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Abstract 
We will in this essay introduce our result on how you successfully can insource and 

manage another companies IT. We will also present how we came to this knowledge and 

what methods we have used in our analysis and how we have gathered the information. 

We will present our result in a normative way which means that the goal of this study is 

to find some guidelines and suggestions on how to successfully manage another 

companies IT, while doing this we will also present what goals these guidelines are 

suppose to fulfill which then accomplishes a good insourced IT-management. 
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II 

Sammanfattning 
I denna studie kommer vi att presentera vårt resultat om hur man genomför en god 

insourcing av ett annat företags IT. Vi kommer också genom detta att först presentera hur 

vi tänkt nå det tänkta resultatet genom att presentera vissa teorier. Vi kommer också 

presentera hur vår empiri gått till samt hur vi gått tillväga för att analysera dessa för att 

tillslut nå vårt resultat. Vårt resultat har resulterat i normativ kunskap vilket menas att vi 

presenterar resultatet i råd, förslag och riktlinjer till hur man uppnår god insourcad IT-

förvaltning. Vi kommer också visa förslag på mål som man uppnår genom att följa dessa 

riktlinjer för att ännu mer påvisa och stärka vårt resultat. 

 

Vi vill också passa på att tacka Anders Hjalmarsson som handlett oss genom denna 

uppsats och varit en ovärderlig hjälp genom hela processen, tack Anders. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Vi har valt att beröra outsourcad förvaltning av IT. IT består primärt av mjukvara, 

hårdvara och minst en databas implementering. Dessutom utvecklar och bygger man IT-

tjänster och IT-komponenter vilka förvaltas av IT-personal. Sammantaget bildar dessa 

komponenter en verksamhets IT. IT finns till för att stödja verksamhetens 

informationshantering och bidra till effektiviseringar, produktframtagning, statistik samt 

många fler ändamål. Listan av vad IT täcker in kan göras lång och skiftar säkerligen i 

innehåll mellan olika branscher, delar av världen och givetvis storleken på verksamheten, 

men man kan tala i termer som till exempel: 

 Informationshantering 

 Klienthantering (åtkomst och lagring) 

 Kommunikation 

 Säkerhet 

 Finansiering 

 IT-funktioner och dess underhåll 

 IT-management 

 Accesslösningar 

 SAP 

 

På senare tid har det även blivit aktuellt att föra miljö, eller ännu närmare begrepps-

sanningen: grön- IT, vilket avser hur man kan energieffektivisera delar av IT-driften, 

både för miljöns skull och rena besparingar.  

Som man kan se här ovan finns det alltså många begrepp och områden som området IT 

behärskar. 

 

För att slippa göra förväxlingar till affärsområdet ”Affärssystem” så gör vi här en 

avgränsning. Ett affärssystem syftar till att möta upp med verksamhetens processer och 

effektivisera dessa informationsströmmar och flöden till något som går att använda i 

vardaglig arbetsordning, använda som beslutsunderlag samt bidra till framtida tillväxt. En 

verksamhets IT fokuserar inte på utveckling eller implementering av det ovannämnda 

men kan mycket väl vara en del utav det hela. Istället läggs fokus på hur och var 

information ska sparas, hur man får åtkomst till detta och andra aspekter som listats här 

ovan. 

 

För att ta ett exempel kan en viss klädes - butikskedja finna behov av att kunna spara och 

sammanställa försäljningsstatistik från samtliga butiker i landet. Verkar kanske simpelt 

vid första anblicken, men vad är det som krävs? Jo, en IT lösning som för det första går 
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att skala upp eller ner beroende på var butikerna finns, vilka anslutningsmöjligheter dessa 

har, hur många kassa - apparater som används, hur och var informationen ska sparas, och 

hur man kommer åt den, som exempel på frågeställningar. 

Man kan ju även börja fundera på vilka genombrott man upplevt i sjukvården när 

journaler har kunnat sparas och hämtas dynamiskt och därmed haft tillgång till denna för 

varje enskild person oavsett var denna egentligen bor.  

Grunderna för hur IT är, alltså vad vi har sett, ett antal komponenter som är till för att 

stödja verksamhets informationsströmmar, skalbarhet och åtkomst av dessa för vidare 

behandling. 

 

Den kanske viktigaste komponenten i slutändan torde vara hur en IT-avdelning byggs 

upp och förvaltas i en verksamhet. 

Detta på grund utav att det alltid i slutändan när det gäller IT, oavsett hur mycket tekniska 

hjälpmedel eller budget, kommer ner till en nivå där människan själv måste använda sitt 

intellekt för att finna de bästa metoderna för hur man tillfredställer en verksamhets IT 

användning. Det är här IT-tjänster/hjälpmedel utvecklas, det är här datan sköts om och 

omsätts, det är här nya idéer bildas och säkerhetsbehoven täcks. Då däremot IT-

förvaltningen i sig är ett stort område har vi valt att fokusera på ämnet ännu mer och titta 

på outsourcad IT-förvaltning. Det blir nämligen allt vanligare idag att företag som 

behöver IT-stöd outsourcar sin förvaltning för att på så sätt både få erfaren hjälp av 

personer som jobbat med ämnet i ett flertal år och då vet vad som ska göras och hur. 

Samt att man på så sätt tjänar in pengar på många olika saker. 

 

”The expression ’IT-outsourcing’ is taken to refer to the practice of managing “parts, or 

all of an organization’s IT services by an external source: a) at agreed service levels, b) to 

an agreed cost formula, and, c) over and agreed period of time”.(The banker No16, April 

1992) To repeat, the logic animating the trend towards IT outsourcing resonates well with 

outsourcing in general, namely the pursuit of focus on core business, to achieve cost 

reduction (through scale economy), and to achieve greater effectiveness and focus on 

business, etc.”(Ali Yakhlef, 1997, s10) 

 

För att komma till slut så kan vi alltså konstatera att begreppet IT är ett omfattande sådant 

och att det inbegriper IT på alla tänkbara nivåer, mänskligt som tekniskt. Det kan 

innefatta allt från närvaro av IT- relaterade kluster, konsulter, förvaltning och 

tjänsteföretag till fastighetsnät eller hårdvara i lokala nätverk. Kanske är det detta som 

gör området särskilt intressant? Det erbjuder den som är villig att dyka djupare i detta att 

komma i kontakt med både hårdvara, mjukvara samt människor. 

Sammanfattningsvis är området IT ett mycket intressant, makalöst stort och intressant 

område vi skulle vilja veta mer om men samtidigt är det för stort för att vi skall kunna 

behandla det i en studie med den tidsramen vi har det är också därför viktigt att vi 

avgränsar oss smart och precist. Vi ser alltså detta som en möjlighet att få sätta oss in i 

området för egen personlig kompetensutveckling och för att det troligtvis är ett område 

som expanderar ju längre fram i framtiden vi tar oss speciellt eftersom att outsourcing blir 

allt mer och mer populärt.  
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1.2 Initial begreppsprecisering 
Några begrepp inom IT är fysiska resurser, IT-komponenter, IT-tjänster, IT-personal. 

 IT-komponenterna är hårdvara, mjukvara, databaser och olika 

kommunikationsteknologier. Dessa komponenter är grunden för alla informationssystem 

i företag. Utöver IT-komponenterna hör även personal, utrymmen och byggnader till IT-

infrastrukturen. IT-personalen använder IT-komponenterna/-utrustningen för att 

producera IT-tjänster (outsourcing), och uppgifter att ombesörja är även dataskötsel, 

systemutveckling och säkerhet. Vi har kartlagt ett flertal andra begrepp men här nedan 

följer en lista av de begrepp vi anser vara de viktigaste. Sedan följer en begreppsmodell 

med alla begrepp vi identifierat som intressanta och hur dessa hänger samman. 

 

Viktiga begrepp: 

 Förvaltning/Underhåll 

”Förvaltning är administration av tillgångar för en huvudmans bästa.  

”Förvaltning kan bland annat syfta till att ge ekonomisk avkastning till 

huvudmannen.”(http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rvaltning) 

”Allt arbete som syftar till att vidmakthålla en enhet i ett specificerat tillstånd eller att 

återställa den till det specificerade tillståndet.” 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Underh%C3%A5llsarbete)  

 

 IT-komponenter 

IT-kompononenter är en allmän benämning på hårdvara och mjukvara. Helt enkelt delar 

av ett IT nätverk.  

 

 Outsourcing 

”Outsourcing är ett engelskt låneord och betyder att ett företag låter ett annat företag 

sköta en eller flera processer. På det sättet kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet.” 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Outsourcing) 

 

 Mjukvara/Programvara 

”Programvara, även kallat mjukvara är ett kollektivt namn för datorprogram, i 

betydelsen organiserade samlingar av data och maskininstruktioner, vilket utför en 

avsedd uppgift på ett datorsystem.” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Mjukvara) 

 

 Insourcing 

”Insourcing är precis motsatsen till outsourcing dvs. man är på den andra sidan. Man är 

den som tar emot IT delen som skall driftas/köras på ens företag. Det här ordet används 

ofta internt inom företag som har som affärsidé att ta hand om andra företags 

drift/program”. (http://en.wikipedia.org/wiki/Insourcing) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Underh%C3%A5llsarbete
http://sv.wikipedia.org/wiki/Outsourcing
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mjukvara
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 SAP 

”SAP är Europas största mjukvarutillverkare. SAP grundades 1972 och står 

ursprungligen för Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung. Från 

och med ett styrelsemöte 2005 står SAP för System Application Products. De största 

kunderna är företag där SAP levererar fullskaliga datasystem.” 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/SAP_AG) 

 

 Systemförvaltning 

Detta i sig är ett svårt begrepp. Det man först hör och tror om det är att ta hand om 

systemet som T.ex. en fastighetsförvaltare i samma mening. Men för att försöka avgränsa 

oss och vad litteratur genomgången har givit oss. Man skulle kunna säga att som det står i 

[HBMS s 36]: systemförvaltning är ett sammanslaget ord för alla åtgärder, som erfordras 

för att administrera och hantera ett system i drift som inte ingår i systemdriften eller är av 

typ vidareutveckling”. Men för att utgå ifrån någonting som sedan kan anses vara fel när 

vi fått mer kött på benen skulle kunna vara att följa Peder Brandts exempel: 

Systemförvaltning är Korrigering: av fel i systemet. 

Anpassning: till ändringar i verksamheten eller i IT-miljön. 

Förbättring: med hänsyn till verksamheten eller IT-mässigt 

Sanering: avlägsnande av onödiga systemdelar. (Peder Brandt 1992). 

Detta är en modell hur vi relaterar begreppen till varandra. Vi har valt att inte ta med 

beskrivning av alla begrepp då vi anser vissa vara självförklarande eller att vår 

ovanstående beskrivning är tillräckligt utförlig. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/SAP_AG
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Mjukvara

Informations hantering

IT utveckling

Fysiska Utrymmen

Säkerhetskrav
IT Företag

Hårdvara

Databas

IT Komponenter

har

Definerar

Underhåll/Förvaltning IT Personal

Outsourscing

Kommunikation

Åtkomst/lagring

Definerar

Sköter

Anställda av

Av

Bedrivs av

omfattar

Innehåller

Är en del av

Har s.k 

ställda säkerhets

krav

Driver Frammåt

Vesentlig del av

Definerar

Används av

Måste finnas

 
 

 

1.3 Studiens forskningsfrågor och syfte 

Som vi tidigare nämnt är IT ett stort och ständigt utvecklande område, och vi anser att ett 

område som är under ständig utveckling ger oss många bra möjligheter till att göra 

undersökningar samt lära oss mycket om. Ett av de större problemen lär för oss vara att 

begränsa oss och hitta något särskilt att undersöka under dessa veckor vi har på oss.  

Vår huvudfråga är som följer: 

Hur bör en insourcad IT-förvaltning bedrivas för att bibehålla en god kvalité? 
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1.3.1 Delfrågor 

 

1. Hur bedrivs insourcad IT-förvaltning?  

2. Vilka mål har insourcad IT-förvaltning? 

3. Vilka riktlinjer skall man följa då man 

bedriver insourcad IT-förvaltning? 

 

Med fråga ett menar vi att genom att studera ett 

företag som sysslar med insourcing komma 

fram till vad IT förvaltning är för dem och hur 

det bedrivs. 

Med fråga tre så vill vi i enlighet med vårt 

förväntade resultat upptäcka riktlinjer och 

kriterier som kan vara till hjälp vid IT-

insourcing och förvaltning av denna. Vi avser 

att ta fram riktlinjer som enligt vår studie gäller 

för verksamheten vi ska studera men även 

avslutningsvis hitta guldkorna i dessa som 

skulle kunna leda till ett generellt 

förhållningssätt. Fråga två handlar mer om viktiga mål vid insourcing av IT och är starkt 

relaterad till fråga tre, då det är tänkt att riktlinjerna ska leda till uppfyllelse av vissa mål. 

Figur 1: visar hur frågorna är relaterade till varandra i en modell och hur det är tänkt att vi 

skall kunna komma fram till svaret på vår huvudfråga. 

 

1.3.2 Syfte 

 

Syftet med vår studie är att få kunskap om hur insourcad IT-förvaltning bedrivs, och detta 

i ett första stadium på Volvo IT. Det vi sedan tidigare nämnt i den här rapporten är att vi 

vill få fram normativ kunskap och beskrivningar över hur god IT-förvaltning genom 

outsourcing ser ut och kan bedrivas på ett lyckat sätt. 

1. Kartlägga hur insourcad IT-förvaltning fungerar, för att på så sätt skaffa sig en 

grund för hur den bedrivs. 

2. Kartlägga målen för vad en god insourcad IT-förvaltning bör uppnå. 

3. Ta fram vilka grundläggande riktlinjer och kriterier som insourcad IT-förvaltning 

bör följa för att uppfylla tidigare nämnda mål. 

 

 

 

Fråga 1

Fråga 2 Fråga 3

Huvudfråga
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1.3.3 Förväntat resultat 

 

Vi vill genom vår studie komma fram till principer, modeller, tips, riktlinjer och mål för 

hur en effektiv och bra insourcad IT-förvaltning bedrivs. Man skall sedan kunna läsa vår 

studie för att skaffa sig en bra grund för vad förvaltningen skall uppnå och hur detta 

uppnås för att sedan faktiskt kunna bedriva en insourcad IT-förvaltning. 

1. Beskrivning av hur insourcad IT-förvaltning bedrivs. 

2. Beskriva målen vid god insourcad IT-förvaltning. 

3. Riktlinjer och råd för hur god insourcad IT-förvaltning bedrivs. 

 

1.3.4 Avgränsning 

 

Som vi beskrev under bakgrundsbeskrivningen vill vi inte täcka området ”Affärssystem”. 

Eftersom ett affärssystem är grunden till utveckling och implementering av mjukvara 

vilket är en del av ett IT företag, men inte det vi vill precisera oss på. 

Vi kommer inte att beröra ämnet utveckling/systemutveckling inom IT på grund utav att 

det är ett helt annat och framför allt ett eget utarbetat ämne. Vi kommer heller inte att 

beröra själva skapandet av en IT-infrastruktur. Vi kommer överlag att bortse ifrån så 

många andra frågor vi kan, som i sig i andra sammanhang skulle vara fullständigt 

rättfärdigade, men vi kommer alltså som sagt att försöka fokusera på enbart insourcad 

förvaltning. Om vi däremot stöter på intressanta faktum för vår studie som också gäller 

vid mer traditionell IT-förvaltning kommer dessa att inkluderas men vi kommer inte att 

söka efter dem. 

Även upp till mer humaniora delområden så som kompetens och utveckling av 

medarbetare och hur man koordinerar dessa. Här snuddar man kanske dock vid andra 

områden som inte berör IT på samma sätt som andra gör. Hur som helst tror vi att det är 

viktigt att bejaka helheten och inte missa delar som dessa. Sammantaget har vi alltså lite 

problem med att veta precis vad vi ska ta med eller inte, kanske måste man göra någons 

sorts kompromiss mellan alla dessa områden för att få ett komplett och sammanhängande 

resultat som går att sätta i verklig kontext? 

Vi kommer samt att bortse ifrån IT-förvaltningens historia även vad gäller insourcad IT-

förvaltning och "vanlig" IT-förvaltning och enbart fokusera på nuet, möjligtvis om vi 

stöter på några metoder under utveckling eller liknande som ger oss ett smakprov om hur 

det kanske kommer att se ut i framtiden kommer detta att tas med i studien för att på så 

sätt komplettera. 

Kontra insourcing finns ett utbrett område som kallas outsourcing  

Vi kommer enbart att fokusera på vårt valda område och bortse ifrån andra områden så 

gott vi kan. 
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1.4 Målgrupp 
 

Företag som börjat titta på att inte enbart förvalta sin egen IT-miljö utan har börjat titta på 

att också förvalta andra företags IT-miljöer, kan tänkas vara intressenter och kan då läsa 

vår studie för att få riktlinjer och mål med hur en bra outsourcad IT-förvaltning bedrivs. 

Redan etablerade förvaltningsföretag kan också vara intressenter då de behöver 

ytterligare tips, råd och mål för hur deras förvaltning bör bedrivas. 

Också andra företag som inte bedriver just Insourcad IT-förvaltning utan har det hemma 

själva på företaget kan vara intresserade av att läsa vår studie då säkerligen vissa av 

slutsatserna vi kommer att komma fram till inte enbart kommer att gälla outsourcad IT-

förvaltning utan gälla IT-förvaltning i allmänhet. 

Det är också vår önskan att andra studenter får användning av studie för vidare studier 

inom liknande ämnen och då kan använda vår studie som en källa eller inspiration för att 

få en grundläggande uppfattning och kunskapsbank om vad ämnet behandlar och betyder. 

 

1.5 Perspektiv och arbetsfördelning 
 

Som SA studenter är vi ganska väl insatta i IT begreppet i sig. Förvaltning har vi en idé 

om hur den bedrivs då vi vet vad som behöver förvaltas, vi kommer därför att läsa 

böcker, artiklar osv. för att vidare sätta in oss i just begreppet IT-förvaltning. Insourcad 

IT-förvaltning vet vi däremot inte så mycket om och hoppas därmed att lära oss mycket 

om just detta i vår studie. 

 

Vi hoppas kunna få lite förstahandsupplevelser om hur förvaltningen drivs inom företag 

som är specialiserad på att förvalta IT genom att ta kontakt med dessa verksamheter 

alternativt genomföra intervjuer med folk som har förstahandsupplevelser och på detta 

vis få reda på det vi behöver. 

 

Som en inledande del under arbetet var vi tvungna att komma fram till hur vi skulle 

arbeta. Vi var 3 personer(standard +1)alltså hade vi en extra person till arbetskraften. Det 

vi tänkte först var att vi skulle kunna producera mera. Men istället fick idén av vår 

handledare att vi kunde ha en släpande läsare som fungerade som någon sorts 

kvalitetskontroll. Och detta turades vi om att göra. Det fungerade bra. Men under tiden då 

vi transkriberade våra intervjuer gjorde alla varsin del. Annars hade detta tagit alldeles för 

lång tid. Så sammanfattningsvis hade vi alltid 2 personer som skrev och tog in fakta från 

böcker och en som satt och läste igenom och kvalitetssäkrade modeller. Vi kan inte säga 

att någon av oss har gjort mindre än den andra. Men alla vi har arbetat olika snabbt och 

därigenom har vår uppsats slutat med att vi har en kortare uppsats gentemot vad man 

brukar ha i grupper om tre personer. 
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1.6 Disposition 
 

Inledning    

Beskriver vi ämnet i sig, vår frågeställning, plan för studien, metoder vid olika stadier, 

förväntat resultat, syfte. Samt vårt perspektiv på ämnet. 

 

Metod 

Här beskriver vi hur vi tänkt genomföra studien, vilka metoder vi använder och vårt 

tillvägagångssätt. 

 

Teori   

En utskrivning av relevant teori som vi tycker att både vi själva och läsare behöver veta 

för att vidare kunna förstå uppsatsens innebörd. 

 

Empiri    

Presenterar hur vi genomfört de empiriska delarna har genomförts med tillhörande 

presentation av svar osv. till t.ex. intervjuer. 

 

Analys och resultat   

Här diskuterar och analyserar vi resultatet ifrån empiri delen och kommer fram till 

synpunkter och idéer om vad som uppkommit. 

 

Resultat   

Här presenterar vi vårt resultat i form av råd och mål för att besvara våra frågeställningar. 

Vi fortsätter även med att nämna vad vidare studie kan bedrivas på och diskuterar vidare 

om andra intressant fakta uppkommit. 

 

Slutsatser och Värderingar 

I detta kapitel går vi lite snabbt igenom vad vi fått ut av studien och vad vi vill att andra 

ska få ut av den, vi presenterar också förslag till vad man kan fortsätta forska om samt 

ifall våra valda metoder har get oss det vi ville när vi genomfört studien. 
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2 Metod 
 

Vi kommer här att presentera den metod vi kommer att använda oss av för att uppnå det 

kunskapsbidrag och kunskapsbehov. Både för och nackdelar kommer att presenteras samt 

en god argumentation till varför vi valt att göra vår studie på just detta sätt.  

Vi hade tänkt inhämta kunskap genom att utföra teoristudier och då läsa allt material som 

vi anser vara relevant för vårt studieområde. Vi har identifierat insourcad förvaltning av 

IT som vårt studieområde och ett viktigt begrepp som så. Vi har identifierat att vi vill ta 

reda på vilka mål man vill uppnå med en god förvaltning och hur man uppnår dessa mål, 

genom ett antal riktlinjer. Vi kommer därför att skaffa oss en god teoretisk grund för att 

dels kunna skapa intervju frågor och även låta oss förstå huvudämnet på en annan nivå än 

den kunskap vi redan besitter. Efter att vi har skapat vår teori (med hjälp av vår 

litteraturöversikt och våra egna kunskaper), så ska vi dela in våra forskningsfrågor i 

teman som gör att vi kan skapa bättre frågor till vår intervju. Det är här själva 

forskningsprocessen kommer att starta. Vi kommer att ha 2-3 eventuella intervjutillfällen 

som visas i vår planering. Vi kommer även att boka in eventuella studiebesök om det 

finns möjlighet, där vi kan samla in data med hjälp av observation. Inför den första 

inplanerade intervjun kommer vi att arbeta fram bra intervjumaterial med hjälp av en 

genomgång av vår litteraturöversikt.  Detta kommer att hjälpa oss att kunna framställa ett 

gott sammanhängande resultat som är förankrad i väl tilltagna teorier om hur Insourcad 

IT förvaltning bedrivs idag.  

