmöten och sådant där.
Men det blir inte så formaliserat som om man sätter det på pränt.
Robert(Öppen fråga): Det hade varit bra att fått reda på det tidigt kanske?
Karin: Ja, kanske. Sen har ju det IT-projektet, byggprojektet blivit försenat så det
har ju gett oss lite slapp i IT-projektet då men, det vet man ju inte från början, det
hade ju kunnat bli väldigt tajt på grund av att lokalerna var färdiga så att jaa.
Daniel: Skulle det vara bra att även ha någon typ av uppföljning i mitten av ITprojektet?
Karin: Ja absolut, ja varför inte, det är väl en jättebra idé. Jag vet inte vart man
ska sätta gränsen, om det ska vara minst sex månader eller man kanske ska ha
någon riktlinje för det, men absolut. Man har ju ändå avstämningar med kunden
eftersom vi gör delleveranser hela tiden så man skulle ju kunna ta det som
sprintleveranser också egentligen, så då blir det var tredje vecka att man följer
upp. Det skulle man kunna göra om man ville.
Daniel(Öppen fråga): Ja precis, för då blir det som agilt eller vad man ska
säga. Om man hela tiden följer upp precis som man arbetar?
Karin: Ja precis, lite retrospective efter varje sprint ja. Vi är lite slarviga med det
och det är också kunden är inte riktigt mogen för det arbetssättet många gånger
känns det som, men nog skulle man kunna ställa frågan utan att kalla det för
retrospective eller så då.
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Daniel(Öppen fråga): Sen lika, fråga fyra här som sagt var. Vad ni kommer
att göra med det slutgiltiga resultatet av formuläret, det är ju när du har fått in
före och efter och får någon form av differens då, det vi menar mer där det är ju
liksom, kommer ni jämföra IT-projekt mot IT-projekt eller det bli väldigt
individuellt liksom att, för Johan pratar om att han ville ha att kunden själv
fyller i vad som är viktigast, och efter, det vi har studerat mycket modeller för
att mäta NKI och sådant där, dom är ju mer generella så dom har ju typ
fördefinierade frågor så att man ska kunna göra det mätbart mot andra. Och
det var väl det vi, ja frågan är väl som sagt om ni ska jämföra generellt också
eller blir det mer alltså IT-projekt för IT-projekt bara och titta hur gick det här
IT-projektet, hur gick det här?
Karin: Ja, jag har faktiskt aldrig tänkt på jämförelsen, för det, varenda kund är så
otroligt unik i sina önskemål och i sina behov, och sitt sätt att agera. För
beställarsidan är ju också rätt viktig. Det kan ju vara så att man, när man stämmer
av i slutänden så kan det vara så att ja men det här har vi ju misslyckats med, men
det har inte berott på oss, utan det har berott på kundens agerande till exempel.
Så att, nä jag tror att det är per IT-projekt faktiskt. Det händer ju att vi har
förvaltnings kunder där vi först bygger en webb och sen går det en period, sen
kanske vi bygger ett intranät, och då kan det vara samma personer från kunden
och samma personer ifrån oss som jobbar i flera IT-projekt efter varandra och då
kan man naturligtvis ta med det resultatet från första IT-projektet in i nästa och
säga är det fortfarande samma kriterier för det här IT-projektet, eller, och det här
som vi inte lyckades så bra med, hur ska vi undvika att göra det igen och sådär,
eller tvärtom framgångs koncept då, ”det här funka skit bra sen förra gången, så
då gör vi på samma sätt nu”, men alltså, från olika kunder, det tror jag blir
jättesvårt att jämföra faktiskt.
Daniel(Öppen fråga): Ja för vi hade ju lika, ett förslag där bara efter det vi
har studerat, vi lade fram det också för Johan då. Att vi funderar annars på, för
han ville ju inte ha så många frågor vet jag att han sa, det kan man ju förstå att
blir det för många så kanske man inte riktigt lägger ner 100% focus.
Robert(Kommentar): Ja eller så struntar dom bara i det.
Daniel(Öppen fråga): Vi tänkte annars att man skulle ha i alla fall några
stycken kanske, det behöver inte vara många, en eller två eller tre frågor som
kanske är för definierade för att allmänt kolla. Så man skulle kunna jämföra
mot IT-projekt i framtiden och så sinsemellan, och sen skulle man kunna ha, men
ändå ha focus och tyngd på och liksom kunden gör tre fyra punkter som den
själv viktar och så vidare.
Karin: Ja varför inte, då får man det bästa av båda världar egentligen.
Robert(Öppen fråga): Det som ni har haft förut Excel-arket, författar dom
frågorna själva då också?
Karin: Ja jag tror att vi hade några exempel.
Robert(Kommentar): Ja ni har exempelfrågor ok.
Karin: Ja, alltså jag tror att jag hade det innan, men det här har ju dom skrivit
själva då, det här är Landstinget Dalarna, då var det, för deras första punkt och
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det var att vi skulle utgå från kravspecifikationen, vi skulle vara proaktiva och
föreslå nya lösningar, dom ville alltså inte att vi ska nödvändigtvis gå efter
kravspecifikationen, utan säga att ” Ja men det här tycker vi inte att ni har tänkt
igenom, ni borde kanske göra så här istället”, det tyckte dom var viktigt. Sen att
leveransen genomförs enligt med överenskommen tidsplan, och att leveransen
inte innehåller några fel, alltså de ville inte ha några buggar. Sen ville dom att vi
tydligt signalera kring tillägg och avvikelser från offererad lösning, alltså dom ville
ju att inte få några överraskningar i slutet att ”nä förresten det här drog över, vi
har sagt att det skulle ta 40 timmar, men det tog visst 75 timmar”, och sen får dom
en extra faktura på slutet, utan då ska ju vi säga ”vi ser redan nu att vi har räknat
fel här, eller era krav var högre än vad vi förstod på er förfrågan, så här ser vi att vi
kommer att göra ett överdrag då”, så man har den dialogen redan direkt då.
Och sen att vi levererar dokumentation ville dom också ha. Sen dom här har ju
gjort det lite lätt för sig, dom har ju värderat i procent då, 20, 20, 2o dom har tre
stycken som är lika mycket värderade, och det har vi ju egentligen sagt att så får
det inte vara. Det ska alltid vara en som väger mer. Så om man tittar på den här
då, det här är Esri (Visar ett dokument). Dom har ju faktiskt gjort så här att dom
har ju en som är viktigare än den andra, och det här är taget ifrån avslutsmötet
där vi faktiskt gick igenom vad dom tyckte. Och då tyckte dom att vi höll
leveranstid, och det fick vi en femma på (max poäng) där tyckte dom vi var
jättebra, att leveransen överensstämmer med överenskommelsen, det var det
viktigaste och vi fick en fyra.
Och dom tyckte att testningen hade kunnat vara bättre ifrån vår sida, ja det är ju
jättebra input att få. Och sen kommunikationen under IT-projektet fungerar väl,
det fick vi också en fyra på och det tyckte dom mer jaa uppdateringar,
skelettskisser under IT-projektets gång, alltså vi ritar ju skelettskisser tillsammans
med kunden, sen när det blir förändringar, när vi pratar om förändringar så ritar
vi inte om dom, och då fanns det ju liksom ingen dokumentation att gå tillbaka
till. Så det är det vi har fått lite nerdrag på då. Men det här tycker ju jag är jättebra
bedömningar, ur mitt perspektiv blir man ju jätteglad om man får fyror och
femmor. Då har man ju lyckats ganska bra. Och dom har ju dessutom haft en som
har varit viktat högre än dom andra. Den här ska jag vara ärlig och säga, den här
gick vi aldrig igenom vid projektavslut. Så där har jag inte fått någon bedömning.
Vi har ju varit lite slarviga, så det är ju bara att erkänna. Det här var när jag var
ganska ny här *skrattar* då är man lite mer ambitiös.
Daniel (Öppen fråga): Men om vi då skulle gå in på den sista frågan, där lite
när vi ändå är där. Alltså den här nu får vi kanske berätta lite för dig om vår
modell för du har nog inte sett den. Men tanken är väl det att.
Robert(Kommentar): Vi kan ju visa mockupsen annars (Visar mockups för
Karin över hur applikationen skulle kunna komma att se ut när den är klar, och
beskriver hur vi har tänkt med dataflöden, samt funktionalitet i applikationen.
Detta pågår mellan 14:50 minuter in i intervjun till 25:44. Vi visar och
diskuterar funktionalitet och utseende i applikationen med Karin).
Daniel (Öppen fråga): Men som sagt, efter det du har sett nu då alltså om
man skulle fixa till småsaker och få det här att funka tror du att det skulle uppnå
till ert syfte då?
Karin: Alltså anledningen till att vi har slutat är ju dels lathet antagligen, men
mycket också att det inte har känts proffsigt, så att har man ett proffsigt gränssnitt
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då tror jag absolut att man skulle liksom skicka länk till den kunden och säga att
”vänligen liksom använd den här portalen för att fylla i det vi pratade om”, för det
är ju så man, man skulle ju vilja ta upp det naturligtvis muntligt med kunden
först. Så absolut tror jag att det skulle bli använt, och dessutom om Johan då som
vår chef kan gå in och titta där med jämna mellanrum, så kan se ”nä men ni har ju
precis dragit igång det här IT-projektet varför finns det ingen sådan här?”. Det blir
ju lättare för honom att följa upp och se att man verkligen gör det som
uppdragsledare. Så att ja det tycker jag nog.
Daniel(Kommentar): Men det kanske blir som du säger att man kanske
samlar upp fler, både svar och att folk tittar mer på dom, det känns mer
lättillgängligt och proffsigt liksom.
Robert(Kommentar): Sen att det inte är så krångligt att använda.