 

Teori

Förkunskap

Intervjufrågor 

Forskningsfrågor

HuvudintervjuFörintervju

Litteraturgenomgång

SkaparBygger på

Delas in i 

Litteraturgenomgång

Stöder framtagande

Intervjuguide 

Huvudintervju
Ligger till grund för Filtreras i

Kommer att styra

Används i

Tema

Anges i 

Används i

Strategi

Anges i Metod för 

urval

Anges i 

 

 

Ovan visar vi hur vi ska generera intervjumaterial för våra uppkommande intervjuer. 



 

- 11 - 

 

2.1 Kunskapsbidrag 
 

Vi hoppas att vi med vår studie kunna bidra med råd och riktlinjer samt mål för hur en 

god förvaltning av ett annat företags IT-infrastruktur skall bedrivas för att uppnå satta 

mål för en god IT-infrastruktur. Meningen är att någon som vill veta vad man skall tänka 

på vid förvaltning av en IT-infrastruktur skall kunna läsa vår studie och då skaffa sig 

kunskap om mål och riktlinjer, råd för att bedriva en god förvaltning alternativt en god 

insourcing.     

                               

I vår studie kommer vi att bl.a. framställa normativ kunskap, kunskap i form av råd och 

riktlinjer. Normativ kunskap är regler, riktlinjer, råd och föreskrifter för handlande i 

olika situationer (Goldkuhl, 1998, s.21).  

För att göra detta kommer vi nedan att presentera olika metoder och hur vi tänkt använda 

dessa för att ta fram denna kunskap. Vi har detta som utgångspunkt då vi valt dessa 

metoder och vi anser att de passar väl in då vi ser på vad vårt önskade resultat kommer att 

bli.  

 

2.2 Kvalitativ forskning i denna studie 
 

Inom samhällsvetenskapen finns det två olika metodiska angrepps sätt 

 

Kvalitativa metoder innebär att man eftersträvar bästa möjliga resultat enligt 

Nationalencyklopedin så används kvantitativ analys metod (medeltidslat quantitati´vus) i 

facktermer för att understryka mätbara/statistiska egenskaper t.ex. Hos något som skall 

undersökas som en enkät eller liknande. Även från Nationalencyklopedin: Kvalitativ 

(senlat qualitati´vus) avser kvaliteten och används i facktermer för att understryka 

faktiska egenskaper t.ex. Hos något som skall undersökas (i form av t.ex. en intervju). I 

den mening vi talar om i vår studie så betecknar termerna kvantitativ och kvalitativ 

undersökning endast egenskaper hos de data man samlat in och hur man har gjort det, i 

ett forskningsprojekt.  

 

I tabellen under har vi beskrivit hur den kvalitativa metoden skall appliceras gentemot 

hur vi tänkte/kommer att göra i vår studie, därav en liten argumentation varför vi just har 

valt den kvalitativa approachen. 
    

 Situationsanpassning Kvalitativa metoder 

Helhetssyn Vi kommer se till helheten när 

vi har gjort våra intervjuer, se 

vad som kan underligga. 

Ser till helheten, där kontexten 

har betydelse 

Historiskt samband Vi kommer rikta in oss så att 

vår forskning kommer att kunna 

återupptas i framtiden och 

utvecklas ytterligare för att hitta 

Stort intresse. Framtid, nutid 

och förflutet 
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nya dimensioner. 

Mål Vi kommer försöka tolka 

förvaltares beteenden och 

företeelser, för att förstå varför 

de gör som de gör och hur de 

gör det. 

Försöker förstå det specifikt 

humanistiska (människors 

tankar och beteenden). 

Forskningsplan Allt vi kommer fram till 

kommer att kunna härledas till 

framtagen data. 

Följsamhet mot data. 

Forskarens roll Vi kommer samla in data med 

hjälp av intervjuer och 

observationer. Därav skapa ett 

förtroende till den personen 

som vi kommer att följa (skapa 

en personlig kontakt), 

personerna är medskapare av 

intervjuerna. 

Med kvalitativ forskning har 

forskaren en stor roll i och med 

att han har byggt upp ett 

förtroende till informanter.  

Vad som studeras Vi kommer studera hur IT 

Förvaltning genom insourcing 

bedrivs. 

Studerar det humanistiska. 

Baseras ofta på upplevelser som 

kan ges mening och innebörd. 

Urval av stickprov Personerna vi väljer ut för 

intervjuerna kommer att väljas 

ut efter redan definierade 

kriterier för att vi på så sätt får 

personer som är relevanta för 

vår studie och är medvetna om 

vad detta innebär. 

Medvetet valda informanter 

som har stor kännedom inom 

området som vi har valt att 

undersöka. Stor spridning på 

informanter. 

Storlekar på 

stickprov 

Vi kommer att försöka intervjua 

så får personer som möjligt, 

max 3 personer kommer att 

intervjuas. 

Antalet individer är inte lika 

viktigt. Mättnad (grounded 

theroy) är ett tecken på att data 

från informanter är tillräckliga. 

Insamlad datas 

innehåll 

Frågor, svar, mönster, teman. 

Eventuellt andra uppkommande 

delar också. 

Mångfalden, essenser, teman, 

mönster och uppfattningar. 

Tänkbara Resultat Vi vet egentligen inte vad som 

kommer att visa sig som 

resultat, men vi har en aning 

även fast dessa aningar inte 

kommer prägla vår studie som 

om de vore teorier. 

Stor öppenhet för eventuella 

resultat 

Överförbarhet Generalisering är nog inte 

möjligt, men mönster kommer 

Återkommande mönster, 

gemensamma drag, dessa är 
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att kunna identifieras. saker man letar efter för att nå 

överförbarhet. Här går dock inte 

att generalisera pga. av den 

empirisk -atomistiska 

kunskapsansatsen man har valt. 

God kvalité Vi kommer att genomföra en 

god utformad studie som följer 

dessa kriterier och uppnår god 

kvalitet på data, legitimitet, 

intern logik och har ett gott 

perspektiv.  

Perspektiv (förståelse) 

Intern Logik (rätt analysmetod) 

God Kvalitet på data (citat från 

informanterna som stödjer 

resultat och slutsatser). 

Legitimitet (uppföljning till 

resultat). 

 

 

Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen, eftersom 

att alla insamlingsmetoder går att vinkla på något sätt så att det blir det ena eller andra. 

Det kvalitativa kvantitativa argumentets missvisande retorik.(Åsberg R 2001) 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ forskning, genom att då vinkla vår 

insamlingsmetod på rätt sätt. Dels för att vår avgränsning är på ett specifikt företag. 

Därav minskar behovet av att hitta mätbara värden. Vi känner även som individer att vi 

vill använda oss av en kvalitativ approach för att få ut en så stor helhet som möjligt och 

att kunna se kontexterna (underbetydelserna) i våra informanters svar. 

Vi har som avsikt att pröva dem kvalitativa analysmetoderna för att dem även verkar 

intressanta, och kommer att ge oss som studenter mycket större kunskapstillskott än vad 

en kvantitativ analysmetod hade gett oss. 

 

Vi känner också att vårt forskningsupplägg eller utformningen på våra insamlingsmetoder 

kan ändras, t.ex. nya frågor till intervjuerna. Därför är det även här viktigt att vi använder 

oss av ett kvalitativt tänk istället för ett kvantitativt. Det är viktigt för oss att anpassa oss 

efter vem det är vi kommer att intervjua. 

 

2.3 Induktion, Deduktion eller Abduktion 
 

En forskare arbetar med att producera teorier som ska ge en så rättvisande bild av- och 

skapa förståelse av verkligheten som möjligt. Detta betyder att en teori inte kan tas fram 

med hopp om att den ska beskriva ett enskilt fall eller företeelse, teorin måste täcka ett 

bredare spektrum av studieobjektet. Man ska utifrån teorin kunna se en helhet som på ett 

sammanhängande sätt förklarar och hjälper oss förstå en så stor mängd av tillgänglig 

information om studieobjektet som möjligt. Man bör också kortfattat nämna att en teori är 

ett system av studiens begrepp, som identifieras under studien, som sätts i relation till 

varandra och skapar en berättande bild av studiens företeelser. 
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2.3.1 Olika metoder 

 

För att klara sig som forskare i en studie är det viktigt att man håller sig samlad och 

arbetar framåt systematiskt. Detta är en förutsättning för att man ens ska få kalla sin 

studie för vetenskaplig och för att klara av den relativt komplexa uppgiften att ta fram en 

teori ur fakta man erhållit eller för den sakens skull kanske inte vet hur fakta ska tas fram 

så behövs en eller flera metoder för detta att arbeta efter. Lyckligtvis finns det färdiga 

koncept att arbeta efter och härmed introducerar vi dessa begrepp: 

 

 Induktion 

 Deduktion 

 Abduktion 

 

Induktion och deduktion anger två olika arbetssätt som man kan bedriva teoriskapande 

på. Induktion är ett filosofiskt förfaringssätt att härleda slutsatser från erfarenheter och 

den insamlade informationen. Utifrån ett antal händelser inducerar man en sannolik 

slutsats. Ett exempel: "Solen har gått upp varje morgon hittills, alltså kommer den att gå 

upp imorgon också.” En slutsats byggd på induktion kan anses ha bestämt sanningsvärde 

endast i fall där slutsatsen kan verifieras genom falsifikation. (Wikipedia SE, 

”Induktion_(filosofi)”).  

Vi kommer att arbeta induktivt eftersom vi har valt att ”följa” upptäckandets väg och inte 

förankra vår studie i redan vedertagna teorier utan kommer att skapa våra beskrivningar, 

normer och dokument samt teorier utifrån vår insamlade dator information och empiri. 

Det brukar ofta påpekas att risken med detta synsätt är att man egentligen inte vet något 

om vad för räckvidd man uppnår med det man kommer fram till eller hur generellt 

resultatet blir. Detta är dock inte problem för oss i den här studien då vi ämnar inrikta oss 

på endast en bransch samt ett företag i denna. 
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Om man istället utgår ifrån allmänna principer och befintliga teorier och drar slutsatser 

om företeelser på det här viset arbetar man deduktivt. När man arbetar deduktivt härleder 

man hypoteser utifrån tester man redan gjort i empirin. Eftersom att vi kommer att gå in i 

den här studien med öppna ögon och vi endast sedan tidigare innan studiens start, läst på 

om ämnet för att få bakgrundsinformation anser vi att vi överhuvudtaget inte kommer att 

arbeta deduktivt. 

 

Ett tredje sätt att relatera teori och empiri är Abduktion. Abduktion kännetecknas av att 

man arbetar både induktivt och deduktivt i kombination för att dra nytta av dess båda 

fördelar. Ett typiskt arbetssätt skulle vara att, likt ett induktivt sätt, i början av en studie 

utifrån ett enskilt fall skapa en hypotes och teoretisk djupstruktur (Patel & Davidsson, 

1991, s.24). Denna provas sedan på nya testfall utifrån ett deduktivt synsätt för att man 

helt enkelt ska kunna justera och allt eftersom generalisera sin hypotes. 

Dessa två synsätt låter ofta lockande då det inte låser forskaren i lika stor grad som det 

induktiva synsättet, men som sagt är detta för oss i denna studie inget problem enligt 

förklaring ovan. 
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2.4 Urvalsmetod 
 

När vi väljer vem vi tänkt intervjua för att då få fram önskade svar är det viktigt att 

personen i fråga faktiskt har den kunskap vi är ute efter. Det är därför viktigt att vi får 

intervjua personer som passar frågan så att säga. Det är också relativt viktigt att personen 

vi intervjuar är bra på att kommunicera och vill svara på våra frågor eller hjälpa oss i vår 

studie. Eftersom vi anlagt ett kvalitativt arbetssätt och intervjustil är intervju objektet en 

medskapare av samtalet. Detta kommer att göra hela processen enklare och smidigare för 

alla inblandade. Vi kommer inte att ha tillgång till vilka personer vi vill under vår studie 

utan kanske får se till vilket urval vi har av personer och då välja den som är mest 

intressant av dem vi har tillgång till.  

 

2.5 Insamlingsmetod 
 

I början av vår studie kommer vi först att försöka samla på oss en del teoretisk kunskap 

för att vi sedan skall kunna använda denna information till att utforma våra intervjuer, vi 

kommer däremot inte använda tidigare teorier och försöka få dessa verifierade eller 

falsifierade då vi märkt att det finns ont om dessa samt att vi anlagt ett Induktivt 

förhållningssätt. Det är också viktigt att se på källorna här som inte direkt anknutna till 

vår forskning då dessa tagits fram i annat ändamål än vår forskning och vi ser därför till 

att vara kritiska i vår läsning. 

Vi kommer i stor utsträckning att använda oss av kvalitativa intervjuer för att på så vis få 

svar på våra frågeställningar. Intervjuerna kommer att läggas upp som så att Intervjuaren 

har en lista på tidigare framtagna intressepunkter och frågor han skulle vilja ha svar på.  

Han kommer också ha en lista på möjliga frågor som kommer att finnas till hands med 

ytterligare följdfrågor för att på så sätt kunna säkerställa standarden på frågor så att dessa 

inte är ledande, dåligt formulerade eller liknande. Det är också viktigt att när vi väljer 

intervjuoffer att vi skapat oss en urvalsmetod för att på så sätt välja vilken person vi 

skulle vilja intervjua för att då kunna sålla bort personer som för vår studie inte passar 

våra kriterier och då istället kunna intervjua personer som är mer aktuella för vår studie 

och är medskapare av intervjun då den är kvalitativ i sin utformning. Vi har valt att 

använda just intervjuer för att vi vill skapa oss en djupgående förståelse i studien. Det 

finns två olika sorters intervjuer, informant och respondent intervju och vi kommer till 

stor del att använda oss av respondent intervju då vi har tillgång till personer som faktiskt 

arbetar med vårt utvalda studieområde samt att vi anser att dessa personer som dagligen 

bedriver arbetet är dem som besitter den mest intressanta kunskapen som vi vill komma 

åt. Vi kommer också om möjlighet stämma av möjliga frågor med dessa personer för att 

på så vis få så hög standard på frågorna som möjligt.  

Vi ser också att om det vore möjligt att få följa med någon på företaget i hans dagliga 

arbete (deltagande observation) och på så sätt observera och integrera som om vi vore 

anställda skulle kunna ge oss en värdefull insyn på hur arbetet fungerar och på så vis 

kunna få ytterligare insikt och svar på våra frågeställningar. Det är viktigt här att man för 

anteckningar och faktiskt förstår vad det är som görs även ifall vi ser på detta som 
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sekundärt då de självklart har många olika arbetsuppgifter både beroende på person och 

tidpunkt. 

Vi tror att vi genom detta kommer att uppnå god triangulering genom att ha olika 

insamlingsmetoder och därmed uppnå hög reliabilitet.  

 

2.6 Utvärderingsmetod 
 

Reliabilitet 

Vid användandet av reliabilitet i en kvalitativ undersökning ser utformningen mycket 

annorlunda ut ifrån den på en kvantitativ undersökning då det mer handlar om siffror. Här 

handlar det mer om ifall människorna i studien är pålitliga, ifall vi som forskare är det 

och ifall våra metoder under insamlingen är det. Vi kommer att se till att allt spelas in 

från intervjuer och transkriberas för att säkerställa Reliabiliteten samt utvecklas själva för 

att bli bra forskare då vi är medskapare i intervjuerna. 

 

Kommunikativ validitet 

Vi som forskare måste beskriva hur vi kommit fram till vårt resultat för att göra 

kunskapen så tillförlitlig som möjligt. Detta görs genom att beskriva vår förförståelse, 

vad vi vet om ämnet innan insamlingen av data bedrivs, att vi beskriver i detalj hur vår 

insamling av data bedrivs, hur deltagarna i studien var valts ut, urval och att vi beskriver 

vår analysprocess, hur vi gör under analysen och varför.  

 

Beskriver helt enkelt hur studien har genomförts för att öka trovärdigheten i vårt resultat. 

 

Etik 

Det är viktigt för oss och för alla inblandade i studien att vi håller en god forskningsetik 

och inte t.ex. hänger ut någon som hjälpt oss under vår studie. Vi har därför valt att hålla 

alla personerna i studien anonyma även ifall de givit sitt godkännande att vi identifierar 

dem. Personerna kommer att få alias genomgående i studien och deras roller på företaget 

kommer att beskrivas ingående då detta är det som är av vikt, vilka deras arbetsuppgifter 

är och deras kunskapsområden. Vi kommer däremot inte att hålla företaget vi studerat 

anonymt då vi vill framhäva och visa företaget för att personer som vill skall kunna titta 

närmare på vilka tjänster den tillhandahåller osv.  

 

Intern logik 

”Harmoni bör råda mellan forskningsfrågan, antaganden om forskning och det studerade 

fenomenets natur, datainsamlingen samt analystekniken.” (Larsson 1994)  

 

Struktur 

Resultatet skall ha en god struktur med största möjliga enkelhet. Man skall inte använda 

onödigt komplicerade begrepp utan resultatet skall vara enkelt att förstå. Argument och 

tankar ska vara enkla att följa och det ska finnas en genomgående röd tråd som är enkel 

att följa. 
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2.7 Analysmetod 
 

Vi har bestämt oss för att använda Grundad Teori (eng. Grounded Theory). Grundad 

Teori utvecklades för medicinsk sociologiska studier. Men nu används den inom många 

andra områden T.ex. företagsekonomi och pedagogik, även inom Informatik. Grundad 

teori är tillhör en form av empirism. Med empirisk forskning vill man ha fram 

iakttagelser av verkligheten som är den ända rätta källan till kunskap.  

GT forskning ser på allt insamlat material som data. I studiens inledande stadium så är 

det forskarens/forskarnas egna iakttagelser som utgör källan till kunskap. Inom GT skall 

man vänta till slutet att ta med vetenskaplig litteratur. Klassisk GT gör det möjligt av 

användning av såväl texter som numerisk data men däremot kända hypoteser från 

litteraturen skall man bortse ifrån i början av utforskandet. 

 

Den första boken om GT gavs ut 1967. Glaser BG, Strauss A. Discovery of Grounded 

Theory. Strategies for Qualitative Research. Sociology Press [2], 1967. Målet med 

metoden är att generera/framkalla teorier som förklarar problemlösningen inom ett visst 

studerat område med få men rika begrepp. Metoden rymmer både induktion och 

deduktion (Se: induktion, Abduktion eller deduktion). Ansatsen är övervägande induktiv. 

Vi har valt att använda oss av GT för att det passar bra in i vår studie. På grund av att vi 

vill skapa teorier utifrån den data vi har samlat in.  

Vi har sedan tidigare i denna rapport talat om att vi i vår studie måste vara försiktiga med 

att göra antaganden om hur saker och ting ter sig i vårt studieomfång. Vi vill återigen 

påpeka att vårt ställningstagande till det kommande insamlade materialet är som sådant 

att vi endast kommer att göra antagande och dra slutsatser gällande vår studie empiri. 

 

Även när vi tolkar och beskriver den insamlade informationen måste vi tänka på att vi 

inte får göra generella antaganden om branschen i sig. Vi kan till exempel få vara 

uppmärksamma på vad personerna vi intervjuar säger, dessa skulle kunna vara helt 

uppslukade av sitt eget arbete och dess situation vilket skulle kunna bidra till att man får 

en uppfattning om hur branschen i stort fungerar. Här får vi alltså vara noga med att 

formulera om det så att det passar oss och vår studies förväntade resultat. 

Vi tror inte att detta kommer att innebära några problem för oss när vi genomför och 

presenterar studien eftersom att vi vid det här laget är väl medvetna om vad som gäller 

för oss. 

 

Vi kommer att bearbeta våra data efter ett öppet kodsätt vilket betyder att vi kommer att 

läsa det vi har insamlat och bryta ner och identifiera, namnge, beskriva och kategorisera 

olika fenomen. Dessa fenomen talar vi senare i rapporten om som begrepp och dessa 

begrepp sätter vi sedan samman med andra begrepp som tillsammans bildar kategorier. 

Både begreppen och kategorierna behöver beskrivas med tydliga referenser till vår 

empiri. 

 

Just kategoriindelningen med dess textuella beskrivning och relationer med andra 

kategorier kommer att utgöra vår del av den axiala kodningen. Axial kodning innebär för 

oss efter Grounded Theory att vi just relaterar olika koder (läs: begrepp) som tidigare inte 

har haft någon betydelse för varandra till en kontext. Med det menar vi att vi tidigare 
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endast sett på begreppen som enskilda sådana för att försöka förstå vad som egentligen 

sägs i de data vi samlat in. I ett strikt följt GT bör den axiala kodningen utföras med hjälp 

av både ett induktivt och deduktivt förhållningssätt, dock kommer vi med största säkerhet 

endast att redovisa den induktiva sidan i den här rapporten och beskriva våra slutsatser 

här desto skarpare. Detta på grund utav att vi känner oss mer hemma att arbeta på det här 

sättet och att resultatet av det aktuella kapitlet kommer att bli bättre på det viset. Vi är 

annars rädda för att vi lägger tid på att skapa deduktivt material som kommer att kännas 

väldigt elementärt samt oanvändbart och det i sig på grund utav att vi till största del har 

att göra med människor och dess erfarenheter och kunskaper vilka såklart kan vara svåra 

att jämföra. Därmed reserverar vi oss för att istället arbeta så djupgående vi kan med 

beskrivningar. 