Karin: Nä, det är ju naturligtvis en fördel. Vi pratar ju mycket tillgänglighet och
användarvänlighet, det borde vi ju vara föregångare i.
Daniel (Kommentar): Sen kommer väl eftersom vi bygger i MVC och så, så
det kommer ju att bli responsive alltihop så dom kommer kunna gå in på
antingen en webb eller en surfplatta eller en telefon, så då blir det ju ännu mer.
Kan dom göra det i princip var som helst.
Karin: *skrattar* sitta på bussen på väg hem, och bedöma IT-projektet. Nä det är
ju ingenting som dom kommer att vara inne i stup i ett, men naturligtvis kan man
ju göra den här idén som ni pratar om förrän mitt i IT-projektet. Då blir det ju en
dimension till i det här naturligtvis, och då är ju, då är man där lite oftare kanske.
Daniel(Kommentar): Jo precis, nä vi tyckte alltså, som sagt, det var en av
våra lärare som la fram det. Och ju mer vi tänkte på det desto bättre lät det att
just att, då blir det ju verkligen agilt eller vad man ska säga att du liksom kan
förändra dig, dels innan kollar du, och inte som många andra som bara tittar
efteråt, och dessutom kollar du mitt i, då blir det ju väldigt Agilt ändå att du är
anpassningsbar för förändringar.
Karin: Nu ska man ju i ärlighetens namn, det är vi ju redan nu, det är bara att vi
inte har det formaliserat. Men det är klart att varenda gång vi pratar med kunden
så ha ju dom möjlighet att ta upp saker som inte funkar eller man vill förändra på
och så där då. Och det gör kunderna, alltså det är inte alls ovanligt att man får vid
första avstämningen att ”ja men, det här önskar vi att ni gjorde på det här sättet
istället”. Och det är ju bara bra. Men det är ju klart, vet man det innan så kan man
undvika det steget också då.
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Bilaga 3 intervju med Christian Richaud,
Driftschef, Landstinget Dalarna
Med: Christian Richaud, Driftschef, Landstinget Dalarna
Plats: Högskolan Dalarna, Borlänge
Datum: 2015-05-19
Längd: 9,11 min
Medverkande: Christian Richaud, Robert Karlmats, Daniel Karlsson
I god tid inför intervjun med Christian gjorde vi en bakgrundskoll om Christian
har erfarenhet av att köpa IT-tjänster. Vi visade även Christian alla frågor som vi
ämnar vara med i vår modell, och förklarade hur modellen ska användas för att
sedan ställa våra frågor med detta som bakgrund.
Robert: Känns dessa frågor relevanta för att mäta NKI för att kunna jämföra
IT-projekt internt i företaget?
Christian: Ja det tycker jag absolut, och dom är inte för många när det gäller
NKI-frågorna. Tre är ju tre men alltså det är bättre med tre än 200.
Robert(kommentar): Sen hade vi SERVQUAL-frågorna, dom där 22.
Robert: Känns dessa frågor relevanta för att mäta servicekvalitet inom ITprojekt?
Christian: Ja det tycker jag. Det är inte för många 22 är som jag ser på papperet,
det får plats på ett papper, du behöver inte börja scrolla. Så du kan liksom sitta
och välja ut av dom här 22 så det tycker jag är helt ok, tycker det funkar jättebra.
Alltså du hade ju kunna tagit 23 eller 20 men det hade inte gjort någon större
skillnad, tycker det blir alldeles utmärkt som det är. Och det jag har läst igenom
frågorna så tycker jag att alla är relevanta, vissa mer vissa mindre. Det här med
klädsel t.ex. det är en sådan här underliggande grej som man kanske inte sätter på
papperet om man skickar hem en konsult, men det är viktigt ändå. I princip så
borde alltid en projektledare vara mer välklädd än en anställd, men det kanske är
svårt men på Landstinget är det inte så jädra svårt.
Robert: antalet frågor tyckte du var bra?
Christian: Ja
Robert(Öppen fråga): Och dom är relevanta. Är det något som saknas i
frågorna tycker du?
Christian: Ja, jag tyckte det, kanske ekonomi, men om man tänker sig att det här
med ekonomin, hur ska projektet betalas. Om det redan är klart då saknas det
inte, men jag vet som beställare bland annat så kommer det, det tillkommer
grejer. Att projektet kommer på att ja vi måste göra det här också, det fanns inte
med i någon avgränsning och då plötsligt så kan det bli löpande taxa, och den
taxan kan vara mycket dyrare än den taxan som man har satt från början. Så
eventuellt liksom sidospår måste man kunna handskas i något avtal eller med
ekonom, ekonomin måste vara klar på det. Jag har vart med om projekt där
liksom projektkostnaden var 46 000 och sen tillkom det 46 000 i saker som var
runtomkring. För konsultbolag vill ju inte jobba gratis heller.
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Det är viktiga att veta liksom att det får tillkomma då eller att man redan innan
man kommer på det säger att: ska vi göra det eller ska vi inte göra det. Men det
här tycker jag var relevant (pekar på SERVQUAL-frågorna) men det kan vara just
ekonomi om det behövs då.