 

Den selektiva kodningen för oss är då vi identifierat kärnvariabeln och utifrån detta 

ställer vår presenterade teori i relation till vårt empiriska resultat som vi tagit from vid vår 

selektiva kodning. Genom detta ser vi skillnader och likheter mellan de båda samt 

skillnad mellan verkligheten och teori, vilket vi kan använda till att sedan dra viktiga 

slutsatser för att nå vårt resultat. Vi kommer att ta fram denna teori genom Theoretical 

sampling vilket betyder att vi kommer att välja teori utifrån vissa kriterier som låter oss få 

en djupare förståelse av vårt valda ämne. 

 

2.8 Studiens process 
 

Denna skiss är tänkt att beskriva i stort hur vi tänkt utföra studien för att få svar på alla 

våra delfrågor som besvarar vår huvudfråga. Vi har två analyser i vår process, den första 

analysen ger inget bidrag till vårt resultat utan den analysen är mer för oss själva då vi 

bara för oss själva analyserar den första intervjun så att vi har en bättre grund för att 

skapa frågor till den andra intervjun för att få ett bättre resultat. I huvudanalysen ställer vi 

allt vårt material emot varandra för att skapa vårt resultat. 
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2.9 Strategiska val rörande presentation av kunskapsbidragen 

 

Vårt kunskapsbidrag som kommer att ta sig i form av beskrivningar och normer för hur 

en god insourcing av IT bör se ut kommer säkert att tyckas uppfattas som ensidigt och 

icke generellt. Det är därför av största vikt för oss att se till att vi presenterar resultatet på 

rätt sätt samt hittar sådana sätt så att detta inte går att vinkla detta till vår nackdel. 

Anledningen till att vårt resultat kan uppfattas enligt ovanstående är att vi under studien 

endast kommer att ta del av empiri från en källa och endast bearbeta vår insamlade 

information från denna. Vi har valt det här upplägget eftersom att vi enligt tidsramarna 

för studien inte klarar av att besöka fler företag eller organisationer som därmed inte 

tillåter oss att studera olika IT-strukturer mellan branscher och företag som sedan skulle 

kunna ligga till grund för att göra empiriska jämförelser. 

Vi har under de inledande faserna av studien fått justera vårt mål med studien allt 

eftersom att vi har insett vilka tids resurser vi har till förfogande. Valet av bolag att 

inhämta information från har fallit på Volvo IT i Göteborg. Volvo IT arbetar med största 

del att låta andra företag outsourca sin IT eller delar av den, och detta passar givetvis oss 

perfekt att grunda vår studie på. Anledningen till att valet föll på Volvo IT är att vi har 

lätt tillgång till bolaget och dess IT - sida eftersom en av studiegruppen haft kontakt med 

denna sedan tidigare. Vi har hela tiden vetat och fokuserat på att hitta ett bolag eller 

organisation som är av betydande storlek på marknaden, som passar vårt syfte och ligger 

nära till hands geografiskt, vilket vi nu har hittat. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vår studie: 

... inte kommer att befästas i tidigare teorier utan enbart ta stöd av dessa för att vi skall ha 

en utgångspunkt. 

... endast kommer att inhämta sin empiri från ett bolag 

... ej kommer att jämföras med andra företag i samma bransch. 

Det är alltså av största vikt för oss att se till att få läsaren och/eller opponenten att förstå 

att vår studie ämnar beskriva hur IT förvaltningen genom insourcing ser ut hos och hur 

man kan ta sig an uppdrag och genomföra dessa internt, vad som är viktigt och alltså vad 

vi som studiegrupp uppfattar som viktiga normer för hur uppdragen lyckas. Vårt 

kunskapsbidrag och vår presentation av denna studie måste alltså tydligt påpeka att vi 

inte ämnar beskriva hur IT förvaltning genom insourcing fungerar generellt eller vilka 

normer och riktlinjer dessa bör följa, utan endast för Volvo IT. Detta behöver däremot 

inte betyda att vissa resultat inte kommer att vara generella och kunna appliceras på fler 

insourcings projekt, vi vill enbart klarlägga att resultatet vi kommer fram till möjligtvis 

enbart kan gälla för Volvo IT.  

 

Varför? Vi anser att vårt kunskapsbidrag kan användas av framtida studiegrupper som 

antingen är intresserad av att läsa på hur enskilda bolag arbetar eller som vill bygga upp 

en studie kring hur fler bolag inom samma bransch arbetar och beskriva skillnaderna 

mellan dessa. På det sättet skulle man kunna göra paralleller och jämföra för att komma 

fram till något mer generellt. 
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3 Teori 
 

Här nedan beskriver vi en del teori vi har läst under påbörjandet av vår studie för att både 

vi och ni våra läsare ska ha en grundläggande förståelse om ämnet och delarna som den 

innefattar. Vi beskriver också Outsourcing och dess delar då detta är den andra sidan till 

Insourcing tycker vi att det är viktigt att både vi och läsarna förstår denna del också för 

att förstå vad det är för fördelar företag är utefter när de outsourcar, båda delarna är olika 

sidor av samma mynt. Därmed förstår man vilka krav insourcarna försöker leva upp till 

och uppfylla. Vi förklarar också BAT för att läsarna och vi ska få en mer ingående 

förståelse för vad insourcing verkligen är och hur den bedrivs och vilka steg som behövs 

för att uppfylla processen. 

 

3.1 Outsourcing 
 

”Outsourcing är ett engelskt lånord och betyder att ett företag låter ett annat företag sköta 

en eller flera processer. På det sättet kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet.” 

“The transfer of a business function to an external service provider” 

Detta är vad outsourcing betyder och är, vad vi fokuserar på i detta kapitel är Outsourcing 

I stort. Outsourcing av IT kan göras av många anledningar men förmodligen mest pga. av 

att man vill tjäna in pengar då att underhålla och skapa sin egen IT infrastruktur plus allt 

annat som kommer till är kostsamt då man sköter allt själv inhouse. 

Vi kommer i detta kapitel att förklara vad företag tjänar på att Outsourca, vad de riskerar, 

varför de gör det osv. Vi kommer alltså att anta kundens perspektiv på Outsourcing då 

insourcing mer handlar om leverantörens synsätt på processen.(Wikipedia.org 2009) 

 

3.1.1 Kostnader 

 

”The decision as to whether to produce goods or a service internally (i.e. insourcing) or 

produce them externally (i.e. outsourcing), that is, the “make-or-buy decision”. (Yakhlef 

1997) 

Det finns mycket som talar emot Outsourcing i denna aspekt, som kund måste du samla 

information, hitta rätt företag att outsourca till, förhandla kontrakt, se till så att relationen 

upprätthålls på ett bra sätt ifrån sin sida och mycket mer. Mycket talar emot men mycket 

mer talar för, företaget tjänar in på mycket fler aspekter t.ex. personal kostnader, inköp av 

ny teknologi, lokaler, för att nämna några av de större kostnaderna. (Yakhlef 1997) 

 

Företaget får däremot heller ingen hierarkisk kontroll över förvaltningen av sin IT vilket 

kan göra ledningen lite ostadig då detta är ovant. Detta är däremot en sak som är på väg 

bort och folk börjar inse att den gamla hierarkiska styrningen inte är den enda eller ens 

den bästa i alla fall. Inte med dagens teknologi då alla kan nås snabbt genom IT 

kommunikation.  
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Williamson (1975, 1979) har utvecklat en teori som benämns ”transaction cost theory” i 

denna teori statuerar att när man producerar något behöver man inte bara beräkna 

produktions kostnad utan också transaktions kostnad. Transaktions kostnad består av 

överseende, kontrollerande och styrande transaktioner. Dessa kostnader kan öka mycket 

då storleken på IT strukturen också ökar och börjar bli stor. Finns många dolda kostnader 

som man inte ser direkt som kommer till, dessa menar Williamson att man skall ta hänsyn 

till då man bestämmer sig om man vill outsourca eller inte. 

 

Så när företag skall bestämma ifall de ska outsourca eller behålla det inom företaget får 

man beräkna ”transaktion kostnad”, man kan tro att man ändå sparar på att behålla det 

inom företaget då det också följer med många dolda kostnader vid outsourcingen som vi 

nämnt tidigare det är därför viktigt att man räknar någorlunda rätt vid estimeringen. 

Williamson erkänner att det kan vara svårt vid tillfällen och introducerar därför tre 

ytterligare dimensioner: transaktions typer, hotet av opportunism och osäkerhet.  

Costs
Transaction costs

Production costs

Transaction types

Frequency -> decreases production costs

Asset-specificy -> increases production costs

Threat of opportunism

Limited number of vendors -> increases co-ordination costs

Contracts -> decreases co-ordination costs

Uncertainty -> increases co-ordination costs

Modell 1.1(Yakhlef 1997)

 

Med denna modell skall man bättra kunna förutsäga hur höga kostnader man får om man 

outsourcar till en viss leverantör. Williamson menar att man tjänar in 

produktionskostnader genom att outsourca vilket är den största kostnaden men att man 

däremot istället får högre transaktions kostnader då man måste kolla av vad leverantören 

gör och hur de gör det. Detta beror mycket på att man frångår den hierarkiska styrningen 

och går in på vad Williamson kallar den marknadsstyrda, om man då behåller den 

hierarkiska styrningen får man istället hög produktions kostnad men låg transaktions 

kostnad.   

Detta är däremot inte helt sant idag utan du tjänar in mer på båda delar (produktion och 

transaktion) när man outsourcar då man slipper transaktionskostnad till stor del då 

transaktionskostnaden till stort minskar vid outsourcing då leverantören tar hand om allt 

sådant. Kostnaden finns däremot kvar som en dold kostnad som man ofta missar att räkna 

med, det är viktigt att man vågar släppa taget som kund och låta leverantören hantera allt 

sådant, annars kan kostnaderna stiga igen om man känner att man måste hålla koll på 

leverantören och känner att man inte kan lita på dem. (Yakhlef 1997) 

Då transaktions kostnad däremot är något svårt att beräkna är den också den viktigaste 

eftersom att den kan fel estimeras enkelt, det är därför viktigt för företag att länge fundera 
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och räkna på ifall man tjänar på en outsourcing till ett visst företag eller om man skall 

kolla på andra företag eller om man helt enkelt ska bedriva det inhouse. (Yakhlef 1997) 

 

3.1.2 Tummregler 

 

Då man skall outsourca en del av sin verksamhet, t.ex. IT är det förmodligen nytt område 

för kunden och det känns säkert därför osäkert både om hur de skall gå till väga, hur 

mycket de borde outsourca, hur mycket de kan outsourca, kostnader, vilka företag som 

går att lita på osv. Det är därför fördelaktigt att anlita en konsult som agerar mellanhand 

mellan kund och leverantör för att förhandla fram det som passar bäst för kunden i alla 

aspekt, alternativt börjar konsulten sitt jobb på kundens sida för att sedan vägleda 

företaget i förhandlingen och hjälpa till i arbetet att identifiera vad som skall outsourcas 

och blir mer en partner till kunden än en brygga mellan de två. 

 

”Funktioner längre ner i värdekedjan, som inte skapar lika mycket intäkter, som drift och 

förvaltning får komma i fråga för outsourcing. Medan den egna personalen bör flyttas 

uppåt, så gott det går, mot mer strategiska funktioner.” (Ulf Larson, chef för IT-

strategerna på Capgemini) 

 

”Fungerar inte verksamheten väl måste man lösa problemen själv, annars får man köpa 

tillbaka kompetensen dyrt, senare.”(Idg) 

 

Outsourca stödfunktioner och sådant som inte har med kärnverksamheten att göra för att 

kunna koncentrera sig fullt på sin kärnverksamhet, det är helt enkelt för dyrt att göra båda 

och man tjänar inte på det. 

 

I kontrast till det förra kan vi säga att man inte skall outsourca sin kärnverksamhet då det 

är det företaget livnära sig på, vore det dumt att förlita sig fullt på en extern leverantör i 

alla aspekt och man tjänar oftast inte på det i längden. 

 

Outsourca så nära som möjligt speciellt om man outsourcar kundtjänsten stöter man ofta 

på språk och kulturproblem. Ju längre bort desto fler problem stöter man på, outsourcing 

handlar mycket om kommunikation mellan kund och leverantör, sök tjänster i det egna 

landet om möjligt. (Ulf Larson, chef för IT-strategerna på Capgemini) 

 

Var på det klara med vad det är för tjänster leverantören skall tillhandahålla, 

kommunicera och skriv dokument för att klargöra roller och ansvarsområden i processen. 

Samt kontrakt som visar på hur mycket som ska betalas, när och för vad. 

(entrepreneurs.about.com, 2009) 

 

När man letar efter en leverantör var inte rädd att ställa frågor till leverantören. Du måste 

vara subjektiv vid val av leverantör, välj den som passa dig bäst. Kolla vilka företag de 

har jobbat med tidigare eller jobbar med för tillfället, kontakta dessa företag och ställ 

frågor för att få ännu mer feedback. Kommunikation är viktig, fråga mycket och låt inte 

det du är orolig för inte komma upp i solljuset utan uttryck det du tänker.(idg.se, 2009) 



 

- 25 - 

 

Vid sökandet av leverantör så vill vi också påpeka att man tittar närmare på vad det är 

man själv vill outsourca och sedan ser ifall leverantören har gjort liknande uppdrag 

tidigare, det är viktigt att man inte är något företags försökskanin utan anlitar mer erfarna 

företag. Detta är speciellt viktigt om du outsourcar komplexa tekniska delar. Erfarenhet 

och goda meriter inom för den valda leverantören leder till en mycket bättre chans att 

outsourcingen lyckas och utvecklas positivt. (entrepreneurs.about.com, 2009) 

 

Alla involverade parter borde ha klart för sig vad målet med projektet är, vilken 

arbetsplan man följer och vilka milstolpar som finns. Milstolpar är viktigt för att se hur 

långt man kommit i den tänkta planen och hur nära den färdiga produkten man är och för 

att se att produkten följer den satta standarden. Man kan också binda betalningar till 

milstolparna för att säkerställa att planen hålls. En bra guideline för IT och 

mjukvaruutveckling är att inte betala mer än 20-30 % av totala summan i början och 

betala resten löpande under projektet vid tre eller fyra milstolpar. 

I dagsläget har vi en finanskris så denna nästa tumregel kanske inte gäller ju i detta fall 

men vi tar ändå med den för att vi anser att den är viktig.(Tumregler.pdf, 2009) 

Tag hänsyn till leverantörens kompetens och resurser före du tar hänsyn till priset. Det är 

viktigt så att inte samarbetet fallerar eller att delar av det man outsourca faller ihop och 

förblir nere i en längre tid. Välj därför en leverantör som har erfarenhet med din 

kärnverksamhet och kunskap om IT för att underlätta en enkel övergång och fortsatt gått 

samarbete. (entrepreneurs.about.com, 2009) 

 

Som en avslutande punkt vill vi poängtera som vi antydigt i tidigare tumregler att man 

skall kommunicera mellan kund och leverantör för att underlätta för båda parterna, denna 

process kommer att leva i flera år och det är därför viktigt att båda säger hur de vill ha det 

för att samarbetet skall gå så smidigt som möjligt för båda parterna.  

 

3.1.3 Steg för steg 

 

Då man väljer att outsourca kan det vara viktigt att följa vissa steg som kund och detta är 

en steg för steg plan man kan följa då man väl bestämt sig för att outsourca någon del. 

Stegen är inget måste följa men de ger en bra idé för hur arbetet bör bedrivas och 

struktureras upp efter, vissa steg är mycket viktigt och kan inte skippas även ifall de 

säkerligen kan utföras på andra sätt, vi har försökt utforma dem så generellt som möjligt. 

(entrepreneurs.about.com, 2009) 

 

Analysera 

 

Det som skall outsourcas borde alltid övervägas utifrån vad verksamheten behöver. Vilka 

saker kan man göra för att kärnverksamheten skall gå bättre? Detta är inte möjligt utan ett 

mål och analys av nuläget. Sedan skall man bedöma vad projektet innebär för strategin, 

utvecklingen, kostnader och administrationen osv. outsourcing innebär en stor förändring.  

Om analysen kommer fram till att outsourcingen kan vara fördelaktig borde man 

outsourca annars inte, glöm inte att analysera vad som skall outsourcas och inte enbart 
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om det är fördelaktigt. Identifiera först ett område och analysera sedan kostnader osv. 

(entrepreneurs.about.com, 2009) 

 

Planera 

 

Eftersom att målet med outsourcing är att den skall vara kostnadseffektiv och idealisk är 

det viktigt att man här fastställer en noggrant utformad servicemodell, samarbetsmodell 

och beskrivning av servicen samt pris. Det är viktigt i detta inledande skede att fastslå 

ansvarspersoner för projektet och samarbetet. Ibland hör outsourcing samman med 

förflyttning av personal till leverantören ifrån kunden. Det är viktigt att man här är öppen 

mot sin personal så de förstår vad som händer för att undvika att de blir rädda och därför 

jobbar emot utvecklingen eller liknande. Det är högre chans att lyckas med outsourcingen 

om den utförs öppet och att alla vill ha denna förändring.  

Det som planeringen oftast fallerar på är att leverantören och kunden inte är på en 

tillräckligt konkret nivå. Man har inte förstått nuläget och planeringen bygger på fel 

förväntningar. Både leverantören och kunden skall förbinda sig till partnerskapet. Båda 

har makt och ansvar. 

Ledningen skall stöda utvecklingen i detta läge och en öppen och överensstämmande 

kommunikation underlättar arbetet oerhört se även till så att alla här är på samma sida om 

vad som skall händas.(entrepreneurs.about.com, 2009) 

  

Implementera och utveckla 

 

Detta är det viktigaste och mest kritiska steget i projektet, Outsourcingprojektet skall ha 

en ägare både på kundsidan och leverantörsidan. Kommunikationen mellan de två 

parterna skall föras öppet och direkt, allt som ändras måste kommuniceras om.  

En klar samarbetsmodell är också att föredra, miljön ändras och nya behov uppstår. Det 

bör vara klart hur man följer med och analyserar den kontinuerliga servicen samt hur man 

ändrar den. För att utvecklingen är det viktigt att kunden är aktiv också. Det är viktigt att 

saker dokumenteras, följs upp och rapporteras genom öppna vägar av kommunikation 

utan detta kommer inte partnerskapet att utvecklas vilket är en av de viktigaste delarna av 

att bibehålla en framgångsrik outsourcing. (entrepreneurs.about.com, 2009) 

 

3.1.4 Risker 

 

En risk är att man fokuserar för mycket på att reducera kostnader och att man då helt 

enkelt väljer den leverantör som har lägst pris. Kolla upp varför han har lägre priser än 

alla andra leverantörer, var på det säkra att ni väljer den leverantören för att hans tjänster 

är bra och inte för att han har det lägsta priset. 

Om du har outsourcat en del av din verksamhet och sedan för någon anledning vill 

insourca den igen till dig själv kan detta leda till stora bekymmer eftersom att du då t.ex. 

förmodligen inte har kompetensen kvar inhouse. Detta leder till en rad olika bekymmer 

men så länge du analyserat vad du outsourcar och varför, samt vilken leverantör du valt 

borde det aldrig leda till detta. Bra förberedelse är ditt bästa vapen här. 
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Vid outsourcing kommer personalen som arbetar med det som outsourcad att bli oroliga 

och deras motivation kommer att sjunka, de kommer att känna sig förrådda och 

undankastade av företaget. En del kommer att behöva sparkas och en del kommer få 

chansen att flytta över till leverantören. Det är här viktigt att man håller en öppen kontakt 

med personalen om vad som kommer att hända. Samt flyttar över dem som får nya jobb 

till leverantören. 

 

Folk kan känna sig osäkra vid outsourcing som vi sade tidigare men detta gäller inte 

enbart personerna vars jobb är i fara utan det gäller också anställda högre upp som inte 

håller med om att outsourcing är ett bra val utan mer ser det som ett hot och därför anser 

att det snart kommer att gå dåligt för företaget och därför lämnar sitt jobb. Eftersom att 

dessa personer är viktiga för företaget kan det leda till stora problem. Ett sätt att motverka 

detta är att se till så att alla är överens om att detta är för företagets bästa och att man 

tjänar på att outsourca eller informera folk genom seminarier där folk också får ställa 

frågor och göra sig hörd om hur oroliga de är, så att man lugnar ner deras oro. 

 

Ett annat sätt är att utföra outsourcingen då marknaden går dåligt och jobb inte är lätta att 

hitta, då tvingas personerna att stanna på sina jobb då det är bättre än inget alls. 

 

En annan risk är att om man tecknar ett långt kontrakt med en leverantör slutar andra 

leverantörer att försöka komma med bättre kontrakt då de inte längre ser företaget som en 

potentiell kund, om du däremot tecknar ett kortare avtal höjs konkurrensen mellan de 

olika leverantörerna och du kan förmodligen pressa ur din nuvarande leverantör eller en 

annan leverantör ett bättre kontrakt vid nästa tillfälle då kontraktet går ut. Desto kortare 

kontrakt desto fler sådana lägen öppnas upp, desto längre kontrakt desto färre.  

 

Du vill heller inte teckna allt för kort heller för då ser leverantörerna inte dig som en stor 

kund utan en temporär kund enbart inget varaktigt.  

 

En annan fördel med ett längre kontrakt som kanske väger ut alla de andra fördelarna är 

att om du trivs med din leverantör och allt går bra är du nästan garanterad att det kommer 

att fortsätta på detta sätt, de kommer att se dig som en stam kund och allt kommer hända 

efter rutin, samarbetet kommer att gå mycket mer smidigare än med en leverantör du just 

anställt. 

 

Vid val av leverantör är det viktigt att man som vi sagt tidigare väljer en leverantör med 

erfarenhet med det du vill outsourca, du har god kommunikation med, ligger om möjligt 

inom samma land som kunden osv. Val av kund är en av de viktigaste aspekterna i 

outsourcing processen. 

 

Planeringen inom det egna företaget innan man kontaktar en leverantör är också viktigt, 

är viktigt att man vet vad man gör, varför och vilken del. Som vi sagt innan kan det vara 

fördelaktigt att anlita någon som har kunskap inom detta och kan leda arbetet. En bra 

grund i outsourcingen bestämmer hur bra resten av arbetet kommer att gå. 
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De flesta av dessa risker kan kringgås genom att man planerar och kommunicerar flitigt 

mellan de olika parterna för att vara på det klara med vad som förväntas ifrån alla parter. 