Robert: Vad tycker du om att kunderna själva får vikta relevansen på
frågorna?
Christian: Det tycker jag är skitbra, för att, ska du svara på alla 22 då kan det bli
tradigt. Kan du få välja ut 5 och däremellan placera poängen då blir det ju, jag får
ju lägga vikten där jag vill. Vill jag lägga 100 % av poängen på en av frågorna, ja då
kan jag göra det. Men jag tycker det visar ju på vad man tycker är viktigt och då
blir det ju rätt, det blir ju person, i alla fall personunikt. För jag tänker mig att som
person så kommer man nog att kunna svara annorlunda mot andra i samma
projekt och då blir det just personen i det här projektet med den här leverantören
som gör det som facit då, så jag tyckte det var skitbra. Det är ett smart sätt att göra
det på, det är ett riktigt bra sätt att göra det på.
Robert: Vad anser du om att kunderna själva får skriva i egna frågor?
Christian: Ja det är bra. Kanske om dom behöver styrning, skriv inte för långt
eller på något sätt ge dom ett stöd när jag tänker efter. Så att dom inte skriver 200
liksom ord i en uppsats. För att utvärdera sen blir ju skitsvårt.
Robert(kommentar): Man kan ju sätta 140 tecken.
Christian: Ja någonting, precis, eller om man stödjer om att håll dig kort eller
gör det i frågeform eller liknande, bara så att man får ett stöd. För då blir det så att
om man inte tycker man hittar rätt bland de här 22 ja då har man ju möjlighet att
göra dom här extra frågorna. En fundering jag hade. Dom här poängen man
viktar, de är på dom fem man väljer och två eller dom här två ligger utanför
poängen då eller hur tänkte ni.
Robert(kommentar): Det var nog tänkt att dom skulle vara med.
Christian: Ja in där också, ja men då så ja.
Daniel(kommentar): Också på något vis så blir dom att räknas ut om du
väljer att inte skriva i liksom.
Christan: Ja det var det du menade. Ja men då hänger jag med. Ja för då kan det
vara så att man tycker, ja man har missat allt med de här 22 frågorna. Då kan jag
skriva dit 2 och lägga 100 % av dom, så då får man ju fram det man vill i alla fall
då, så att det tycker jag, ja det är ju liksom en liten fail safe så det tycker jag är bra.
Robert: Vad anser du om att genomföra mätningar löpande (högst 3 gånger)
under ett IT-projekt?
Daniel(kommentar): Det vi menar är att före, och sen kanske under vid
längre projekt och sen efter. Så att du har chans att ändra dig.
Christian: Jag tycker, ja det är tvådelat. Är det för kort då blir det jobbigt, så då
plötsligt så blir det, är det för kort projekt då blir det ju väldigt: göra uppföljning.
Det blir liksom mycket uppföljningar. Då får man nog anpassa precis som ni
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säger. Försöka hitta är det fyraveckors projekt kör vi inte mer än 1 gång eller 2
gånger, men längre projekt där det finns möjlighet att, jag vet inte riktigt vad ett
längre projekt ska vara. Längre projekt eller dyra projekt, det brukar ju i och för
sig ligga ihop, så är det nog skitbra att ta mittenavstämningen där. Säg ett
kvartalsprojekt med 3 månader, det är rätt mycket pengar som kan rulla då, rätt
mycket tid, lägga det halvtid, som: det här sa du/ni? Är vi på väg åt det hållet eller
behöver vi kurskorrigera? Ofta så tror jag att det finns säkert en styrgrupp
någonstans, kan det vara, som beställer det projektet, och det kan vara att dom
kanske till och med får vara med och ställa dom här frågorna. För dom kan ha
jättebra idéer om allt man borde göra. Och sen projektutförarna från kundens håll
kanske vill gå åt något annat håll. Så det kan vara bra att göra det på högsta chefen
och sen längsta liksom projektdeltagaren längst ner om man säger så, inom det
spannet. Det beror på hur projektet ser ut, det kan vara olika, men det tror jag nog
är viktigt.
Robert: Tror du denna modell skulle fungera för mätning av Nöjd Kund Index
för att kunna jämföra IT-projekt internt i företaget samt servicekvalitet
projektunikt på ett återkommande sätt?
Christian: Ja absolut. Det tror jag definitivt, det som är bra tror jag, det är just
mixen. Få ändå frågor att välja mellan, men där får jag vikta det som jag vill. Sen
följa upp det enligt min viktning och med möjlighet att lägga till extra. En
fundering skulle kunna vara, när jag tänker nu, det är att om man kör en
mittenavstämning, så kanske en fråga skulle vara: ångrar du dig på dom 5 du
valde? Har du tänkt, eller var liksom, för när du sitter innan kanske man är naiv
eller man kanske säger ja med det här är jätteviktigt, och sen så kanske det tar
någon annan väg så man kanske vill ha möjlighet att revidera dom här 5 som jag
valde ut.