 

3.2 Business Action Theory 
 

Tanken med detta kapitel är att vi lite kort skall gå igenom BAT modellen som delar in 

en affärsuppgörelse i ett visst antal steg. Då vi talar om insourcing eller outsourcing är det 

frågan om ett avtal som ingås mellan två parter, en leverantör och en klient, Det finns 

många delar att studera både vi inledande faser, upprätthållande och avslutande. Frågan 

vi ställer oss här då är vilka faser finns det i en affärsuppgörelse? Och under vilken fas 

faller den delen vi skall studera? 

 

Det är därför viktigt att vi först beskriver de olika stegen så att både vi och läsarna förstår 

grunderna med de olika stegen enligt BAT (Business Action Theory) så att vi vet vad 

som faller inuti vår vy och vad som faller utanför samt att vi sedan utifrån denna modell 

eller fastställda indelning kan fastställa vilken del vår studie tillhör. 

 

BAT är ett ramverk framtaget av Göran Goldkuhl till stor del även ifall andra personer 

varit närvarande vid visa delar av framtagandet, ramverket är till för att förstå en 

affärsprocess vid skapandet och upprätthållandet av ett avtal mellan kund och leverantör.  

Vi börjar med att introducera de 6 stegen som affärsprocessen består av enligt BAT. 

(Goldkuhl, 1998) 

 

1. Business prerequisites phase 

2. Exposure and contact search phase 

3. Contact establishment and proposal phase 

4. Contractual phase 

5. Fulfilment phase 

6. Completion phase 

 

Business förutsättningsfas 

Det första steget kan beskrivas som så att både kund och leverantör börjar inse att de har 

något att sälja för leverantören och kunden har ett behov de behöver fylla. Under denna 

fas etableras vad de faktiskt behöver/säljer. (Goldkuhl, 1998) 

 

Exponering och kontaktsökningsfas 

Under steg två börjar kunden söka av marknaden efter något som kan fylla dess behov 

medan leverantören då presenterar det de vill sälja till marknaden. (Goldkuhl, 1998) 

 

Kontakt etablering och förslagsfas 
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Steg tre är när kund och leverantör möts för första gången och etablerar kontakt och då 

börjar förhandla om diverse saker. Om allt går väl och man på något vis kommer överens 

någorlunda går förhandlingarna vidare till steg fyra. (Goldkuhl, 1998) 

 

Avtalsförbindelserfas 

Under steg fyra är nyckel ordet överenskommelse, det är här en överenskommelse tas 

fram som båda parterna går med på och lovar att hålla. I denna står det vad kunden skall 

betala och eventuellt göra samt vad leverantören skall leverera, ansvar tas fram. 

(Goldkuhl, 1998) 

 

Uppfyllandefas 

Kontraktet som ingicks i steg fyra måste hållas och alla delar måste uppfyllas, under detta 

steg görs detta. (Goldkuhl, 1998) 

 

Avslutandefas 

Om delar av kontraktet inte hölls i föregående steg kan man hävda det här och kräva 

kompensation eller annat. Detta gäller båda för leverantören om kunden inte hållit sin del 

och samma gäller för kunden om leverantören inte hållit sin del. (Goldkuhl, 1998) 



 

- 30 - 

 

 
Denna modell beskriver de olika stegen bra och är tagen från: 

http://www.vits.org/publikationer/dokument/81.pdf 

 

 

 

 

http://www.vits.org/publikationer/dokument/81.pdf
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Detta är en snabb genomgång av de sex stegen i BAT, det finns mycket mer att säga och 

beskriva men för vår studie räcker det att vi slutar här och konstaterar att vår studie då 

hamlar under steg fem enligt BAT modellen. Vår studie handlar om förvaltning vilket i 

sin tur bedrivs utifrån någon sorts avtal, vi kommer säkerligen se exempel på hur sett 

sådant avtal ser ut men vi kommer inte att titta närmare på hur ett sådant tas fram utan 

bara på vad det innehåller. 

Därför handlar alltså vår studie om steg fem då det är upprätthållande och leverans enligt 

ett avtal som det i grund handlar om, vår studie handlar också till viss del om avslutande 

fas då arbetet som utförs är under ständig utvärdering och krav kan uppkomma om avtalet 

inte uppfylls. 

 

3.3 Insourcing 
 

Insourcing är ett användbart ord som däremot inte är vidare utbrett tyvärr, Insourcing 

pekar på Outsourcing fast ur leverantörens perspektiv(Wikipedia.org, 2009) då de tar in 

en del av ett annat företag i sin verksamhet och tar hand om den efter kundens önskningar 

utifrån ett kontrakt. De flesta är inte intresserade av hur själva insourcing arbetet bedrivs 

och upprätthålls utan är mer intresserade hur det ser ut för kunden som då outsourcar, 

eftersom att många företag är intresserade av att outsourca.  

Det finns därför mycket skrivet om outsourcing och vad kund ska tänka på då efterfrågan 

är stor, men desto mindre skrivet om hur Insourcing skall bedrivas och upprätthållas 

under en längre tid. Det är därför viktigt för oss att vi genomför en grundlig insamlingsfas 

där vi samlar på oss så mycket material vi kan om hur IT förvaltning bedrivs på vår valda 

nivå. Detta är också en stor anledning till varför vi valt detta ämne, det är roligt att 

studera något som det inte finns mycket skrivet om, då känns det lite mer som att vi 

kommer fram till saker som ingen annan tagit fram tidigare och vi får då tänka mer fritt 

också istället för att följa vad andra gjort innan oss. 

Är det däremot något vi lärt oss så är det att Insourcing och Outsourcing bedrivs på 

många olika lager och varje lager är stort och komplext det är därför viktigt att vi 

fokuserar på vår del och få fram ett grundat resultat om det. 
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4 Empiri 
 

4.1 Guide för det första mötet 
 

Vårt första möte med Volvo IT kommer att vara plats på Volvo IT. Formen på detta möte 

kommer att bestå av att vi får tillfälle att intervjua ett par personer på företaget samt att vi 

får chans att få en rundvandring på plats alternativt observera personerna utföra 

arbetsuppgifter. Vi genomförde två intervjuer direkt efter varandra fast med olika 

personer, den första med en mer fokuserad arbetare och en med dennes chef. Båda jobbar 

inom samma område men på olika nivåer, då en är chef och en är mer hands on på själva 

arbetet. Eftersom intervjuerna är så pass nära inpå varandra med endast ett par minuters 

mellanrum väljer vi att skriva enbart en intervju guide för dessa möten, både då för att de 

i princip är på samma tidpunkt och för att vi ämnar använda samma strategi för båda 

möten även ifall andra intervjun blir på en mer övergripande administrations nivå då 

denne är en chef och på en mer detaljerad nivå med den första personen. Frågorna på 

andra intervjun kommer också starkt att påverkas av svaren ifrån den första intervjun. Vi 

har valt att ta intervjuer med dessa personer utifrån vår urvalsmetod som vi tidigare 

presenterat. 

Den första intervjun kommer vi att fokusera på att skaffa oss så mycket information som 

möjligt om vad denne arbetar med samt uppbyggnaden av arbetsuppgifter på avdelningen 

samt på hur de utför dem. Vi kommer sedan på andra intervjun att försöka utveckla våra 

frågor ifrån första intervjun för att få saker vi inte förstod förklarade ytterligare eller ställa 

följdfrågor som vi vill ha svar på. Frågorna på andra intervjun kommer säkerligen också 

vara mer övergripande då denna person innehar en chefs roll.  

Vid den andra intervjun kommer vi säkerligen att frångå frågemanuset kraftigt då vi får 

anpassa våra frågor ifrån första intervjun eftersom vi säkerligen fått svar på många av 

våra frågor ifrån den intervjun samt fått ny information som lett till att vi fått nya 

funderingar och frågor eller teorier som vi vill ha bekräftade. Vi kommer utföra 

intervjuerna utefter vår tidigare presenterade insamlingsmetod. 

 

4.1.1 Tema 

 

Vi vill under detta första möte skaffa oss förståelse för hur de bedriver sin förvaltning 

samt vad de gör. Vi vill också under detta besök specificera och skaffa oss förståelse för 

olika begrepp. Detta gäller båda intervjuerna, målet är att skaffa oss så mycket kunskap 

som möjligt om hur de bedriver sin förvaltning av insourcad IT. 

 

4.1.2 Metod för skapandet av frågor 

 

Frågorna kommer att skapas på ett sådant sätt att vi försöker ge personen gott om rum att 

utveckla och ta frågan vidare för att vi på så sätt skall få så mycket information som 

möjligt om hur de arbetar. Detta betyder också att vi kommer att ha ett par övergripande 
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frågor som vi i förhand skriver ut och bestämmer oss för, vi anser att det är svårt för oss 

att skriva många frågor i förväg då vår information om hur insourcad IT förvaltning 

bedrivs är bristfällig, men vi kommer att använda all vår tidigare kunskap för att skapa 

alla frågor vi kan. För att sedan under själva frågandet ställa fördjupande följdfrågor som 

kommer naturligt för oss. För att se närmare på denna process finns en modell för detta 

under metod kapitlet.   

 

4.1.3 Urval till intervjuer 

 

Vi har valt att under detta första möte välja ett par personer från Volvo IT som både varit 

hos företaget länge och därför har en god förståelse om hur Volvos alla delar fungerar 

samt vad de arbetar med. Samtidigt som dessa personer också har tillgång till de delar av 

Volvo IT vi vill besöka och har kunskap om det som är intressant för oss för att se hur de 

jobbar samt skaffa oss ytterligare förståelse för uppbyggnaden av Volvo. Personerna i 

fråga har också visat gott engagemang och en vilja att hjälpa oss i vår studie vilket 

underlättar enormt för oss. Vi kommer också i så god tid som möjligt skicka ut de mer 

komplexa frågorna till personerna i förväg så att de kan förbereda sig om sådant krävs i 

dennes ögon. Vi har här utgått ifrån vår urvalsmetod som vi tidigare presenterat. 

 

4.1.4 Intervjustrategi 

 

Vår frågestrategi kommer att gå ut på att vi först ställer generella frågor för att identifiera 

områden och vad de berör i sitt dagliga arbete för att sedan ställa mer fördjupande frågor 

för att skaffa oss ytterligare förståelse och förtydligande om de olika nivåerna eller 

områdena innebär och vilka arbetsuppgifter som utförs och hur de gör/vad de gör.  

 

Vi kommer med andra ord att använda oss av trattekniken i vår frågestrategi där vi börjar 

mer övergripande för att sedan gå mer specifikt in på saker. 

 

Då vi är en grupp på tre personer har vi bestämt att dela ut arbetsuppgifter så att alla vet 

vad de skall göra under mötet. Detta kommer att göra det smidigare och mer ordnat och 

vi tror att vi kommer att tjäna mycket på att göra så här.   

 

Vi kommer ha en huvudfrågare vilket betyder att han kommer att ställa frågorna ur vårt 

redan skrivna frågemanus. Alla har i uppgift att anteckna ner allt de kommer på båda om 

följdfrågor, svar och teorier/tankar på detta vis kommer vi inte att missa något som vi 

tänker på under intervjun. Det är fritt för alla personer att ställa följdfrågor de kommer på 

under intervjuns gång fast detta skall ske i ordnad ton så att den som blir intervjuad inte 

känner sig pressad, detta är vår viktigaste del av arbetet, att alla ställer följdfrågor. Vi är 

väl medvetna om att detta kan bringa lite kaos och sätta press på personen men vi valde 

att gå tillväga såhär då vi anser att vi riskerar att missa viktiga frågor om vi inte gör så. 

För att inte missa något kommer vi också att spela in alla intervjuer med intervju 

personens godkännande, för att vi sedan skall kunna transkribera ut intervjuerna i detalj 

och för att kunna göra vår analys så detaljerad som möjligt. 



 

- 34 - 

 

Vi kommer däremot inte att hålla oss till dessa roller hela tiden utan ställa de frågorna 

eller säga de sakerna som kommer naturligt för oss för att inte hämma insamlandet av 

information genom restriktioner.  

 

4.1.5 Utvärdering av intervjun 

 

Intervjuerna gick bra, den första intervjun började med att GPM(Intervju person 1)som vi 

kallar honom, förklarade hur företagets struktur ser ut och vad de jobbar med. Vi inledde 

där efter med att ställa frågor och komma med funderingar. Vi fick svar på mycket och 

GPM var mycket samarbetsvillig och kunde svara mycket utförligt på våra frågor. 

Intervjun gick som sagt mycket bra. Vi fick reda på mycket men inte så mycket som vi 

skulle vilja ha fått reda på. Vi kom inte riktigt ner på den detalj nivå som vi ville lite 

längre in i intervjun utan vi landade och höll oss på en lite mer övergripande nivå tyvärr. 

Vi ser därför att vår tredje uppföljnings intervju skulle underlätta avsevärt för att vi skall 

kunna komma ner på den önskade nivån. Vi hade en liten paus vid slutet av intervjun som 

lät oss samla våra tankar och vid del två kunde vi ställa lite bättre precisa frågor. 

Intervjun nummer två tog plats strax efter den första och gav oss inte så mycket tid att 

samla oss inför. Intervjun gick relativt bra ändå anser vi fastän vi även denna gång 

misslyckades med att komma ner på en mer detaljerad nivå. Vi fick däremot mycket att 

arbeta med av henne då hon kunde mycket samt att vi hade frågor förberedda. Vi vet 

däremot inte ifall hon direkt är en person vi skulle vilja prata med igen då hennes jobb är 

mer administrativt och inte så mycket på detalj nivå som vi vill ha det. 

Vi tror att det bästa vore om vi hade kunnat göra en uppföljningsintervju med båda för att 

vi vill samla på oss så mycket kunskap och grund som vi bara kan, detta var däremot 

möjligt så som tidsplaneringen såg ut för tillfället. Vi anser däremot bara att det hade 

varit en försiktighetsåtgärd från vår sida, en väg att styrka våra resultat, detta var dock 

inget måste eftersom att vi redan har så pass mycket att grunda vårt resultat på. 

 

4.2 Sammanfattning av intervjuer 
 

4.2.1 Beskrivning av Volvo IT 

 

Volvo it är bland dem största IT företagen i Sverige med en omsättning på 8,7 miljarder 

SEK.  Under förra året (2008) hade Volvo IT 5300 anställda, varav den största delen 

arbetar i Göteborg. Fram till 1999 var Volvo IT ett dotterbolag till AB Volvo och heter 

Volvo DATA då de omorganiserades till ett eget företag. Deras huvudsyssla är att 

förvalta andra företags IT system så kallad outsourcing eller insourcing ur Volvo IT's 

perspektiv. 
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4.2.2 Beskrivning av Global Product Manager 

 

Personen som vi har pratat med är Global Product Area Manager på Volvo IT på IM 

delen av storage, han är ansvarig för Enterprise storage och Enterprise tape. Han är med 

och gör offerter åt nya kunder. Han är med och gör alla inköp för storage då ny hårdvara 

behövs dvs. beställningsrätt. Personen kalkylerar storage produkter globalt. Inom detta 

görs även budget, omkostnads och investerings budget. Även att göra forecast/prognos, 

periodredovisningar. I ett stort sammanhang på storage delen kan man säga att han är 

produkt ansvarig och har jobbat på Volvo IT i mer än 25 år och har innehaft många olika 

positioner under denna tid, han har därför också stor erfarenhet av andra arbetsuppgifter 

och rutiner. 

 

4.2.3 Beskrivning av Gruppchef och Group Area Manager 

 

Benämningen gruppchef talar troligtvis för sig själv och betyder att denna person är 

ansvarig för att leda och delegera ut arbetsuppgifter för en grupp människor. Group Area 

Manager betyder att denna person är ansvarig för leveranser till kund inom ett visst 

område. Den person som vi pratat med denna titel var ansvarig för Storage-leveranserna i 

Göteborgsregionen.  

 

4.2.4 Avtal mot kund 

 

Volvo IT använder sig av nått som heter SD (Service Description) vilka som namnet 

säger beskriver en tjänst eller vara. I detta dokument, som är en del utav 

standardprodukterna, står det också i klartext vad Volvo IT utlovar och säger sig kan 

prestera. Dessa generella beskrivningar ligger sedan till grund för kunden att beakta och 

bestämma sig för om produkten är vad som efterfrågas hos kunden. När kunden sedan 

bestämt sig för att köpa produkten tas ett Service Level Agreement fram (SLA) vilken 

bygger på SD från början. Dock innehåller SLA’et mer kundspecifik information för 

avtalet. Till exempel vill någon kund kanske justera avtalet så att vissa parametrar 

anpassas för att passa in på kundverksamheten mer optimalt. I ett SLA kan det också 

exempelvis stå hur och när betalning ska ske. Till sist finns det ytterligare en typ av 

dokument som tas fram i slutet av avtalsskedet och det kallas för Operation Level 

Specification (OLS). I detta dokument står det ofta i tabellform givet en parameter och 

dess värde och är till för att driftavdelningen på ett enkelt sätt ska kunna läsa av vad som 

gäller för just den här kunden. Exempelvis kan parametrar som svarstid, nedtid(down 

time) och tillgänglighet förekomma i detta dokument med värden till dessa. 

Tjänstebeskrivningarna utgör en central del när det handlar om att förvärva en ny kund så 

dessa kan självklart komma att utvecklas eller måste hållas uppdaterade. Sådana här 

förändringar görs på ett strukturerat sätt i projektform och införs och ersätter det gamla 

när det är klart. 
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4.2.5  Organisation 

 

Olika grupper är givetvis indelade på olika sätt på olika ställen. Men där vi besökte var 

Storage. På storage avdelningen så hade dem delat in sin grupp i två olika grupper kallade 

IP (Infrastructure Production) och IM (Infrastructure Management). Som sedan inom sig 

hade personer indelade i områden beroende på expertis. 

 

4.2.6 IP (Infrastructure production) 

 

Som vi ser det så är IP de direkt kopplade till Storage's data hantering. Både hårdvara och 

mjukvara. Om vi börjar från början så beskrivs IP också vara indelade i avdelningar, 

vilket Volvo IT vill undvika, men vilket i just det här sammanhanget var oundvikligt. Det 

finns några anställda som hanterar SAN hanteringen på Volvo IT, dem sysslar med 

backup dvs. både tape media (datalagring på kassettband/tape, stor kapacitet men 

långsammare) och disk (spara på hårddiskar). En annan del på avdelningen sysslar med I-

series, dem ser till att allt fungerar och sköter också backupar. varför det är uppdelat så är 

för att Iseries är ett lite speciellt operativ system och kräver särskild kompetens. Dem har 

någonting som heter single level storage, Det ser storage som det alltid befinner sig i 

minnet. Den sista delen sysslar med mainframe, mainframe är ett samlingsnamn på olika 

program som körs t.ex. Legacy, SAP, SEA eller webb sphere. Det är också viktigt att 

man upprätthåller en jour alla dagar och alla timmar i veckan så att ifall ett problem 

skulle uppstå för en kund finns det någon som kan hjälpa kunden, detta är viktigt både för 

att hålla kunden nöjd och för att upprätthålla avtal med kunden. 

 

4.2.7 IM (Infrastructure management) 

 

Infrastructure Management som sådan hanterar bland annat nya kundlösningar, hjälper 

till i projektfas med att ta in nya kunder och räknar på nya lösningar när de ska sälja för 

både den externa marknaden och internt. På den här avdelningen är de alltså mer 

utvecklingsorienterade. Deras mål i korta drag kan sammanfattas till att så snabbt som 

möjligt få fram nya lösningar som är kvalitetssäkrade. IM är en sorts mellan hand mellan 

själva driften och kunden, där man försöker hålla koll på olika produkter, beställningar av 

hårdvara till dessa, budgetprognoser och avtal, där var och en har olika ansvarsområden. 

IM hjälper också till med jour ibland även ifall detta inte är deras huvuduppgift. 
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5 Analys och resultat 
 

5.1 Begreppsframtagning 
 

Under vår öppna kodning då vi enbart läst igenom transkriberingen har vi identifierat 

följande begrepp som vi anser är centrala för vårt syfte med studien. Vi har för denna 

presentation tagit fram en generell mall som vi kommer följa här nedan. De begrepp som 

baseras på våra intervjuer kommer inledas med citat direkt ur intervjuerna där begreppen 

nämns och förklaras vi kommer därefter i kursiv stil lägga till någon rad för varje begrepp 

som förklarar detta begrepp i sin korthet. Varje begrepp kommer också ha en eller flera 

hänvisningar till intervjuerna som kan följas för en mer detaljerad beskrivning av 

begreppet. 

 

PM 
En av våra intervjupersoners titel är Product Manager(tar hand om produkter inom hans 

avdelning av verksamheten) 
 

GAM 
Den andra intervjupersonens titel. Global Area Manager (chef över infrastructure 

management (IM)). Jobbar med utveckling av storage lösningar som företaget driftar. 

 

Kundhantering (Intervju 1, § 28, § 29) 
Det här begreppet är framtaget ur paragraferna sedda i detta stycke. Själva huvudsaken 

med detta begrepp är inte ett begrepp påkommet utav PM, utan av oss som skriver 

uppsatsen. 

 

Vi: ”Account managern är det dem som har den första kontakten med kunden?”.  

Paragraf § 28 PM:” Det är dem som har första kontakten, och även den löpande 

kontakten med kunder båda interna och externa.” I och med att varje kund har en 

Accountmanager på företaget. Som tar hand om dem och alltid har löpande kontakt med 

kunden. 

VI:” Ja det är dem som har ansvar för vad kunden vill ha? ”.  

Paragraf § 29 PM:” Ja är det nått som inte kund är nöjd med, så går han ju på Account 

Manager i första hand då var. Sen om det är stora kunder då va, account managern kan 

kanske ha flera små men om det är stor kund då, då har han bara en enda kund sen kanske 

han även har hjälp av csm(customer service manager), som då tar ”dag till dag görat” har 

hand om beställningar som kommer in som finns med i avtalet.” 

 

Eftersom Account Managern får hjälp av CSM och det ända dem sysslar med är 

kundkontakt, så är det självklart att vi skall kalla detta begrepp kundhantering.  

 

Det är viktigt att kunder hanteras på ett bra och tillmötesgående sätt. 
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Kundrequest (Intervju 2, § 2 och Intervju 1, § 27) 
Kund request nämns drift i intervju 2 § 2 när GAM säger:” Gruppen som sådan hanterar 

nya lösningar, tar fram nya kundrequest”.  

Vilket visar att det finns nått som heter så men inte mycket mer, sedan under intervju 1 

§27:” Via region teamet, dem kan inte lösa allting där, då pekar dem ut folk som kan 

jobba med  för företag xyz sätta samman, storage offerten då va. Beroende på kunden har 

framfört sina önskemål, vad han vill ha, jag har jobbat mycket med det att lämna offerter 

till kunder, då får jag det av account manager som säger så här ska det se ut, då kollar jag 

om det är ”in-line” med det vi kan leverera.”. 

 

Här beskrivs tydligare vad en kund request är. Samarbetet mellan accountmanger och 

Product manager till exempel. 

 

Då kund vill lägga till, ta bort eller ändra något i sitt nuvarande kontrakt så görs en 

kundrequest. 

 

Storage request (Intervju 1, § 22) 
Storage request, en request om ny hårdvara från kund(storage för att det är vad 

avdelningen sysslar med). 

Vi:” När ni ska uppgradera hårdvara t.ex. Gör ni en request då också?”  

Paragraf §22 PM: ”Hårdvara uppgraderar vi inte mer än normalt på bestämda tidpunkter, 

oftast inte mer än 2 ggr om året. Om det orsakar fel så att vi inte kan leva vidare, då 

installerar vi den här mjukvaran så felet löses. Det kan också vara så att det nya orsakar 

felet, men då löser vi det(underförstått med hjälp av gammal hårdvara eller annan). Det 

blir bättre att uppgradera. Om det har kommit ny funktionalitet som absolut måste 

användas. Då får vi överse, men helst vill vi inte det”. 

 

Då ny hårdvara behöver inhandlas till företaget görs en storage request till 

leverantörerna. 

 

Standardiserade processer (Intervju 2, § 20) 
GAM ville nämna att dem följde en sorts standardiserad process och nämnde där efter i 

intervju 2 § 20:” Ja juste, detta e ju alltså, vi jobbar enligt ITIL, som 

huvudprocessramverk, det är inte så att Volvo IT använder ITIL rätt upp och ner utan vi 

har vår egen process karta, men begreppen kommer från ITIL.” 

 

Vid utförandet av dagliga eller normala processer är det viktigt att dessa standardiseras 

och utförs på samma sätt. 

 

Kund prioritering (Intervju 1, § 26) 
Från tidigare fråga ställd under utvecklingshantering. Så kom vi på en följdfråga som 

innefattade prioritering av kunder. 

Vi:” Men ni prioriterar lite då mellan dem?”  

Paragraf §22 PM: ”Ja liten kund har oftast inte då någon speciell hantering men ju större 

kunder ju mer komplicerat brukar det va då oftast vara”. 
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Vid hantering av större kunder kan det vara viktigt att dessa prioriteras då de 

förmodligen betalar mer. Men intervjupersonen är ändå försiktig att utmärka att dem 

med all säkerhet gör det. 

 

Specialfall (Intervju 1, § 23) 
Inom alla företag finns det alltid oftast ett specialfall med en/flera kunder som inte följer 

företagets normala standard. Detta kom vi fram till genom:  

Vi:” Om kunden kör sina egna grejer här, då sköter dem det själva då eller?”.  

Paragraf § 23 PM:” Vi har bara en kund som sköter om sina egna grejer och drift. Vi 

säljer bara hårdvara och utrymme till dem, Dem har både server drift och storage drift 

själva då.” 

 

Vid skapandet ändringen av ett avtal eller skrivandet av ett nytt avtal kan specialfall 

uppkomma som avviker ifrån de vanliga standardavtalen. 

 

Felhantering/support (Intervju 1, §18, §19) 
Ifall fel uppstår är det viktigt att en felhantering finns på plats och att support finns 

tillgänglig för kund. 

Vi:” Om någonting går fel? Vad händer då? Är det någon som rapporterar?” 

Paragraf § 18, § 19, PM: ”Ja det finns en övervakning då va om inte dem kan lösa 

problemet så ringer dem jouren om det blir ett felmeddelande eller va det nu är som vi 

har bedömt att inte övervakningen kan åtgärda.” 

Vi:” Sen om inte jouren löser det då, så kommer leverantören in i bilden?” 

Paragraf § 19 PM:” Då är det den som har jour som avgör om man ska ringa en annan 

kollega eller IM folk, om han tror att det är någonting som vi har gjort fel, eller så tar han 

hit leverantören.” 

 

Felhantering är ett sätt att hantera fel, det vi gjorde var att fråga om det existerade. Och 

vi fick ett rakt och simpelt svar, därav felhantering. 

 

IM  
Intervju 1, § 10: Här nämns IM för första gången, men frågor om vad IM är sker inte 

förens senare i intervjun  

PM: ”Det sitter en chef eller en som är högsta då. … Jag hittar inte organisationen (i 

mindre delar)” 

Intervju 1, §14: Efter svar på frågor om Jour inom IP som beskrivs senare under 

begreppen: 

VI:” Men det har inte ni på IM?”.PM: Nej på IM har vi inte jour, men det finns några 

som fortfarande har jour på IM sidan som hjälper till med detta” Vid detta tillfälle visste 

vi att IM normalt sett inte tog hand om jour. 

Intervju 1, § 15. 

VI:” På IM sidan har ni ingen sådan indelning som IP har?”. Svar på denna fråga 

resulterar i en sammanfattande beskrivning av IM som t.ex. ” Vi har något som heter 

global product manager”,” Om vi tar säkerhet till exempel då har vi haft killar eller tjejer 

som ansvariga för säkerhet”,” titeln är global så har man kontakt med andra delar av 

världen så allting görs på samma sätt på olika geografiska platser”,” Sen ansvarar vi för 
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leveranser av storage tjänster och att det blir rätt Price performance”(prestanda för 

pengarna),” hålla vår ”7/24”, att leverantörerna är här på 2 timmar”,” Och när jag säger 

lovat så menar jag att vi följer vår SD Service Description”(beskrivs senare under 

begreppen). 

 

Infrastructure Management, är en indelning av förvaltnings avdelning. Denna finns mer 

ingående beskriven ovan. 

 

IP (Intervju 1, § 11, § 12, § 13) 
Intervju 1, § 7 PM höll på att diskutera vilka indelningar som fanns inom området.  

PM: ”Vi har uppdelat i två olika delar, IM: Infrastructure management, IP infrastructure 

production”. 

Vid detta tillfälle så upptäckte vi att IP var en avdelning. För att senare åter komma in på 

vad som gjordes på avdelningen. 

Intervju 1, § 11 PM: ”En SAN del som arbetar med deras drift”,” Kopplar från servrar till 

disk” 

Intervju 1, § 12 PM: ”Sen har vi även backuper främst för OPEN, Unix och Windows, 

Dem kollar så att alla backuper är satta på rätta sätt”. ”Det vi också jobbar med är 24/7 

drift alltså 7 dagar i veckan 24 timmar om dygnet”(vilket som nämns mera under jour). 

 

Infrastructure Production, är en indelning av förvaltnings avdelning. Denna finns mer 

ingående beskriven ovan. 

 

Rollindelning (Intervju 2, § 30) 
Vi ställde frågan: ”PM pratade om att folk hade ansvarstaganden, inte på chefs nivå, men 

alla hade något ansvarsområde, vad menade han med det?” 

Intervju 2, § 30 GAM: ”Vi har olika roller för olika tekniska plattformar eller olika 

tekniska produkter, Han menade nog snarare så än att det är uppdelat för kund… 

Vissa kunder, lite större, så kanske vi har haft någon koordinator om det har varit väldigt 

mycket för den kunden, men generellt sett så vill vi ju att kunderna ska köra enligt vårt 

standardiserade sätt.” 

 

Det är viktigt att man har tilldelat personal roller beroende på deras expertområden eller 

kunskapsområden så att alla vet vad de skall göra. 

 

Service Description (Intervju 2, §3, §34, §38, Intervju 1, §42, §43, §45) 
Vi fick reda på att både IM och IP hade en sorts SD, 

Intervju 2, § 3,GAM: ”Ja, hm det har vi ju väl för det mesta, det är iallafall det vi vill ha 

till alla våra kunder, beskringar över vad det är för tjänst vi levererar, där kan det t.ex. stå 

att den ska vara tillgänglig till 99 % av tiden” 

 

När vi som intervju personer frågade GAM vad som kunde förbättras nämndes tjänster 

beskrivningar(SD) 

Intervju 2, § 34,GAM: ”Något som vi känner att vi just nu har problem är med att vi 

måste få till de här tjänstebeskrivningarna för allt vi säljer, produktbeskrivningar och 

annat dokumentation som vi lämnar till kund, där finns det att göra.” 
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Vi talade om avtal som inte alltid lyckades hamna på papper. 

Intervju 2, § 38,GAM: ”Sen kan det ju vara så, vi har ju de här 

standardtjänstebeskrivningarna; de vill vi använda, sen kan det ju finnas kunder som vi 

har haft länge eller som fanns innan vi började med de här beskrivningarna, som har egna 

specifika avtal, då blir det lite krångligt att hålla reda att specifika kunder ska ha något på 

ett visst sätt som skiljer sig från standard beskrivningen”. 

 

Vi och PM diskuterade om vad som företaget gjorde bra. Och efter en uppfattning ställde 

vi en följdfråga” Det läggs ner stor tid på att ta reda på vad ni klarar av då?” 

Intervju 1, § 42,PM: ”Ja, vi går inte ut och lovar utan att vi vet att vi klarar av det.”. 

Detta ledde till en annan följdfråga om SD: ”Om vi ska koppla det som du sade om 

service deskriptions till det du just sade, den, en service deskription, där styltar ni upp det 

som ni lovar att ni ska göra.” 

Intervju 1, § 43,PM: ”Ja där styltar vi upp vad vi ska göra, si och så, efter dessa regler 

osv. Specar underhållsidor och det finns allt möjligt i den då.” 

Vi ställde även en till följdfråga för att konfirmera vad vi hört: ”Även krav på t.ex. access 

tider och sådant finns med i den?” 

Intervju 1, § 44,PM: ”Ja det finns med i den.” Sedan för att sätta huvudet på spiken så var 

vi tvungna att fråga: ”Service description är då väldigt central och viktig för er och 

kunden då också?” 

Intervju 1, § 45,PM: ”Ja, den lämnar vi som ett underlag till avtalet, det här ska vi 

leverera enligt beskrivningen, enligt bilagan si och så. Sedan vet jag inte men jag tycker 

vi är ganska bra på insourcing då, eftersom att det kommer till nya kunder då. Jag har 

ingen koll på extern marknad då.” 

 

Alla dessa frågor och svar bildade vår uppfattning om hur en SD skall se ut. Men för att 

göra en själva krävs mer undersökning. 

 

En beskrivning av en produkt/tjänst som företaget tillhandahåller. 

 

SLA (Service Level Agreement) (Intervju 2, §3 §4) 
Precis som beskrivet under SD så fick reda på först om SLA när vi pratade om ramavtal. 

Intervju 2, § 3,GAM: ”Sen har man något som kallas för SLA(service level agreement) 

som man har gentemot de specifika kunderna. Så här kan man tala om att just för den 

HÄR kunden så kanske, ja gäller den generella, men t.ex. så kanske en viss kund inte vill 

ha någon ner tid (för t.ex. underhåll) alls. Utan vara tillgänglig hela tiden.” 

En SLA är därför en sorts SD men lite mer specifik, speciellt för kunden tillhörandes det 

specifika SLAet. 

 Intervju 2, §3,GAM: ”I ett SLA står t.ex. hur betalning ska ske, hur vi tar betalt, 

specifika saker per kund.” 

 

Mer ingående teknisk beskrivning av servicen så som åtkomst, svarstider, betalning osv. 

enbart synlig inom företaget. 
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OLS (Operation Level Specification) (Intervju 2, §5, §21) 
OLS kom först på tal när vi talade om SLA, då nämnde Intervju 2, §3,GAM:” Sen har ju 

vi då vad vi kallas för OLS’er, operation level specification. Det är egentligen en 

kortform av en service description kanske i en tabell där tillgängligheten på en viss nivå 

ska ligga på 99 %, det är ju det som driften har för att vi ska veta vad vi ska rätta oss 

efter.” 

Vid det här tillfället uppfattade vi att det existerade. Medans en av oss ritade upp en sorts 

exempel modell som vi senare visade och ställde frågan:” Okej men det verkar stämma i 

stora drag med vår struktur här?” 

Intervju 2, §21,GAM: ”Ja man kan säkert här, ja Kunnande (team), eller 

förvaltningsuppdraget är väl SLAet då kan man väl säga, eller en del SLA eller. OLS’et 

skulle det kunna vara. 

För i driften vill vi inte veta tjänste beskrivningen, det är bara massa text. Vi vill ha 

siffrorna vi är intresserade av att gå på. Kunnande(team) skulle man kunna säga är de 

som driftar, detta är både en del av min grupp på IM och IP (infrastructure production) IP 

har ju hand om dagligt drift men har de problem med något så kan vi gå in och hjälpa de 

lösa det.” 

 

Också denna beskrivning är mer teknisk och beskriver en service, mer än så var svårt att 

utmäta från intervjun. 

 

Avtal (Intervju 2, § 16) 
Vi anade från början att det var tvunget att finnas nått sorts avtal utöver SD,SLA och 

OLS och det nämndes första gången med GAM i Intervju 2 §16:” Det måste det nog, det 

tror jag eller ja, det förutsätter jag att det finns i avtalet inskrivet hur man förändrar 

avtalet om man skulle behöva göra det.” 

 

Ett avtal med en kund om betalningar, längd omfattning osv. Inget avancerat tekniskt 

finns skrivet här. 

 

Account Manager (Intervju 2, § 19) 
Account manager kom på tal när vi höll på att prata om avtal när GAM nämnde: Intervju 

2, § 19 ”Sedan har vi i vårt ’i den har gröna delen av organisations schema relations and 

sales’ 

Så sitter det account manager en ansvarig för varje kund, som är den som när vi ska prata 

med kunden, då pratar vi med account manager här på Volvo IT som har hand om 

dialogen med kunden”. 

 

En person som tar hand om dialogen med sina tilldelade kunder eller en kund om denna 

är stor. 
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Service Delivery (Intervju 2, § 19) 
Service Delivery kom på tal när vi höll på att prata om avtal när GAM nämnde Intervju 2, 

§ 19: ”På service delivery finns det ett antal personer som kallas för customer service 

manager, de hjälper kunden och ser till att det som kunden köper av oss fungerar och man 

lämnar uppföljningar, hur det ser ut och, har man storage och Windows så håller man 

ihop det och gör detta på löpande basis.” 

Utdelning av services, ordet står för precis vad det låter som: 

 

Tar över vid inledningsfasens slut och produkten/tjänsten ska levereras och upprätthåller 

den enligt avtal. 

 

ITIL (Intervju 2, § 20) 
Ett stort företag brukar alltid oftast följa ett arbetssätt. Så vi undrade Vilket arbetssätt som 

följdes här(allt utefter det vi har lärt oss på högskolan). GAM Intervju 2, §20: ”Ja juste, 

detta e ju alltså, vi jobbar enligt ITIL, som huvudprocessramverk, det är inte så att vi 

använder ITIL rätt upp och ner utan vi har vår egen process karta, men begreppen 

kommer från ITIL. ” 

 

Ett internationellt framtaget ramverk med processer och modeller. 

 

Standard produkter/tjänster (Intervju 2, § 23, § 27, Intervju 1, § 16) 
När vi talade om standarportföljer(helst valda leverantörer) kom det också på tal om nått 

som hette produkt portfölj(standard produkter):GAM Intervju 2, § 23 ”Ja det blir det ju, 

och sen försöker vi, Göteborg är en site, och sen finns det 10-12 andra och det gäller då 

se till att alla har samma produktportfölj. För det kan komma en kund, säg t.ex. 3P eller 

powertrain de har leverans av IT på många olika siter och när de köper en produkt så vill 

de veta att det är samma saker de får.” 

 

Tjänster som företaget tillhandahåller som inte är skräddarsydda utan mer generella som 

alltid finns att ta från hyllan. 

 

Standard Portfölj (Intervju 2, § 22 Intervju 1, § 30, § 31) 
Vi som grupp undrade om hur företaget valde leverantörer till sina produkter, om det 

skapades avtal av någon sort eller om kunde välja ny vid nästa köp, för som ett företag 

brukar man oftast vilja hålla en sorts standard.  

Intervju 2, § 22,GAM: ”Där har vi en standard portfölj, eftersom vi inte kan ha alla 

storage leverantörer på hela marknaden utan vi försöker att fokusera på så få som möjligt 

eftersom det gör att vi blir effektivare och kan få till bättre avtal med dessa hårdvara 

leverantörer. 

Så vi har ett antal 2-3-4 max leverantörer som vi arbetar med, och detta skulle man kunna 

se som våra normer.” 

 

Standard portfölj är redan godkända leverantörer till företaget. 
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RFI (Request for information) (Intervju 2, § 24) 
När företaget vill skaffa en ny leverantör eller uppgradera hårdvara skickas en RFI ut till 

leverantörerna för att företaget vill få reda på om vad som är nytt Intervju 2, § 24,GAM: 

”Först skickar vi ut en RFI (request for information) och då skickar vi kanske till, om 

målet är att ha 1 leverantör så kanske vi skickar till 5-6 leverantörer och ber de fråga på 

ett antal frågor för att försöka se vad de kan inom området.” 

 

Vid testning av en ny produkt eller ny leverantör kan en RFI behövas då man frågar 

leverantören efter ytterligare information samt testkörningar. 

 

Leverantör (till Volvo) (Intervju 2, § 25) 
Alla vet nog vad en leverantör är för något, men som företaget använder det så skiljer det 

sig lite. Intervju 2, § 25,GAM: ”Sen kollar vi självklart på vad det kostar, för att om 

någon kanske har den bästa tekniska lösningen så betyder inte det att vi tar den om den är 

väldigt dyr. 

Det viktiga är att vi får ett bra pris men där produkten lever upp till de kraven vi har på 

teknisk prestanda.” 

Alltså en leverantör är dem som har bra pris med bra prestanda. Som blir kallade 

leverantörer. 

 

En leverantör som levererar till Volvo IT 

 

implementationsprojekt (Intervju 2, § 27) 
När det är dags för ett nytt projekt som behöver göras så kallar man det så här. 

Beskrivningen fick av GAM från Intervju 2, § 27: ”Är det en större kund så gör man ett 

implementationsprojekt som hålls av en projektledare med en styrgrupp där det i 

styrgruppen sitter intressenter, jag kanske sitter med där för att jag har resurser.” 

”Avdelningar som nät/kommunikation och övervakning brukar sitta med här. Och då gör 

man det som ett implementationsprojekt och detta tar ju olika lång tid och det oftast något 

man kommit överens med kunden om hur lång tid vi får på oss.” 

Egentligen skulle det kunna vara ett normalt systemutvecklingsprojekt, men dem har valt 

att kalla det implementationsprojekt. 

 

Ett projekt för att implementera något nytt för en ny eller gammal kund. 

 

Mjukvara (Generellt begrepp) 
Wikipedia (http://sv.wikipedia.org/wiki/Mjukvara):’Programvara, ibland kallad 

mjukvara, är datorprogram, i betydelsen organiserade samlingar av data och 

maskininstruktioner.’ 

 

Program och annan mjukvara som behövs för att driva en IT-miljö. 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Datorprogram
http://sv.wikipedia.org/wiki/Data
http://sv.wikipedia.org/wiki/Maskininstruktion
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Hårdvara (Generellt begrepp) 
Wikipedia (http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5rdvara):’hårdvara är samlingsnamn 

för en dators fysiska delar.’ 

 

Servrar, hårddiskar och annan hårdvara som behövs för att driva en IT-miljö 

 

 

Rutiner (Intervju 2, § 35) 
Rutiner skall på något sätt beskriva vad som alltid kommer göras, och följs punktligt efter 

ett sorts schema och dem rutiner som finns beskrivet under ITIL har företaget följt till 

viss del. 

Intervju 2, § 35,GAM: ”Sen kan vi nog jobba mer strukturerat mer följa de 

processerna/rutinerna som finns inom ITIL. Vissa av de processerna har vi inte jobbar så 

mkt med. Vi har ju jobbat med vissa processer väldigt mycket men andra inte alls.” 

 

Viktigt att uppgifter utförs utefter fastställda rutiner. 

 

Leverera (Intervju 2, § 43) 
Leverera beskrivs som någonting mer än vad det betyder att, man på nått sätt håller vad 

man har lovat till kund, borde i ord och prestanda. 

Intervju 2, § 43, GAM:” Jag tror att vi är väldigt bra på att leverera, har mycket 

kompetenta människor som kan väldigt mycket… och kan jobba mycket ihop, har vi ett 

problem så kan vi samla krafterna för att lösa problemet har mycket engagerade 

medarbetare som lägger nätter/kvällar/helger.” 

 

Viktigt att man uppfyller alla delar av avtalet löpande under dess längd. 

 

Nöjd kund (Intervju 2, § 43) 
En nöjd kund är ett tillstånd där kunden beskrivs som glad att man har uppfyllt att 

leverera en eller flera gånger. 

Intervju 2, § 43,GAM” Jag tror att vi är väldigt bra på att leverera, har mycket 

kompetenta människor som kan väldigt mycket… och kan jobba mycket ihop, har vi ett 

problem så kan vi samla krafterna för att lösa problemet, har mycket engagerade 

medarbetare som lägger nätter/kvällar/helger, vad som behövs för att göra kunden nöjd.” 