Robert(kommentar): Det är nog faktiskt tänkt att det ska vara så.
Christian: Ja det blir jättebra, för då får man ju, jag menar ångrar jag mig inte,
nä men det är lugnt det är dom här 5 som fortfarande är viktiga. Men det kanske
blir skitviktigt att man plötsligt väljer att dom anställda förstår användarens
specifika behov, det kanske blev jätte viktigt för att man kanske själv tycker att
projektet börjar gå åt fel håll. Ja men då är det bra då får man skriva in det, ta
med det och sen börja vikta om det. Så det kan vara bra och bara ha den som: är
du fortfarande nöjd med ditt val? eller så får du välja om då. Det tror jag kommer
att funka skitbra faktiskt. Jag tror det är som jag sa, det är nog kort, enkelt att
genomföra, du behöver inte vara en rocket scientist för att tänka på frågorna om
man säger så. Och då blir dom förmodligen gjorda, för man vill gärna inte ha 60
sidor uppföljning före och under, utan det är kort, snabbt att göra och man får
mycket frihet att vikta själv.
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Daniel(kommentar): Och sen just att dom här 3 första frågorna blir ju
väldigt generellt, alltså mellan projekt då t.ex. för att se vart man är på väg
någonstans. Och sen dom här andra som ligger under blir ju väldigt inriktade
projektunikt. Så att där är dom mest intresserade som det låter från Knowits
sida att som leverantör då, att det enda vi är intresserade av är om det blir
skillnad. Liksom är det lika då har vi ju gjort vårt jobb, eller är det skillnad
någonstans, åt bättre eller lägre håll så vill man ju kunna få någon statistik på
det då individuellt per projekt att: det här projektet lyckades vi faktiskt med
riktigt bra, eller det här…
Christian: Vad jag tyckte om och som är bra att ni håller er till är att dom har
inte tagit med, Knowit har inte kommit med influenser om: skulle ni använda oss
igen? En sådan där fråga. För ibland kan man upplevas av att man är alltid ute
efter och fiska efter nästa affär. Och det är liksom, det ska dom ju göra det är ju
liksom dom lever ju på att få nya affärer, men det blir så kladdigt i en
projektuppföljning. Visst var ni bra, ni ska väl använda oss nästa gång va? Så är
dom bra så gör man ju det, det blir ju lite underförstått. Men jag ser ju, det ser ju
inte ut som att dom har influerat er på något sätt i alla fall det jag ser att liksom
fiska efter om man vill använda Knowit nästa gång. Och det är bra att hålla det på
den nivån. I alla fall i dom här rapporterna, sen om man gör det i slutresultatet
(skrattar). Det är ju ändå av dom som viss beställare av det. För det tror jag, det
brukar man prata om som kund, att liksom, dom var bra, dom var inte bra, och
sen alltså. Man vet att en viss sälj i det man gör men man vill inte bli knäppt på
näsan över att: titta vad bra vi är, ni måste ju använda oss igen, för då blir man lite
nervärderad som kund faktiskt. Det låter fjantigt, men det är många som reagerar
på just det.
Robert(kommentar): Ok. Ja det är ju bra att ha.
Christian: Ja, man vill inte att en leverantör ska liksom klappa en på huvudet
och säga lilla gossen du använder ju oss igen nästa gång. För då blir man liksom
förbannad.
Robert(kommentar): Ja då vill man ju inte använda dom igen.
Christian: Nä då vill man ju inte använda dom igen.
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Bilaga 4 intervju med Vincent De Deugd,
Webbredaktör/delprojektledare, Uppsalahem
Med: Vincent De Deugd, Webbredaktör/delprojektledare,
Uppsalahem
Plats: Intervju via telefon, Högskolan Dalarna, Borlänge
Datum: 2015-05-20
Längd: 08:32 min
Medverkande: Vincent De Deugd, Robert Karlmats, Daniel Karlsson
I god tid inför intervjun med Vincent gjorde vi en bakgrundskoll om Vincent har
erfarenhet av att köpa IT-tjänster. Vi skickade även via e-post alla frågor till
Vincent som vi ämnar vara med i vår modell, och förklarade hur modellen ska
användas för att sedan ställa våra frågor med detta som bakgrund.
Robert: Känns dessa frågor relevanta för att mäta NKI för att kunna jämföra
IT-projekt internt i företaget?
Vincent: Du menar dom tre längst ner?
Robert(kommentar): Jajamän.
Vincent: Ja, fast jag skulle väl ändå, jag är petig, eftersom det här är efter?
Robert(kommentar): Ja, dom är efter ja
Vincent: Oftast när jag jobbar med projekt så är det inte tjänster, tjänster i sig, ja
det är väl tjänster men leveransen i sin helhet. Hur nöjd är jag med leveransen i
sin helhet. Tjänster kan vara allt från en konsult till en, jag kan beställa en server
till ett jätte mång miljon projekt, och då kan jag känna att då är det bättre att: är
jag nöjd med leveransen.