 

Viktigt att kunden är nöjd och anser att avtalet uppfylls och känner att de är en viktig 

kund. 

 

Industrialisera IT (Intervju 2, § 43) 
Att industrialisera it är ett försök om att inte bara en person kan vara ansvarig för en sak, 

att personer från samma avdelning skall lyckas kunna göra samma saker som den 

personen som är på semester kan göra. Citerat ur Intervju 2, § 43,GAM:” Man ska inte 

vara beroende på enskilda personer utan man ska kunna sätta dokumentationen i 

händerna på vem som helst… eller har vi haft ett problem så kan man kunna gå in i 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dator
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systemet och titta, man ska inte behöva fråga nisse som var där då för han har kanske 

semester.” 

”Man pratar om att industrialisera IT, och arbeta efter ett strömlinjeformat sätt.” 

”Sen finns det självklart brister och baksidor med allt…” 

 

Försöka göra IT till en industri där allt löper på band efter redan sammanställda 

arbetsuppgifter, alla spelar sin roll. 

 

Ramverk med processer (processramverk) (Intervju 2, § 45) 
Ett Ramverk är en sammanfattning av processer, processer som är beskrivna i ett ramverk 

kallat ITIL, som företaget följer principiellt. 

Intervju 2, § 45, GAM: ”Vad ITIL gör, att i ITIL som är ett ramverk så finnas alla 

processer som man behöver för att drifta en IT-verksamhet och leverera till kund. Alla de 

stegen finns beskrivna. allt från avtal med kund och hela den processen finns beskriven, 

till supportprocess hur gör du så att alla får reda på att du ska förändra nånting, att få det 

godkänt osv.” 

 

Ett ramverk med vilka processer man skall använda och hur. 

 

Jour (Intervju 1, § 13) 
När ett företag har en stor andel kunder som måste ”köra” data näst intill varje dag. Så 

om någonting går fel måste man ha en sorts jour som är tillgängliga när fel uppstår. 

Som PM säger i intervju 1 § 13:” Det vi också jobbar med är 24/7 drift alltså 7 dagar i 

veckan 24 timmar om dygnet, det innebär också att den personal som jobbar här har jour 

som dem skiftar så någon alltid har jour på alla tider på dygnet, så det blir att varje person 

har jour ungefär var 5e vecka.” 

Så att all personal på IP har den uppgiften att övervakningen kan ringa vid vilken 

tidpunkt på dygnet som helst, så ska han som ha jour kunna åka dit och hjälpa till. 

 

Om ett problem uppstår är det viktigt att det alltid finns en person på jour som kan rycka 

in och lösa problemet. 
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5.2 Kategoriindelning 
 

Nedan följer vårt resultat av den axiala kodningen vilken gestaltas i form av en 

kategorimodell. Som vi tidigare har påpekat följer här till största del beskrivningar för 

kategorierna och dess relationer samt återkoppling i de följande kapitlen.  

 

5.2.1 Kategoribeskrivningar 

 

Leverans 

Efter att man skrivit ett kontrakt med kund är det viktigt att man uppfyller avtalet och den 

viktigaste delen av leveransen är att fortsätta leverera utifrån den satta 

kravspecifikationen. Både för att hålla avtalet och för att göra kunden nöjd så att han både 

rekommenderar en till andra samt att man fortsätter att använda tjänsterna. Det kan också 

bli aktuellt att senare outsourca fler delar av företaget och ifall man då presterat bra leder 

detta till mer insourcningsuppdrag. Leveransen i ett projekt är såklart en oerhört viktig 

del och bör ha en tydlig relation till avtalets utformning eftersom det här bör specificeras 

hur leveransen ska gå till. För att förstärka intrycket av hur viktig den här delen finns det 

en egen avdelning som jobbar i leveransskedet av projekt. 

 

 

Kundkontakt 

Vid kontakt med kund är det viktigt att kunden får den uppmärksamhet hon/han behöver 

och man gör därför som så att varje kund har en Account manager som sköter all kontakt 

och förhandling med kunden, på detta vis vet Account managern vad som gäller sedan 

innan, samt att man skaffar sig en personlig kontakt med kunden. Account Managern 

finns då också uppenbarligen med i avtalsfasen och jobbar med utformningen av detta på 

grund av att denna person har mer djupgående kunskaper om kunden och har 

(förhoppningsvis) ingjutit ett förtroende hos denna.  Det finns många fler fördelar med att 

ha en Account Manager för en viss kund, en Account manager kan däremot ha flera 

kunder samtidigt beroende på kundernas storlek. I och med att Account manager hanterar 

all kontakt med kund (kundhantering) får de också ansvar att prioritera kunders 

förfrågningar (kund prioritering) osv. Det händer också att kunder vid vissa tillfällen vill 

utöka sin nuvarande outsourcing detta görs genom en kund request, då kunden vill ändra 

något. Denna ändring kan vara ett specialfall specifikt för just denna kund eller så kan det 

vara en mer generell ändring/utveckling som finns med i standard portföljen som en 

tjänst. Ifall kunden är en stor och viktig kund kan speciallösningar utformas, ifall det är 

en mindre kund är det lättare för kunden att anpassa sig till en redan framtagen tjänst. 

Även för stora Insourcing företag är det viktigt att bibehålla standarder och att behandla 

kunder på rätt sätt för att utveckla ett förtroende och en bra kund - leverantör relation. Då 

fel uppstår som enbart märks från kunds sida kontaktas Account managern och denne får 

då vidarebefordra problemet till övervakning och driften som behandlar denna på rätt vis. 

 

Arbetsroller 

Vid arbete i ett större företag eller då man har många som arbetar inom samma område är 

det viktigt att man fördelar arbetsområden, så att alla vet vad som skall göras av dem 
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själva. Detta kan göras på ett hierarkiskt sätt, först med en generell chef över avdelningen 

för Infrastructure och sedan under denna två stycken avdelningar kallade, Infrastructure 

production och management. Den ena jobbar med att ta fram och implementera 

infrastrukturer, mer inriktade att ta hand om nya kunder medan den andra avdelningen 

hanterar underhålla, support, drift osv. alltså att ta hand om mer befintliga kunder. Också 

inom dessa avdelningar borde rollindelning förekomma då alla inte är lika duktiga på alla 

områden och det finns gott om specialiteter inom IT-infrastruktur. På så vis vet man vilka 

personer man skall delegera vissa uppgifter till alternativt vilken avdelning inom 

avdelningen. På så vis får också kunden rätt hjälp snabbt samt att allt går snabbare inom 

företaget, detta är också viktigt i det avseendet att kunden då får rätt hjälp och att inte 

någon som inte kan något om ämnet hjälper kunden och då förvärrar problemet ännu mer 

och får företaget att se inkompetent ut. IP och IM finns mer ingående beskrivna ovan 

under kapitlet ”Empiri”. 

 

Inköp 

Storage request: När ett företag känner att det är dags för uppgraderingar, så gör man en 

s.k. storage request vilket innebär att man bestämmer sig för en produkt man vill ha och 

lämnar den i ett (bildligt) fack kallat ”Storage request”, där produkten går igenom en 

behandlings process där den testas och räknas på diverse kostnader och genomgår en 

utvecklings process. För att se om den passar företaget. Utifrån en storage request när den 

är färdig behandlad så kan den ingå i en s.k. standard portfölj vilket beskriver vilka 

produkter och leverantörer som man ”helst” handlar av, det är en grund som många 

företag inte vill se men oftast är en grund till lyckad framgång. 

Ett annat sätt man kan göra för att få fram en leverantör och produkt är att skicka ut en 

RFI (Request For Information) till sina leverantörer så man får reda på vad som är nytt 

inom branschen och utifrån det göra en storage request för att få den att ingå i standard 

portföljen. RFI används också för att göra förfrågningar till potentiella leverantörer för att 

få information om deras varor för att sedan bestämma sig ifall denna varan skall ingå i 

standard portföljen. 

 

Drift/Underhåll 

För att beskriva driften så kan två olika scenarion uppstå: under första scenariot så märker 

övervakningen att någonting är fel, problemet uppstår i form av felkod på en av deras 

skärmar. Den övervakningen gör då är att kontakta den person som har jour vilket är en 

anställd på Infrastructure Production som i sin tur åker till arbetsplatsen för att lösa 

problemet. Om han i sin tur inte kan lösa problemet så kontaktar personen en annan 

anställd inom IP som har problemområdet som sin expertis i hopp om att denne skall 

kunna lösa problemet. Om han däremot heller inte kan lösa problemet kontaktas 

leverantören av det som strulat, då man oftast brukar ha ett avtal om viss support med 

leverantören.  

I scenario två så kontaktar kunden sin Account manager (han märker på hemmaplan att 

nått är fel) och beskriver problemet. Detta tyder då på att någon felkod inte har dykt upp 

på övervakningen. Account managern kontaktar i sin tur jouren och samma process 

startas åter igen fast med Account managern som ursprung. 

Drift och underhåll kan också ha ett finger med i spelet vid leveranser av projekt i slutfas, 

detta för att (inte nödvändigtvis förhindra fel eftersom denna planering och förberedning 
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bör vara gjord på annat håll) säkerställa att fel och problem som faktiskt uppkommer tas 

om hand och inte påverkar någon annan. 

 

Arbetsstruktur 

För att uppnå en bra arbetsstruktur kan man välja olika sätt men just här man valt att 

skapa en process karta som är bygd på ett speciellt rutinramverk kallat ITIL. Man har 

utgått ifrån ramverket ITIL så att den ger en generell avbild och sedan arbetsanpassar 

man processerna till företaget så man använder det man behöver. ITIL är ett ramverk som 

för vårt företag vi intervjuat skall hjälpa dem att industrialisera IT, med detta menas att 

man vill uppnå Industrialiserad IT inom organisationen. Ett exempel på vad 

industrialiserad IT kan vara som följer: Ett bolag som tillverkar bilar har alltid personal 

på olika monteringsplatser med en arbetsuppgift och om en av dem skulle bli sjuk eller 

t.ex. vara på semester skulle det inte vara något problem att byta ut personen i fråga 

eftersom att det finns fler med samma kompetens och kunskap om den aktuella 

arbetsprocessen. Detta blir genast mycket mer komplext när blandar in människor som 

istället för att mer praktiskt (t.ex. montering) använder sig av kunskapsbanker, intellekt, 

andra människor och framför allt kommunikation mellan andra människor för att utföra 

sitt arbete. Att låta organisationen arbeta mot att industrialisera sin IT-verksamhet kan ge 

många fördelar såsom ökad flexibilitet när arbetsplatsen för verksamheten sträcker sig 

över hela världen då dessa teoretiskt skulle kunna arbeta på samma sätt.  

 

Beskrivning av kategoridokumentation och avtal 

Två viktiga delar av en verksamhet är dokumentation och avtal, och vi har sett att Volvo 

IT inte är ett undantag. Dokumentation kan säkerligen beskrivas och utformas på många 

olika sätt men vi definierar dokumentation här som ett arbetssätt som har till syfte att föra 

verksamheten mot sina mål om att vara strukturerade. 

Avtal utgör självklart också en central del i en verksamhet där dessa krävs för att förbinda 

en överenskommelse mellan kund och leverantör. 

 

Begreppet dokumentation i vår studie har lett oss till att förstå dess betydelse för 

strukturering och personalredundans. Med personalredundans menar vi att man måste 

försöka uppnå en viss nivå av kunskapsoberoende på sin IT-avdelning eller IT-

verksamhet eftersom det i större sammanhang eller komplexa verksamheter krävs att 

flera personer vet det som en annan gör. Man kan även nämna att storleken på 

verksamheten ofta har direkt påverkan på verksamhetskomplexiteten. Man vill inte uppnå 

en situation där anställd X bär på en viss kunskap om en kund och denna inte är 

närvarande av olika skäl vid framtida möten eller diskussioner. Slutprodukten av det 

skulle kunna innebära att väsentlig information glöms bort eller förbises alldeles för 

länge. 

 

Vi tänker inte här gå igenom vad ett avtal innebär, dock bara nämna det som en viktig 

del, dock kan man se ett avtal som både en avslutningsfas likväl som öppningsfas. Som 

avslutning eftersom kunden och den offererande parten faktiskt kommit till avslut och 

tecknat avtalet, dock kan man ju även se detta som en start på ett förhoppningsvis långt 

och lönsamt framtida samarbete. Efter att den offererande verksamheten presenterat sina, 

eller de för kunden aktuella, produkter och tjänsterna samt kommit överens om detaljerna 
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så förmodligen är ett avtal på plats. Produkterna och tjänsterna presenteras oftast i form 

av produkt och tjänstebeskrivningar samt eventuella presentationer och möten. 

För att andra avdelningar ska vara på notorna för vad som gäller för den här kunden tas 

även andra dokument fram i samband med avtal. De tre följande dokumenten har vi sett 

har stor betydelse vid tecknande av avtal: 

 

Service Level Agreement 

Service Level Specification 

Operation Level Specification 

 

Dessa fyller alla sina egna syften och används för att flera andra avdelningar på så lätt 

sätt ska kunna ta del av det avtal som tecknats. Till exempel kan vissa tjänster ha vissa 

parametrar som man styr per kund och då ska detta dokumenteras så att till exempel drift 

avdelningen vet hur den särskilda kunden ska driftas. 

För att man ska vara säker på att kunden kommer till rätta efter att 

implementationsprojektet för kunden är över och inga fel går förbi olösta den första tiden 

så överlämnas ärendet till en särskild avdelning som har till uppgift att följa med det 

verkliga införandet av produkten, lappa ihop praktiska detaljer samt skriva handbok för 

kunden. Vi har under vår empiriska studie identifierat en sådan här avdelning vid namn 

Service Delivery. 
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5.2.2 Kategorimodel 

 

Då vi följer GT metoden är det andra steget för oss att dela in identifierade kategorier 

som vi identifierar utifrån begreppen. Dessa begrepp är direkt tagna ur vår transkribering 

av utförda intervjuer med Volvo IT. För att underlätta överskådligheten har vi satt detta i 

en modell som följer här nedan samt pilar som visar relationer mellan begrepp. 

Kundhantering

Kundrequest

Specialfall

Kund 

prioritering

Account 

Manager

Kund Kontakt

Felhantering/

support

Standardiserade 

processer

IM

Storage request

Leverantör (till 

Volvo)

RFI (Request for 

information)

Standard 

Portfölj

ITIL

Roll indelning

IP

Ramverk med processer 

(processramverk)

Indistrualisera IT

Nöjd kund

Leverera

Rutiner

HårdvaraMjukvara

Övervakning 

och drift

Jour

Leverans

Arbetsroller

Drift/Underhåll

Komponenter

Arbetsstruktur

Inköp

Implementations 

projekt

Standard 

produkter/tjänster

Service 

Delivery

Avtal

OLS (Operation 

Level Specification)

SLA (Service 

Level Agreement)

Service 

Description

SLS (Service Level 

Specification)

Dokumentation 

och avtal

 



 

- 52 - 

 

5.3 BAT i relation till IT-förvaltning 
 

Under vår start av studien märkte vi att det inte fanns någonting inom vårt område i 

teoriform, därför har vi valt att sammanfoga våra begrepp med Business Action 

Transaction. Det är därför här nedan som vi presenterar vår selektiva kodning då vi ställer 

det vi kommit fram till i relation till vår ursprungliga teori. 

 

Business förutsättningsfas 

Vi kan klart se de olika stegen ifrån BAT förverkligas i data vi tagit fram i samband med 

intervjuerna. Även outsourcing börjar med att kunden inser att de skulle tjäna pengar på 

att outsourca något till någon som är bättre på en sak inom deras verksamhet, oftast är 

detta funktioner i företaget som inte är "core businesss". Detta händer också för de som 

vill insourca. Volvo IT insåg att de var bra på att förvalta IT och började då tillhandahålla 

sina tjänster till andra företag. 

 

Exponering och kontakt söknings fas 

Därefter börjar sökningsfasen, kunder letar efter ett företag som kan ta hand om just deras 

behov för deras företag. Detta är mycket viktigt då dessa företag ska outsourca en del av 

sin verksamhet att de väljer någon som faktiskt kan utföra detta arbete. Det är då också 

viktigt för de som insourcar att visa på att de klarar detta för att verka så attraktiva som 

möjligt utifrån kundens perspektiv för att på så vis locka kunden till sig. Det är här 

Standard tjänster tas fram och presenteras utåt mot kunder, också Service Description 

visas utåt här emot kund så att denne vet vilka tjänster den inhandlar. Personen som 

kunden tar kontakt med är då en account manager från Volvo som kommer att handha 

hela kontakten mellan de två parterna. 

 

Kontakt etablering och förslagsfas 

Sedan när de väl tagit kontakt med Volvo IT då i detta fall, Volvo IT har då Service 

Descriptions(SD), som innefattar alla tjänster företaget har att erbjuda. För att kunna 

uppfylla en SD så har den genomgått många processer för validitet. Uppfyllandefasen 

syftar på uppfyllande (eng. Fullfillment). Genom att hålla sig till sin SD så uppfyller man 

det man har lovat, levererar enligt ett avtal. Volvo IT försöker genom dessa SD att 

standardisera sin insourcing genom att erbjuda liknande erbjudande till alla kunder, detta 

gynnar både Volvo IT samt kunden och det är viktigt att man övertygar kunden om detta. 

Mycket måste förhandlas om här, ifrån pris, personal, tjänster, support svarstider, 

kapacitet osv.  

 

Avtalsförbindelserfas 

Om allt går väl under förhandlingarna i föregående steg binds avtalet nu och Volvo IT 

lovar då att utföra någon sorts insourcing av kundens IT som då outsourcar denna del. 

Detta avtal är ofta ganska specifik och skall efterföljas. OLS och SLA dokumenten tas 

här fram och specificeras av båda parterna, SLA är enbart internt för Volvo it med OLS 

är något båda parterna kan se och komma överrens om. 
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Uppfyllandefas 

Det är här Volvo IT utför det som bestämdas i föregående fas. Denna fas har i princip 

inget i insourcing då kontrakten ofta är löpande och de egentligen inte tar slut om inte 

någon på något sätt bryter avtalet, Denna fas pågår varje dag och måste upprätthållas 

ständigt utifrån det som man beslutat i Avtalsfasen. Denna process går på ett sätt 

parallellt med den Avslutandefasen, eftersom båda är löpande. Rutiner etableras och 

efterföljs, här försöker man industrialisera IT, uppfylla SLA dagligen samtidigt som man 

tillhandahåller jour, övervakning och drift alla dagar. 

 

Avslutandefas 

Fas fem i BAT är den uppfyllande fasen. Vi ser ett sammanhang med vår studie i denna 

fas. Om ett avtal mellan kund och företaget har brutits så kan kunden begära mer utav 

företaget, t.ex. om 24/7 driften inte har hållits: så kanske man kan förlänga avtalet, eller 

få ett billigare pris. Eftersom avtalet är det företaget lever efter, samtidigt gäller det även 

mellan leverantör och företaget då om leverantören inte lovar det dem har lovat så finns 

det eventuell chans för pris reducering eller extra support. Det finns en hela tiden 

avslutande fas i ett förvaltningsarbete då varje dag, varje vecka, varje månad är ett 

avslutande av en tjänst då man ser tillbaka, har vi gjort det vi sade vi skulle göra? Har vi 

fått betalt för det vi skulle göra? Osv. Det är då Service Description och OLS kommer 

tillbaka och kunden granskar Volvo IT's utförda arbete och kollar ifall det 

överensstämmer med avtalet de ritat upp.  

Detta dokument lever dock åt båda hållen, Volvo IT får säkerligen kolla så att sin kund 

också följer SD och inte får hjälp utöver det. t.ex. ringer supporten med frågor om 

programvara som inte Volvo IT har tillhandahållit och därför inte ingår i SD. Så båda 

parterna måste kolla så att avtalet följs av den andra parten för att se till så att avtalet 

följs. 

Sedan finns det naturligtvis mer normala avslutande faser då kontrakt löps ut och då 

måste omförhandlas eller om kunden helt enkelt säger upp sin tjänst. Detta händer dock 

väldigt sällan om inte de är missnöjda, förlorar pengar eller dylikt. Eftersom det skulle 

kosta ganska mycket för kunden att åter insourca sin gammal IT förvaltning alternativt 

åter outsourca den hos ett annat företag. Därför händer detta sällan vad vi förstår och 

enbart i mer extrema fall där något allvarligt ligger som grund. Kontakten mellan 

företagen bygger mycket på tillit för varandras expertis. 
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6 Resultat 

6.1 Hur bedrivs insourcad IT-förvaltning?  

 

Svaret på den här delfrågan är egentligen vi har försökt ta reda på under hela vår studie. 

För att kunna koppla det till ett svar på en delfråga kan vi därför inte skriva ner allt under 

denna rubrik. Men för att berätta grunderna så baserar företaget vi har undersökt sina 

arbetsprocesser på ett internationellt framtaget processramverk kallat ITIL. ITIL står för 

”IT Infrastructure Library" och är en sammanställning av goda erfarenheter som tagits 

fram under många år med medverkan av stora företag över hela världen.  

 

För att ta er igenom en arbetsdag, så som vi har tolkat det: Förvaltnings del på det 

företaget vi har varit på har det uppdelat i 2 avdelningar med varsin chef. Dem två 

delarna kallas IP (Infrastructure production) och IM (Infrastructure Management). IP 

fungerar som ansvariga för driften, dem kontrollerar (under dagtid) att ingenting blir fel, 

felmeddelanden tas om hand. Utbyte av hårdvara skes också av IP ev. kontakt med 

leverantör sker vid vissa tillfällen när olösliga problem uppstår. IM är den andra delen 

som fungerar som en mellankontakt dels mellan IP och en så kallad Account manager 

som har direkt kontakt med kunden vid eventuella frågor/problem, IM tar hand om nya 

kunder, där dem är med och förhandlar för framtida relationer. Något som IM även gör är 

att hålla koll på ekonomin. Dem gör budgetar, räknar på nya lösningar, kvalitetssäkring 

och stort produkt kunnande. För att få en fullständig förståelse hur insourcad IT-

förvaltning bedrivs går det att läsa sammanfattningarna av intervjuerna (kap 4.2 sidan 

33). 

 

6.2 Vilka mål har insourcad IT-förvaltning? 

 

Efter att ha fått en inblick i verksamheten vi har studerat och skapat oss förståelse för hur 

denna bedriver IT-förvaltning så har vi också självklart identifierat ett antal mål som den 

studerade verksamheten alltid strävar åt att uppfylla. Dessa mål skulle kunna framställas 

som en del i ett resultat för studien så därför har vi lagt god tid på att verkligen hitta 

kärnmålen som gör just den här verksamheten framgångsrik. På produktionssidan 

(Infrastructure Production) har vi sett att följande mål är viktiga: 

 Utföra daglig drift 

 Utföra underhåll 

 Bidra med teknisk kunskap i projekt med kunder och andra avdelningar 

 Upprätthålla teknisk tillgänglighet 

 Industrialisering av IT 

Daglig drift och underhåll är givetvis en stor del av en verksamhet som ägnar sig åt IT-

förvaltning för hur man än gör så kommer hårdvara och annan teknik alltid att vara inte 

bara en del, utan en viktig del, av IT. Den delen av verksamheten som vi fick studera 
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hade hand om lagring är i särklass den viktigaste biten att hålla reda på att underhålla 

kontinuerligt. Datan som sparas och lagras för kunderna är givetvis oerhört viktig att 

hålla reda på och se till att den i och med eventuella hårdvaruhaverier inte går förlorad. 

Tillgänglighet gentemot kund för avdelningen som driftar kundens system är givetvis 

viktigt då det alltid förekommer problem där man kanske inte är kapabel att lösa 

problemet själv utan måste samarbeta från båda sidor för att få till en lösning. Kravet för 

detta har vi märkt ökar när kundorganisationen är av betydande storlek och därmed även 

dess komplexitet.  

 

På handhavandesidan (Infrastructure Management) har vi tydligt sett att denna avdelning 

har som mål att: 

 Ta fram nya kundlösningar 

 Räkna på nya lösningar 

 Bidra med resurser till projekt med att ta in nya kunder 

 Kvalitetssäkra lösningarna  

 Bibehålla god kundrelation 

 

Ingen kund är den andra lik och det finns självklart alltid olikheter mellan olika 

verksamheter och detta kan bidra till att man stundtals måste eller vill gå andra vägar än 

att plocka de färdiga produkterna som finns på hyllan (även tidigare kallat standard 

produkter) och utveckla något nytt för en ny kund som har en särskild verksamhet. Detta 

betyder ju visserligen inte att man måste utveckla något helt nytt utan man kan ju likväl 

fortsätta bygga på eller modifiera redan existerande produkter. Just detta har visat sig 

vara ganska viktigt och centralt och vi återkommer till detta i ett annat stycke. För alla 

kunder krävs det självklart någon eller några som kan beräkna kostnader för kunden för 

att bli just kund. Det kan särskilt behövas om någon produkt behöver anpassas. En annan 

mycket viktig del är att se till att man har någon kvalitet i det man säljer. Att verifiera och 

testa sina produkter innan man lämnar över dem för skarp drift åt en kund är självklart 

något elementärt som alltid måste ske. Vi vill här referera till ett citat ur 

sammanställningen av intervju 2; paragraf 2: 

 

”När vi levererar till någon så måste det finnas ett snitt där emellan att man har 

 kontrollerat och sett till att det fungerar.” 

 

Generellt för båda avdelningarna är att dessa strävar åt att jobba och lösa problem på ett 

strukturerat vis. Vi har till exempel tidigare nämnt processramverket ITIL som används 

som underlag för att åstadkomma detta. Vi har också nämnt att dokumentation över vad 

som sker på daglig basis för respektive kund är kritiskt för att den levande verksamheten 

ska kunna upprätthålla en hög nivå av kunskapsdynamik över resurserna. Det låter 

möjligen komplicerat och svårt att uppfylla men vi har efter våra efterforskningar och 

intervjuer sett att om man försöker hålla sin struktur på en hög nivå och ständigt försöker 

jobba enligt processer så blir detta en dokumentation i sig. Detta leder då till att man kan 

uppnå en viss kunskapsredundans bland resurserna om detta skulle krävas som i sig 

tillåter att man kan flytta dessa runt över projekt där det krävs. Poängen ligger i att en viss 

person (läs resurs) varken ska behöva känna att denna har en extra börda, i form av 

kunskap, som ingen annan i projektet eller arbetsgruppen känner till som kan vara mer 
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eller mindre affärskritisk vid ett visst skede. Om denna resurs av en eller flera 

anledningar inte kan närvara vid nästa möte eller workshop så kan det givetvis leda till att 

en kunskapslucka inte fylls och det i sig leda till större eller lättare problem. 

 

Om man ständigt siktar åt att föra sin verksamhet åt att följa det vi beskrivit ovan och kan 

uppnå ett stadie där samtliga resurser befinner sig på en nivå där kunskap kan överföras 

på ett dynamiskt sätt mellan dessa och inga arbetsmoment på gruppnivå tycks vara 

särskilt krävande eller försvårat för någon så har man god chans att uppnå något vi 

identifierat som IT-industrialisering. Att arbeta med IT innebär att man på ett eller annat 

sätt arbetar, oftast nära, med andra människor och också i de flesta verksamheter inte 

klarar av det dagliga arbetet utan att interagera med människor. Att arbeta med människor 

och de olika arbetsuppgifterna som IT bär med sig leder också till att arbetet kan bli 

inkonsekvent. Det kan bero på att det som ska utföras kanske är dåligt specat eller just för 

att det är människor man arbetar med och där människor emellan är eller blir 

inkonsekventa mot varandra av naturliga skäl. Att uppnå ett industrialiserat-IT synsätt att 

jobba efter på sin verksamhet skulle betyda att alla resurser jobbar på likvärdigt sätt, efter 

processer och ramverk, använder sig av samma sorts nomenklatur på dokumentationen 

och har tydligt specade roller. Vi menar att för stora komplexa organisationer så är detta 

ett måste för att uppnå struktur och det vi har beskrivit ovan. Dock är vi tveksamma till 

att man kanske inte missar eller helt går miste om kompetens och lösningar som kanske 

inte kommer till sin rätt i det här utförandet? 

 

6.2.1 Vilka riktlinjer skall man följa då man bedriver insourcad IT-
förvaltning? 

 

Slutligen vill vi referera till paragraf 29 i intervju 2: 

”Men egentligen vill vi ju att kunderna som vi driftar ska köra på ska köra på det 

standardiserade sättet vi kör på annars skulle vi ha 10-15 olika miljöer att köra på. Men 

detta är ju någonting vi talar om för kunden i början när man inte tar kunden; nu ska ni 

komma in i vår standardmiljö för om ni gör det så kan vi hjälpa er med att sänka era 

kostnader och ni får nytta utav det arbetet vi gör för att standardisera. Skulle man ta in 

kunder specifikt för varje som är de så unika att man inte kan göra några effektiviseringar 

eller dra någon nytta av storskaligheten; att vi har många och stora kunder. Så det är ett 

sätt för oss att sälja våra produkter eftersom vi vill uppnå någon sorts win-win situation.” 

 Upprätthålla jour dygnet runt 

Detta leder till målet som vi tidigare pratade om vilket är att utföra daglig drift 

och utföra underhåll samt att upprätthålla teknisk tillgänglighet. Genom jour finns 

alltid någon tillgänglig om problem skulle uppstå eller om kund har frågor eller 

dylikt. 

 Arbeta efter nedskrivna arbetsprocesser 
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Genom att göra detta, tillfredsställs dem olika målen för att industrialisera IT och 

kvalitetssäkra lösningar. Eftersom att man arbetar efter väl beprövade metoder 

och att man alltid vet hur man skall handla i varje given situation. 

 Dela in arbetet efter kunskapsområden 

Också denna riktlinje bidrar till att man kvalitetssäkrar resultatet då användaren 

alltid får rätt hjälp beroende på sitt problem, samt att man har rätt person för rätt 

uppgift t.ex. att räkna på nya lösningar. 

 Standard lösningar  

Genom att man använder standardlösningar kvalitetssäkras resultatet då man vet 

att dessa lösningar fungerar, samt att man genom detta kan ta fram nya lösningar 

som baseras på standard lösningar. 

 Account Manager 

Genom att man har en account manager för varje kund i de flesta fallen säkras att 

kunden känner att den har god förståelse från företaget samt att kunden får 

personlighjälp. 

 Testa och verifiera produkter 

Genom att man testar och verifierar produkter innan dessa körs i verkligheten 

säkrar vi både kvaliteten i det man levererar, kunden blir nöjd och man har då en 

process för att ta fram nya lösningar med minimal risk för haveri. 
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7 Slutsatser och Värderingar 
 

7.1 Slutsatser 
 

När vi nu till slut kommit fram till den här avgörande delen av uppsatsen är det viktigt att 

man håller ett stadigt grepp om det som betytt något och som kan tänkas föras vidare, 

antingen för forskning eller också ren kunskapstransferering.  Så om vi ska sammanfatta 

detta till något behändigt så kan vi konstatera att dessa två punkter har stor betydelse för 

arbete ur ett insourcing och IT-perspektiv. 

 

 Intern företags och produktstandardisering 

 Arbetsindustrialisering  

 Upprättning av kunskapsdynamik 

 

Stora IT-bolag som sysslar med insourcing kan man tycka skall klara av att hantera det 

system som kunden helst vill köra och är van vid, men beaktar man att detta bolag har 

många hundra, eller kanske tusentals kunder som kör egna system eller tillämpningar av 

system. Så förstår man fort att det inte är en hållbar lösning att erbjuda. Under vår 

empiriska studie har vi funnit att man måste hitta en sorts inre standardisering och ett 

”tänk” som för utvecklingen åt det hållet.  Det är inte sagt att standarder alltid är bäst, 

men att hitta någon form av produktstandard som erbjuder kunderna ett system där både 

leverantör och kund kan dra nytta av den storskalighet som uppstår, verkar klart 

väsentlig. Om än att man ibland måste bearbeta kunden under en längre tidsperiod för att 

få denna och dess avdelningar att vilja använda samt lära sig bruka det nya systemet. 

 

De två andra punkterna handlar om det viktigaste inom IT, nämligen människor. Om inte 

människor hade funnits hade heller inte IT funnits, av dels kanske väldigt naturliga skäl 

men även ur ett annat synsätt. Vi har tidigare här behandlat ämnet människor och sättet 

att arbeta på och vad det ena eller det andra kan ge för konsekvenser, men hur som helst 

har vi sett att det är viktigt att ta sig till en viss nivå av arbetsindustrialisering även inom 

IT. Det är som sagt inte alltid lätt eftersom att människan av naturen inte är uppfödd till 

att fungera som en robot och arbetet här skiljer som mot att arbeta vid en 

”produktionslinje” el. dylikt, men nog om det. Vilken nivå man väljer att lägga sig på 

beror troligtvis på hur varje avdelning är uppbyggd samt hur man ser på att göra affärer. 

 

Vi vill även här återigen påpeka att vi inte tror på en total industrialisering på 

avdelningarna då detta kan verka hämmande för kreativiteten. Minns att det är människor 

ni arbetar med. 

 

Den andra punkten leder förhoppningsvis till den tredje punkten och tycks vara väldigt 

väsentlig för hur man lyckas prestera i avdelningarna gentemot kund. Vi menar här som 

vi antytt tidigare att en dynamik som genom olika metoder för kunskap vidare igenom 

och mellan de aktuella avdelningarna absolut förenklar arbetet och bidrar till ett mer 

lyckosamt avslut på projekten. 
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7.2 Resultatutvärdering 
 

Våra mål och riktlinjer är baserad på djup undersökning och utvärdering av teori, vår 

empiri grundade sig i ett av dem största företagen inom branschen och norden.  Från teori 

gjorda av stora namn inom området, så har vi fått mycket validering. Som vi ser det har 

vi kanske inte skapat dem bästa riktlinjerna men väl valda och grundade d.v.s. dem 

fungerar. Därmed är vi nöjda med vad vi har kommit fram till. Vi hade också planerat 

från början att skapa mål och riktlinjer, men från början visste vi inte om det var möjligt. 

 

7.3 Metodutvärdering 
 

GT är den första metod vi har använt alltså har den lett oss in i den kvalitativa världen. 

Eftersom grundad teori är en form av empirism, empirisk forskning är iakttagelser på 

verkligheten och därmed den ända källan till kunskap, som vi såg det var det vi letade 

efter eftersom vi både visste lite om hur det såg ut från början så kunde GT leda oss på 

rätt väg efter detta. Behandling av all information av data har gjort saker och ting lättare i 

och med att vi inte behövde basera allt på en undersökning. Att arbeta på det viset är 

väldigt bekvämt. Eftersom två av oss har föräldrar inom företaget vi har besökt så passar 

GT in prefekt eftersom i början baseras kunskaper på forskarens egna iakttagelser som 

utgör källan till kunskap(d.v.s. vi visste en del om hur företaget jobbade innan vi 

utvecklade vår empiri).  

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Det finns gott om olika rubriker att fortsätta forska om inom insourcing.  

Det vi helst skulle föreslå för fortsatt forskning är att jämföra det vi kommit fram till med 

ett eller flera andra företag som bedriver en liknande verksamhet för att på detta vis se 

ifall det finns några likheter mellan företag eller eventuellt skillnader, och varför det finns 

likheter eller skillnader. Ifall det finns skillnader borde man kunna härleda sig fram till 

vilket sätt som är bättre alternativt om de är bättre under olika omständigheter. Det finns 

gott om möjligheter med jämförelser mellan liknande verksamheter. 

 

Man skulle också kunna fortsätta vår forskning fast rikta om den mer emot hårdvara, 

mjukvara eller arbetssätt för att finna mer information om dessa delar av insourcing för 

att avgränsa resultatet till en specifik del. 

 

Vid fortsatt forskning kunde man också tagit med kundens perspektiv mer utförligt, dvs. 

den som outsourcar en del av sin verksamhet eller gjort en hel studie om enbart hur 

processen upplevs ur kundens perspektiv.  

 

Vi kan också tänkas att det vore spännande att göra en fortsatt studie om andra insourcing 

och outsourcing projekt som inte har med IT att göra. Det finns gott om andra intressant 
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områden idag som är under insourcing eller utvecklingen av outsourcing som man skulle 

kunna studera närmare. 
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9 Bilaga 

9.1 Intervju 1 

 

§ Talare Citat Noteringar 

 

1 

Product 

Manager 

*visar ett overhead med organisationen och pekar 

på applikations delen* 

 

2 PM Om det är det här ni vill skriva om är det inte mig 

och Karin ni skall prata med. 

 

 

 Grupp Vi har inte siktat på detta. Det är mer 

systemförvaltning i allmänt. 

 

3 PM Men i detta ligger det med systemförvaltning, dem 

har egna självskrivna rutiner. 

 

 Grupp Vi trodde vi hade riktat in oss ordentligt. Men det 

var ännu mer vi var tvungna att rikta in oss, t.ex. 

systemförvaltning. Men vi valde Storage för att 

tiden var knapp om vi skulle få tag på andra. 

 

 

4 PM haha då förstår jag, man vill täcka så mycket som 

går. 

 

 Grupp Ja man har mycket idéer. 

 

 

5 PM ja precis… nu kan vi titta här lite grann och se att 

det är en djup organisation… *PM går vidare och 

visar mer grejer i organisations schema…* 

 

 

6 PM Då går vi vidare och så kan jag svara på det jag 

kan. 

 

 Grupp Hur många olika personer/titlar har ni inom 

Storage? 

Indelning 

7 PM många, vi har uppdelat i två olika delar, IM: 

Infrastructure management, IP infrastructure 

production. 

Indelning 

 Grupp vad gör dem 2 olika delarna? Indelning 

8 PM Vi börjar med Production: man sköter om alla 

disksystem, tape som backuper. 

Och där då att dem delar ut Storage till dem som 

beställer då. Kan vara server plattformar då, Unix 

Windows, mainframe. Vet ni vad det är? 

 

Indelning 

 Vi Nej  

9 PM System Z på IBM språk Z10 Mainframe 

 Grupp Vad innebär det lite mer? 

 

Mainframe 
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10 PM där körs främst, legacy, lager, ekonomi, det finns 

lite annat websphere, väldigt mycket ekonomi 

SAP SEA som kund. 

I series är då eller as400 som det hette förut, där 

kör man då mer avdelnings datorer, eller 

funktioner kan man säga som kan köra 

applikationer på. Det sitter en chef eller en som är 

högsta då. … Jag hittar inte organisationen (i 

mindre delar) 

Då tar vi IM då så länge. Det är uppdelat på ett 

antal olika sajter då. Göteborg, Sverige, USA 

England… jag tror vi är 10 olika sajter då på 

Storage. En hel del IM sitter i Göteborg, vi är 16 i 

våran grupp, sen finns det en del manage utanför 

Göteborg. sammanlagt ett 50 tal som jobbar med 

Storage. Karin kan det bättre. Det är en rätt så stor 

del av det hela här har vi en omsättning på 300 

miljoner. Vi levererar till både Volvo och externa 

kunder. IP 35-40 personer 

Mainframe 

 Grupp Vad gör den andra delen då lite mer specifikt.  

11 PM Dem är uppdelade lite mer specifikt. En SAN del 

som arbetar med deras drift, det är dem som 

hanterar Storage, dem som är anslutna med fiber 

Channel, vet ni vad det är? det är ett protokoll, 

med fiber kabel och scassi, som gör att man kan 

köra på längre avstånd med hjälp av fiberkabel 

IP 

 Grupp Enkelt sätt kan man väll då säga att IP håller på 

med hårdvara och kablage t.ex. 

 

12 PM Kopplar från servrar till disk, vi har en massa 

switchar som dem övervakar. Då ibland blir det fel 

och då får dem vara med och felsöka dvs. första 

ionstanse, om dem inte kan lösa går det över till 

IM sidan, det första vi gör då att är att kontakta 

leverantör. Dem är med också naturligtvis. 

IP 

 Grupp Hade ni någon mer gruppering där eller? 

 

 

13 PM  Ja det där var SAN delen, Sen har vi även 

backuper främst för OPEn, Unix och Windows, 

Dem kollar så att alla backuper är satta på rätta 

sätt, så dem som är serveransvariga de beställer då 

att nu ska vi ha backup på dem här filsystemen i 

den här servern, så att man får den kvalitén och 

schemat som man behöver. Om jag pratar för 

mycket om saker ni inte förstår är det bara att säga 

till, SAN är ett backup team, sen ett tema som 

håller på med ISERES, ser till att allt fungerar och 

IP,Jour 



 

- 65 - 

 

sköter också backuper, varför det är uppdelat så är 

för att ISERES är ett lite speciellt operativ system 

där finns det bara singel level storage. Det ser 

storage som det alltid befinner sig i minnet kan 

man säga. Det ligger utspritt över många diskar. 

Sen finns det ett för mainframe då, det är också 

speciellt. Det vi också jobbar med är 24/7 drift 

alltså 7 dar i veckan 24 timmar om dygnet, det 

innebär också att den personal som jobbar här har 

jour som dem skiftar så någon alltid har jour på 

alla tider på dygnet, så det blir att varje person har 

jour ungefär var 5e vecka. 

 Grupp Men det har inte ni på IM? IM 

14 PM Nej på IM har vi inte jour, men det finns några 

som fortfarande har jour på IM sidan som hjälper 

till med detta, jag gjorde det också till fram till 

förra året? 

IM 

 Grupp På IM sidan har ni ingen sån indelning som IP 

har? 

 

15 PM Nej det har vi inte, men det kommer att ändras. Vi 

har något som heter global product manager, Om 

vi tar säkerhet till exempel då har vi haft killar 

eller tjejer som ansvariga för säkerhet. Så eftersom 

titeln är global så har man kontakt med andra delar 

av världen så allting görs på samma sätt på olika 

geografiska platser. Det vill säga samma 

utrustning, samma, online storage., men det 

kommer bli ändrat med mindre ansvar t.ex. 

arbetssätt. Sen ansvarar vi för leveranser av  

storage tjänster och det blir rätt Price performance 

får ut prestandan av betalningen, att vi kan hålla 

våran ”24/7”, att leverantörerna är här på 2 

timmar. Det är ingen chefs ansvar men det är ändå 

ett ansvar. Att vi på ett sätt håller vad vi har lovat. 

Och när jag säger lovat så menar jag att vi följer 

våran SD Service Description dokumenterat där. 

Under den så finns det operation description tror 

jag den heter eller production description. Där 

man då har istället för service. En service 

description kan bestå av flera product, Backup 

tjänst lagrings tjänst, virus skydds tjänst, så säljer 

man det så. Vi har nått som heter myplace, men 

egentligen filserving för alla användare inom 

Volvo  

IM 

 Grupp Filhantering, såsom dokumenthantering? Standard produkter, 

Tjänster 
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16 PM Ja, Word, Excel, PowerPoint, va det nu som finns. 

Det finns massor, det är bara att beställa så får 

dem tjänsterna 

Standard produkter, 

Tjänster 

 Grupp Alltså hur organiseras dokumenten? Dokumenthantering 

17 PM Det är bestämt inom Volvo, det finns inom Volvo 

så här många tjänster som vi kan välja på som 

avdelningarna betalar då beroende på vad man 

väljer då. T.ex. standard utbud och köpa till extra 

grejer såsom Visio, men då måste man ha tillåtelse 

av sin chef att köpa det man vill ha… Klarnar det 

nått? 

Dokumenthantering 

 Grupp Om någonting går fel? Vad händer då? Är det 

någon som rapporterar? 

Felhantering/support 

18 PM Ja det finns en övervakning då va om inte dem kan 

lösa problemet så ringer dem jouren om det blir ett 

felmeddelande eller va det nu är som vi har 

bedömt att inte övervakningen kan åtgärda. Då 

ringer dem jouren, sen kan det vara så att allting 

ser bra ut men ändå det inte fungerar hos kunden, 

så ringer dem helpdesken, som sedan ringer 

jouren. 