Robert(kommentar): Dom andra två frågorna, känns dom bättre?
Vincent: Ja, det beror ju på vad jag beställer. Ja dom är ju relevanta i den mån
att nät jag ska sätta en poängskala på till vilken grad dessa tjänster motsvarar
mina förväntningar, och om det är ett större projekt eller om de har fullt ut
levererat det vi har kommit överens om. Då tycker jag absolut det är av relevans.
Och det är väl samma sak med fråga tre, idealet då är det överenskommelse om att
ja dom skulle leverera. Hur väl har tjänsten levererats jämfört med idealet med
den överenskommelsen eller leveransavtalet. Det är ju väldigt så här ja, jämfört
med beställningen, det beror ju på om man jobbar efter vattenfallsmodellen eller
om man jobbar agilt eller om man bara beställer en server, eller om man beställer
en konsult.
Robert: Känns dessa frågor relevanta för att mäta servicekvalitet inom ITprojekt?
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Vincent: Nä, inte fullt ut. Inte för att mäta kvaliteten i IT-projekt för att vissa
frågor har ju uppenbara att det har att göra med att man ska smöra för, att dom
ska ha en person som bara passar upp och så. Och att den fysiska anläggningen
skulle vara visuellt tilldragande, lite sådant känns helt om den mäter kvaliteten i
IT-projekt.
Robert(kommentar): Mmm, dom är väl avsedda för att fånga upp alla
tänkbara faktorer.
Vincent: Ja jag förstår det, det finns väl en hel rad med olika personligheter som
man kan komma till. Men vissa kanske tycker det är jätteviktigt att det finns
flashigt kontor. Mmm utifrån servicekvalitet, ja precis, NKI ja. Ja men det tycker
jag.
Robert: Vad tycker du om att kunderna själva får vikta relevansen på
frågorna?
Robert(kommentar): Att du får välja ut fem stycken, och sen får du tala om
vilken du tycker är viktigast.
Vincent: Ja men det tycker jag är bra för då kan man ju alltid förbättra själva
formuläret. Då får man ju respons också det visar ju på att dom bryr sig om vad
själva mätningen, att inte är en enkät som går ut och läggs på hög.
Robert(kommentar): Och igenom det så kan du ju välja bort sådana som
fysiska anläggningar om du inte tycker det är viktigt liksom.
Vincent: Ja men precis.
Robert: Vad anser du om antalet frågor i formuläret (25 + 2 egna synpunkter)?
Vincent: Ja men det tycker jag är lagom.
Robert: Vad anser du om att kunderna själva får skriva i egna frågor?
Vincent: Ja men det är väl bra, för att det kan ju vara saker man har tänkt på, ett
visst förslag eller vad som helst. Men hur är tanken då att kommer man få svar av
någon utsedd person då inom viss tid då eller?
Robert: Det är ju mer som komplement till dom här 22 så att det blir liksom, ja
du får vikta dom också.
Vincent: Just det, ja ok du menar så. Ja men det, det är klart det är bra. Jag
menar det kan ju vara något helt annat som man känner att man måste ta upp.
Robert(kommentar): Ja som inte alls var med bland dom där.
Vincent: Ja precis. Kunskapen hos konsulterna, att lever dom upp till
förväntningarna. Lite ja jag vet inte, det kan vara några sådana grejer. Har
projektet fungerat bra, projektteamet eller det kan vara sådana saker.
Robert: Vad anser du om att genomföra mätningar löpande (högst 3 gånger)
under ett IT-projekt?
Vincent: mmm ja, ur vems bästa är det här?
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Robert(kommentar): Ja, det är ju tänkt att bli bådas bästa egentligen.
Vincent: Ja för ur mitt kundperspektiv så ska jag väl ha en ansvarig och är det
någonting som jag är missnöjd med eller någonting som inte fungerar så måste jag
prata med kundansvarig som då kan ändra eller byta ut vissa personer i ett
projekt, så tar man det senare, man har nog oftast inte tid att svara under ett
projekt fullt ut, utan det efter att avslutat, i början av slutet. Man är för inne i
själva jobbet. Men det jaa, jag vet inte, jag skulle nog inte svara på en enkät mitt i,
jag skulle nog hålla på den så länge jag kan.
Robert(kommentar): inte ens om det liksom var en kort en?
Vincent: Ja, korta frågor bara?
Robert(kommentar): Ja det är det här då, dom här 25 frågorna.
Vincent: Mmm, nej jag skulle nog inte prioritera det
Robert(övrig fråga): Nä ok, det är före och efter tycker du?
Vincent: Ja.
Robert(övrig fråga): Men det funkar bra i alla fall, före och efter?
Vincent: Ja, absolut.
Robert: Tror du denna modell skulle fungera för mätning av Nöjd Kund Index
för att kunna jämföra IT-projekt internt i företaget samt servicekvalitet
projektunikt på ett återkommande sätt?
Vincent: Ja det finns ju förbättringsförslag efter som man kan vikta vissa frågor
och. Det tycker jag, och så finns det eventuellt för att fylla på med egna frågor. Så
absolut det tycker jag.
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Bilaga 5 Frågeformulär skickat till
respondenter gällande kundsida innan
intervju
Hej! Läs igenom frågorna på andra och tredje dokumentet nedan. Kunden (t.ex.
du) får välja ut fem av de 22 frågorna och vikta hur viktiga kunden anser att dessa
är i början av ett projekt. Poängsättningen blir att du endast kan sätta t.ex. en
5:a(full pott, alltså viktigast) och en 4:a osv. ner till 1. För att i slutet av projektet
få samma av dig valda frågor fast formulerade som de 22 på sidan 3 av
dokumentet. De tre NKI frågorna (3:e dokumentet) är endast med på slutet av
projektet.
Syftet med de 3 frågorna är att mäta mellan projekt hur ex. Knowit sköter sig
mellan projekt. De andra frågorna är för att få reda på vad kunden värdesätter och
kunna anpassa sig till det för att genom detta få ett så lyckat projekt som möjligt.
Och skulle det vara så att kund har en fråga som inte täcks upp av dessa frågor så
kommer det att finnas utrymme för 2 frågor som kunden själv kan skriva in
kriterier och vikta även dessa.
Dessa 7 frågor nedan är frågorna som kommer att ställas under intervjun, med
eventuella följdfrågor.
 (NKI-frågor nedan) Känns dessa frågor relevanta för att mäta Nöjd
Kund Index för att kunna jämföra IT-projekt internt i företaget?
 (Frågorna som kunden får välja ut 5 av dessa och vikta dem efter vad kund
anser viktigast) Känns dessa frågor relevanta för att mäta
servicekvalitet inom IT-projekt?
 Vad anser du om antalet frågor i formuläret?
 Anser du att några av frågorna inte är relevanta för ett ITprojekt?
 Vad tycker du om att kunderna själv får vikta relevansen på
frågorna?
 Vad anser du om att kunderna själv får skriva i egna frågor?
 Vad anser du om att genomföra mätningar löpande (MAX 3
gånger) under ett IT-projekt?
 Tror du denna prototyp skulle fungera för mätning av Nöjd
Kund Index för att kunna jämföra IT-projekt internt i företaget
samt servicekvalitet projektunikt på ett återkommande sätt?
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FRÅGOR SOM STÄLLS I BÖRJAN AV IT-PROJEKTET:
XXX i det här fallet är IT företaget som utför arbetet.
1.
2.
3.
4.

XXX kommer att ha uppdaterad hård- och mjukvara.
XXX fysiska anläggningar kommer att vara visuellt tilldragande.
XXX anställda kommer att vara välklädda och bra utseende.
Utseendet på de fysiska anläggningar som XXX befinner sig i kommer att
vara i linje med de tjänster som tillhandahålls.
5. När XXX lovar att göra något inom en viss tid, så gör de det.
6. När användare har problem så kommer XXX visa ett uppriktigt intresse
att lösa problemet.
7. XXX kommer att vara pålitligt.
8. XXX kommer att tillhandahålla sina tjänster på utsatt tid.
9. XXX kommer att ha felfria register.
10. XXX kommer att tala om för användare exakt när tjänsterna kommer att
utföras.
11. XXX anställda kommer att ge snabb service till användarna.
12. XXX anställda kommer alltid att vara villiga att hjälpa användare.
13. XXX anställda kommer aldrig vara för upptagna för att svara på
användarnas frågor.
14. Beteendet hos XXX anställda kommer att ingjuta förtroende hos
användare.
15. Användare kommer att känna sig trygga med sina transaktioner med de
anställda hos XXX.
16. XXX anställda kommer vara genomgående tillmötesgående mot
användare.
17. XXX anställda kommer ha de kunskaper som krävs för att genomföra sina
arbetsuppgifter väl.
18. XXX anställda kommer ge användare individuell uppmärksamhet.
19. De drifttimmar som XXX har kommer passa alla användare väl.
20. XXX har anställda som kommer ge användarna personlig
uppmärksamhet.
21. XXX kommer ha användarnas intresse varmt om hjärtat.
22. De anställda på XXX kommer förstå användarnas specifika behov.
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FRÅGOR SOM STÄLLS I SLUTET AV IT-PROJEKTET:
1.
2.
3.
4.

XXX har modern och uppdaterad hård- och mjukvara.
XXX fysiska anläggningar är visuellt tilldragande.
Personerna som arbetar med XXX är väl klädda och har ett bra utseende.
Utseendet på de fysiska anläggningar som XXX befinner sig i är i är i linje
med de tjänster som tillhandahålls.
5. När XXX lovar att göra något inom en viss tid, så gör de det.
6. När användare har problem, så visar XXX uppriktigt intresse för att lösa
problemet.
7. XXX är pålitligt.
8. XXX tillhandahåller sina tjänster på utsatt tid.
9. XXX har felfria register.
10. XXX talar om för användare exakt när tjänsterna kommer att genomföras.
11. De anställda på XXX ger snabb service till användarna.
12. De anställda på XXX är alltid villiga att hjälpa användare.
13. De anställda på XXX är aldrig för upptagna för att svara på användarnas
frågor.
14. Beteendet hos XXX anställda ingjuter förtroende hos användare.
15. Användare känner sig trygga med sina transaktioner med anställda på
XXX.
16. De anställda på XXX är genomgående tillmötesgående mot användare.
17. De anställda på XXX har kunskaperna som krävs för att genomföra sina
arbetsuppgifter väl.
18. De anställda på XXX ger användare individuell uppmärksamhet.
19. De drifttimmar som XXX enheten har passar alla användare väl.
20. XXX har anställda som ger användarna personlig uppmärksamhet.
21. XXX har användarnas intresse varmt om hjärtat.
22. De anställda på XXX förstår användarnas specifika behov.
NKI-frågor:
1. Hur nöjd är du med XXX tjänster?
2. Till vilken grad har dessa tjänster motsvarat dina förväntningar?
3. Hur väl har XXX tjänster levererats jämfört med idealet
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Bilaga 6 SERVQUAL frågor i inledande skede
av IT-projekt
Jag tycker det är viktigt att:
1.
2.
3.
4.

XXX kommer att ha uppdaterad hård- och mjukvara.
XXX fysiska anläggningar kommer att vara visuellt tilldragande.
XXX anställda kommer att vara välklädda och har ett bra utseende.
Utseendet på de fysiska anläggningar som XXX befinner sig i kommer att
vara i linje med de tjänster som tillhandahålls.
5. När XXX lovar att göra något inom en viss tid, så gör de det.
6. När användare har problem så kommer XXX visa ett uppriktigt intresse
att lösa problemet.
7. XXX kommer att vara pålitligt.
8. XXX kommer att tillhandahålla sina tjänster på utsatt tid.
9. XXX kommer att ha felfria register.
10. XXX kommer att tala om för användare exakt när tjänsterna kommer att
utföras.
11. XXX anställda kommer att ge snabb service till användarna.
12. XXX anställda kommer alltid att vara villiga att hjälpa användare.
13. XXX anställda kommer aldrig vara för upptagna för att svara på
användarnas frågor.
14. Beteendet hos XXX anställda kommer att ingjuta förtroende hos
användare.
15. Användare kommer att känna sig trygga med sina transaktioner med de
anställda hos XXX.
16. XXX anställda kommer vara genomgående tillmötesgående mot
användare.
17. XXX anställda kommer ha de kunskaper som krävs för att genomföra sina
arbetsuppgifter väl.
18. XXX anställda kommer ge användare individuell uppmärksamhet.
19. De drifttimmar som XXX har kommer passa alla användare väl.
20. XXX har anställda som kommer ge användarna personlig
uppmärksamhet.
21. XXX kommer ha användarnas intresse varmt om hjärtat.
22. De anställda på XXX kommer förstå användarnas specifika behov

Bilaga 7 SERVQUAL frågor i slutet av ITprojekt
Jag anser att:
1.
2.
3.
4.

XXX har modern och uppdaterad hård- och mjukvara.
XXX fysiska anläggningar är visuellt tilldragande.
Personerna som arbetar med XXX är väl klädda och har ett bra utseende.
Utseendet på de fysiska anläggningar som XXX befinner sig i är i är i linje
med de tjänster som tillhandahålls.
5. När XXX lovar att göra något inom en viss tid, så gör de det.
6. När användare har problem, så visar XXX uppriktigt intresse för att lösa
problemet.
7. XXX är pålitligt.
8. XXX tillhandahåller sina tjänster på utsatt tid.
9. XXX har felfria register.
10. XXX talar om för användare exakt när tjänsterna kommer att genomföras.
11. De anställda på XXX ger snabb service till användarna.
12. De anställda på XXX är alltid villiga att hjälpa användare.
13. De anställda på XXX är aldrig för upptagna för att svara på användarnas
frågor.
14. Beteendet hos XXX anställda ingjuter förtroende hos användare.
15. Användare känner sig trygga med sina transaktioner med anställda på
XXX.
16. De anställda på XXX är genomgående tillmötesgående mot användare.
17. De anställda på XXX har kunskaperna som krävs för att genomföra sina
arbetsuppgifter väl.
18. De anställda på XXX ger användare individuell uppmärksamhet.
19. De drifttimmar som XXX enheten har passar alla användare väl.
20. XXX har anställda som ger användarna personlig uppmärksamhet.
21. XXX har användarnas intresse varmt om hjärtat.
22. De anställda på XXX förstår användarnas specifika behov.

Bilaga 8 ACSI frågor i slutet av IT-projekt
1. Hur nöjd är du med IT-projektet?
2. Till vilken grad har IT-projektet motsvarat dina förväntningar?
3. Hur väl har IT-projektet levererats jämfört med idealet?