Felhantering/support

,övervakning och 

drift 

 Grupp Sen om inte jouren löser det då, så kommer 

leverantören in i bilden? 

Felhantering/support 

19 PM Då är det den som har jour som avgör om man ska 

ringa en annan kollega eller IM folk, om han tror 

att det är någonting som vi har gjort fel, eller så tar 

han hit leverantören. 

Felhantering/support 

 Grupp Nått som är lite luddigt, vad tycker du är 

skillnaden på förvaltning och utveckling. 

Utvecklings 

hantering 

20 PM Som det är hos oss, när det kommer nått som 

någon vill ha som inte finns i våran service 

description, då skickar dem det till mig. Och 

frågar mig ”vet du vad detta är?” Då får jag lägga 

det i en låda, där vi lägger sådana saker, functional 

storage request. Det kan komma från en account 

manager, projekt ledare, cs customer service 

manager(hanterar kunder). 

Utvecklings 

hantering 

 Grupp Då kanske dem fixar det?  

21 PM Då blir det a, när det har kommit up här står det va 

det e sen går det upp till ett rewiev team som då 

består utav: en kollega till mig som är storage 

coordinator, han koordinerar alla globala requests. 

Sen presenterar han det för ett team utav global 

product area manager 2 st. Sen är det han som är 

chef för IM biten på storage Global functional 

manager sammanlagt 4 st. Sedan beanr dem upp 

Utvecklings 

hantering 
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vart det skall ta vägen. Ska det bli en service eller 

är det bara en liten produkt som ska gå in en 

service 

 Grupp När ni ska uppgradera hårdvara t.ex. Gör ni en 

request då också? 

Storage request 

22 PM Hårdvara uppgraderar vi inte mer än normalt på 

bestämda tidpunkter, oftast inte mer än 2 ggr om 

året. Om det orsakar fel så att vi inte kan leva 

vidare, då går vi att installera den här softvaran då 

löser vi felet, det kan också vara så att det nya 

orsakar felet, men då löser vi det. Det blir bättre 

att uppgradera. Om det har kommit ny 

funktionalitet som absolut måste användas. Då får 

vi överse, men helst vill vi inte det. 24/7 betyder 

att det ska vara väldigt lite underhåll. Folk ska 

kunna jobba både dag och natt på grund av det 

globala. Enbart översyn söndagar 17-21. Om det 

skulle vara akut kanske det ändras. 

Storage request 

 Grupp Om kunden kör sina egna grejer här, då sköter 

dem det själva då eller? 

Specialfall? 

23 PM Vi har bara en kund som sköter om sina egna 

grejer och drift. Vi säljer bara hårdvara och 

utrymme till dem, Dem har både server drift och 

storage drift själva då. 

Specialfall? 

 Grupp Alla dem här produkterna, ni har ju vissa 

produkter eller tjänster som ni säljer som finns. 

Men för varje kund kan ni ändra på er eller ta fram 

nya produkter? Det finns väl inget som stoppar en 

löpande diskussion.? 

Utvecklings 

hantering 

24 PM När vi pratar med andra kunder eller externa 

kunder, då försöker vi anamma våra idéer sälja 

det, om inte det går så är det självklart att vi måste 

anpassa att han får det han vill ha. 

Utvecklings 

hantering 

 Grupp Hur ofta behöver ni göra det? Ur ett förvaltnings 

synpunkt, är det viktigt att alltid hålla den här 

dynamiska förhandlingen hur nånting ska 

bedrivas? 

Utvecklings 

hantering 

25 PM Det är alltid pengar som spelar in, då säger vi ju 

det att om ni kan anpassa oss till det så är det bra. 

Men det är ingen som tvingar fram nått. Man kan 

väll säga lite generellt att små kunder gör som vi 

gör, men stora kunder får vi anpassa oss till. 

Utvecklings 

hantering 

 Grupp Men ni prioriterar lite då mellan dem? Kund prioritering 

26 PM Ja lite kund har oftast inte då någon speciell 

hantering, men ju större kunder ju mer 

komplicerat brukar det va då oftast va. 

Kund prioritering 
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 Grupp Om ni har en ny kund, och han vill ha en viss 

hårdvara, får ni en order då från marketing att 

installera det. 

Kund request 

27 PM Ja om det blir en förändring, så går det samma väg 

via en storage request. Via region teamet, dem kan 

inte lösa allting där, då pekar dem ut folk som kan 

jobba med för företag xyz sätta samman, storage 

offerten då. Beroende på kunden har framfört sina 

önskemål, vad han vill ha, jag har jobbat mycket 

med det att lämna offerter till kunder, då får jag 

det av account manager som säger så här ska det 

se ut, då kollar jag om det är ”in-line” med det vi 

kan leverera. 

Kund request 

 Grupp Account managern är det dem som har första 

kontakten med kunden? 

Kund request 

28 PM Det är dem som har första kontakten, och även 

den löpande kontakten med kunder båda interna 

och externa. 

Finns för varje beställning.  

Kund hantering 

 Grupp Ja det är dem som har ansvar för vad kunden vill 

ha? Och kontaktar dig för material? 

Kund hantering 

29 PM Ja är det nått som inte kund är nöjd med, så går 

han ju på account manager i första hand då va. Sen 

om det är stora kunder då va, account managern 

kan kanske ha flera små men om det är stor kund 

då, då har han bara en enda kund sen kanske han 

även har hjälp av csm(customer service manager), 

som då tar ”dag till dag görat” har hand om 

beställningar som kommer in som finns med i 

avtalet, lägg till disk, sätt i mer servrar Det vet 

dem va det kostar. Det finns avtalat allt vad dem 

köper/ska köpa, med kontakt sidan 

Kund hantering 

 Grupp Standard är det nått ni försöker sikta på i bästa 

möjliga mån? köpa samma grejer 

Standarder 

30 PM Vi tittar ju, om vi kollar från botten då med 

hårdvara som vi kallar för prefered vendor, det 

gäller inom hela Volvo IT att man håller sig till 

dem prefered vendors som finns, sen finns det 

standard på hur man gör olika saker, hur man 

benämner olika saker. Allt som görs egentligen, 

Om dem t.ex. skickar mig till USA för att arbeta 

skall det vara samma arbetssätt som det är här, så 

jag kan veta vad dem har gjort 

Standard portfölj 

 Grupp mm  

31 PM Det är andemeningen i det hela, och även då 

försöker vi applicera våran standard på externa 

Standard portfölj 
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kunder då också för så att dem får anpassa sig till 

våran, för om vi opererar deras miljö så har vi 

våran standard. Det är oftast en konverterings 

process från att dem kommit hit tills vi har nått att 

det har blivit Volvo IT ser deras miljöer, Det 

gäller inte bara storage det gäller även deras 

servrar, drift och nät, you name it. 

  PAUS  

32 PM Karin är chef för Grupp och chef för produkt 

ansvaret. 

 

  Utöver det här får vi lite tips om vad vi ska fråga 

Karin. 

 

 

33 PM Det teamet då va och då utser ju de någon 

tillsammans med min chef då som kan göra detta 

arbete då och ta fram den här då och vara ansvarig 

för den och sedan då om det är jätte stort då 

kanske man kallar in en extern projektledare till 

att driva det här då va. Normalt sett är projektet 

mindre och då får den som får ansvaret och 

ansvaret och driva det här då. Och då kör med det 

enligt sättet, jag tror att vi har ett som heter IDP, 

eller inte IDP men vi har ett sätt att driva det med 

styrgrupp, och gatar som man skall uppnå som 

förstudie eller förundersökning då. Olika faser 

under utveckling då, varje gate är en bit på vägen 

då, kanske 2-3 gatar inte vet jag, beror på hur stort 

det är. Sedan 3-4 att överlämna till production då 

och då är det ju oftast en pilot eller testfas med där 

då också. Den processen kan inte riktigt jag men 

det finns en beskrivning på den också då om ni 

vill ha det. 

Finns tillgång till 

beskrivning på deras 

process att driva sådana 

utvecklingsprojekt. 

 Grupp  Vilka arbetsuppgifter har du?  

34 PM  Jag är product manager för Enterprise storage och 

Enterprise tape kan man saga och det innebär då 

att man har ett antal produkter då kan man saga 

som jag kalkylerar en omkostnadsbudget och en 

investeringsbudget och jag gör prognoser fyra 

gånger om året, varje kvartal, jag gör period 

rapporter varje månad lite slarvigt sagt. Ibland är 

det fyra veckor ibland är det fem. Mest 4 veckors 

perioder, 3-4 gånger är det 5 veckor då 4x12 är 48 

och det finns 52 veckor så blir det som det blir. 

Ser till att produkten följer budget och då följer 

upp volymer då och tittar att vi levererar. Och 

sedan en gång I tiden har jag haft alla produkter 
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själv det var ca 15st men nu så börjar jag bli 

gammal får man säga och snart ska jag 

pensioneras och då försöker jag lämna over så jag 

är lite stöd av andra men det har vi hållit på med 

att lämna over I nästan 1 år så det går ju mot det. 

Än är jag med och gör offerter till kunderna då. 

Det är många detaljer t.ex. utvärdering av 

hårdvara och beställning av hårdvara eftersom att 

de går till mina produkter, typ disk och tejp, media 

osv. Jag beställer I princip allt. Min chef beställer 

också men typ personal och så som hanterar det 

och jag beställer då hård och mjukvara. 

Jag får hjälp av en tjej med ekonomin och jag 

förser henne med rätt underlag så att hon kan 

betala fakturor osv.  

 Grupp  Finns det något idag på avdelning som du tycker 

inte ses over? Eller som borde utvecklas mera? 

 

35 PM Det är klart det finns saker vi inte hinner se over, 

vi hinner inte med alla områden det gör vi ju inte. 

Vet inte ifall ni har hört talas om det molnet där 

kan man lagra ute på nätet. Det finns många som 

förespråkar det, det tror jag vi kommer titta på 

senare och använda oss av men det är inget jag är 

inne på. Jag är inte så långt fram I utvecklingen så 

att säga utan jag är mer med på nuet, driften men 

det finns andra som tittar längre fram än jag. Ställ 

den frågan till Karin hon kan det mer.  

 

 Grupp  Det blir nästan som en utvecklingsprocess för er 

då eller? 

 

36 PM Jo det är det ju, men när vi tar in nya disksystem 

så går man ju igenom så att de verifierar och tittar 

på ifall den kan klara detta och detta, uppfyller 

den våra krav. Jag menar vi bedriver det mer eller 

mindre I projekt form. Har du gjort har du gjort 

den biten på den här leverantören och sedan när vi 

gör utvärderingar så kanske vi kör då, ja inte mer 

än tre kanske leverantörer och tittar, ja vad kan vi 

göra här och sedan blir det då en 

kostnadsjämförelse och det är då bra om man kan 

ställa de här leverantörerna emot varandra då.  

 

 Grupp  För att pressa priserna då eller?  

37 PM Ja det och för att få bästa lösning då, bästa 

supporten, bästa servicen det är många delar som 

spelar in. Support är jätte viktigt då man ger sig på 

nya saker, eftersom att vi då oftast inte kan då. Det 

blir leverantören som får lära oss och då måste de 
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ju vara duktiga på detta då annars funkar det inte. 

 Grupp  Priset är inte det som spelar störst roll då? Inte det 

som är viktigast? 

 

38 PM Just nu då när det är dåliga tider då är det bara 

pengar som gäller men annars har det varit 

funktionalitet först och sedan pengar men nu blir 

det så att vi får kolla på pengar först och 

funktionalitet i andra hand. Vi får inte göra 

funktionaliteten sämre men, ja den behöver inte 

vara jätte topp utan det kanske räcker med att den 

fungerar 85-90%. Man får helt enkelt försöka 

balansera, i och med att folk har fått sluta här så 

bedrivs det, ska inte ingen men iallafall väldigt lite 

utveckling. Utan nu försöker vi överleva de här ett 

eller två åren eller vad det kan ta innan det här är 

färdigt, och det börjar gå bättre igen och man kan 

börja utveckla igen.  

Som den konsult Grupp vi har t.ex. den får nästan 

inte in några nya beställningar utan de får komma 

ut och hjälpa till i produktionen, det är lite svårt.  

 

 Grupp  Begreppet insourcing har du nämnt för oss innan, 

när en kund kommer till er och vill ha en tjänst är 

det insourcing det är fråga om då? 

 

39 PM Ja det är det, när våran marknadsavdelning går ut 

och erbjuder våra tjänster då är det insourcing.  

 

 Grupp  Vad tycker du att ni gör rätt, som gör att ni 

lyckas? Ur ett förvaltningsperspektiv? 

 

 Grupp Alltså vad tycker du att ni gör bra eller extra bra? 

Något du tycker är viktigt? 

 

40 PM Att vi klarar leveranser och verkligen håller det vi 

lovat det är viktigt, även med externa och interna. 

Interna kunder(Andra Volvo bolag) kanske har lite 

förståelse men för externa måste vi leverera vad 

vi lovat, inget alternativ.  

 

 Grupp Och med att leverera med du där alltså att t.ex. 

data tillgänglighet då eller svarstid? 

 

41 PM Ja åtkomst och allts sådant då va, rätta fakturor 

och att det inte står gallimatias på dem då och allt 

sådant. 

 

 Grupp  Det läggs ner stor tid på att ta reda på vad ni klarar 

av då? 

 

42 PM Ja, vi går inte ut och lovar utan att vi vet att vi 

klarar av det. Det kan väl hända, allt slippar väl 

lite i början men vi försöker iallafall.  

Service description 

 Grupp Om vi ska koppla det som du sade om service 

descriptions till det du ju sade, den, en service 

 



 

- 72 - 

 

description, där styltar ni upp det som ni lovar att 

ni ska göra. 

43 PM Ja där styltar vi upp vad vi ska göra, si och så, 

efter dessa regler osv. Specar underhållsidor och 

det finns allt möjligt i den då. 

Service description 

 Grupp Även krav på t.ex. access tider och sådant finns 

med i den? 

 

44 PM Ja det finns med i den.   

 Grupp Service description är då väldigt central och viktig 

för er och kunden då också? 

 

45 PM Ja, den lämnar vi som ett underlag till avtalet, det 

här ska vi leverera enligt beskrivningen, enligt 

bilagan si och så. Sedan vet jag inte men jag 

tycker vi är ganska bra på insourcing då, eftersom 

att det kommer till nya kunder då. Jag har ingen 

koll på extern marknad då. 

Service description 

 Grupp Tycker ni att ni missar något område idag? T.ex. 

att något faller på den person som märker det, att 

ni inte har någon som tar hand om det? 

 

46 PM Nej, det är lite färgat där men jag tycker vi får lite 

dålig prioritering som storage, vi hamlar lite på 

ändan vi får vara med när det nästa är klart. Men 

det tycker säkert varje funktion. Man vill gärna ha 

klart för sig hur det är.  

Det blir så att de kommer och säger att så här är 

det, så måste vi göra och då känner man sig lite 

överkörd. 

 

 Grupp  Har ni något sätt ni kan förändra det på? Komma 

med lite tidigare? 

 

47 PM Jadå, vi förbättrar oss vi kommer med allt tidigare 

och tidigare hela tiden i faserna.  

 

 Grupp  Ja, men jag menar hur gör ni för att få fram 

klagomålet att ni vill tidigare fram? 

 

48 PM Det framför vi på projekt på möten osv. Och det 

blir bättre och bättre, spottar man tillräckligt länge 

så blir det blött.  

 

 Grupp Och när du säger mer ifrån början menar du 

förhandlingar då? 

 

49 PM  Nej inte i förhandlingar utan med i vad lösningen 

ska innebära.  

 

 Grupp Både för nya och befintliga kunder?  

50 PM  Ja, det gäller då vid alla förändringar då så att 

säga man blir medveten och får grepp om det. 

Man kan vara med och påverka och styra 

lösningen lite då va. 

Så att man inte bara säger ja, till allt som kunden 
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lägger fram då va. Den som vill sälja lovar mycket 

då va, och då får man lov att lösa det sedan. Det är 

inget man diskuterar framför kund med efter kan 

man diskutera det.  

 

 

9.2 Intrervju 2 

 

§ Vem Säger Notering 

 Grupp Vår studie inriktar sig på outsourcing ur ert 

perspektiv. (=insourcing) 

 

1 Group 

Area 

Manager 

Volvo IT gör båda delarna. Vi tar in kunder extern 

men vi outsourcar även delar av vår verksamhet 

till, till exempel Indien. 

 

 Grupp Vi börjar lite övergripande.  

 Grupp Vi har pratat med hasse och fått reda på vad han 

sitter med och nu undrar vi vad ditt arbete 

fokuserar på, eller främst din avdelning. 

 

2 GAM Ja, jag sitter som gruppchef för infra structure 

management, alltså utveckling av storage 

lösningar som vi driftar. 

Gruppen som sådan hanterar nya lösningar, tar 

fram nya kundRequest och hjälper till i projektfas 

med att ta in nya kunder, räknar på nya lösningar 

när vi ska sälja för både externa marknaden och 

internt. Nya versioner av storage produkter och 

såna saker... så vi är mer på utvecklings biten och 

så har vi nåt som kallas för infrastructure 

production som har till uppgift att utföra daglig 

drift och storage underhåll. 

Så vårat mål är att så snabbt som möjligt få fram 

nya lösningar som är kvalitetssäkrade, driften eller 

Ips uppdrag är att se till att har kvalite i det vi 

drftar, försäkrar att nya saker vi tar in är testat och 

verfierat. När vi levererar till nån så måste det 

finnas ett snitt där mellan att man har kontrollerat 

och sett till att det fungerar. 

Kundrequest 

 Grupp Detta flyter jätte bra ihop med det vi hört tidigare 

(fått berättat av hasse) 

 

 Grupp Vi tar det så här… Hasse pratade om service 

descriptions som är någon sorts ramavtal gentemot 

kund som säger vad volvo it har lovat att göra och 

leverera, ni måste ha nåt liknande på er avdelning? 

 

3 GAM Ja, hm det har vi ju väl för det mesta, det är iaf det 

vi vill ha till alla våra kunder, beskringar över vad 

Tjänstebeskrivn

ingar 
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det är för tjänst vi leverarar, där kan det tex stå att 

dne ska vara tillgänglig till 99% av tiden, med viss 

prestande, underhåll får ske 4 ggr om året osv. 

Detta står t.ex. i en tjänstebeskrivning.  

 

Sen är en tjänstebeskrivning ofta väldigt generell 

så den kan användas för alla kunder. Sen har man 

något som kallas för SLA(level agreement) som 

man har gentemeot dom specifika kunderna. Så 

här kan man tala om att just för den HÄR kunden 

så kanske, ja gäller den generella, men t.ex. så 

kanske en viss kund inte vill ha någon ner-tid (för 

tex underhåll) alls. Utan vara tillgänglig hela 

tiden. 

 

Så det finns en viss en viss hierarki mellan dessa 

olika typer och beskrivningarna då. 

Service Level 

Agreement 

 Grupp Så service description, kan ni ge som underlag för 

ett SLA, som man riktar in bättre per kund . 

 

4 GAM Ja för i ett SLA står tex hur betalning ska ske, hur 

tar vi betalt, specfika saker per kund. 

SLA 

5 GAM Sen har ju vi då vad vi kallas för OLS’er, 

operation level specification. Det är egetnlgiuen 

en kortform av en service description kanske i en 

tabell där tillgängligheten på en viss nivå ska ligga 

på 99 %, det är ju det som driften har för att vi ska 

veta vad vi ska rätta oss efter. 

OLS 

6 GAM  Men här kan det eventuellt finnas någon 

presentation av hur de hänger ihop.  

 

 Grupp Ja finns det lite sådant material som vi kan få? Det 

vore jätte kanon. 

 

 Grupp Vi kan ju dra iväg ett mail till någon av er sen?  

7 GAM Javisst!  

 Grupp Så i de talar vi då om vad kunde vill ha, men i 

denna service descriptions står det till exempel 

aldrig att det ska vara hårdvaran HDS eller 

hårdvaran EMD, det står mer om den funktioen 

som kunden vill ha. Vi lovar kunde t.ex. att lagra 

sotrage med dom och dom svarstiderna och dom o 

dom tillgängligheterna. 

 

 Grupp Men aldrig specifict vad ni använder för hårdvara 

då nej? 

 

8 GAM Nej precis för då skulle det efter några år kanske 

vi byter ut våra hitachirum mot annat och då 

skulle vi behöva göra om våra avtal med våra 

kunder och det vill vi inte göra, därför håller vi 

Funktionell nivå 
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alltid dessa på en funktionell nivå. 

 

Vad är det för funktionen, som kunden köper. 

 Grupp Vi har... vårt tillvägagånsätt i den här studien är 

som så att vi läser så mkt litteratur vi orkat och 

sedan suttit och klurat på hur saker och ting 

fungerar, så här kan det vara, så här jobbar man 

antagligen osv... 

 

*räcker över ett papper* 

Du kan ta den här, och kolla på rutan här. 

 

 Grupp  Detta skulle då vara någon sorts förslag på en 

hierarki på hur det skulle kunna se ut här.och vi är 

är intresserade av att veta om det är såhär. 

Här syftar vi till 

en liten textuell 

modell över hur 

kund, uppdrag 

och 

förvaltningsupp

drag kan hänga 

ihop. 

 Grupp Uppdragsgivare i det här fallet är en kund och en 

kund kan ha en eller flera förvaltningsobjekt... 

 

9 GAM Aha dessa skulle kunna vara våra service 

beskrivningarna då? 

 

 Grupp Precis, om att det handlar om vilka tjänster man 

har... (drar ett exempel)  

 

10 GAM (drar ytterligare ett exempel ang. att kunden t.ex. 

kan köpa storage som ett förvaltningsuppdrag och 

ett andra kan vara att ha windows klienter osv. 

Så här långt 

förstår vi 

varandra. 

 Grupp Sen har vi per förvaltningsuppdrag en herrans 

massa förvaltningstillfällen där man säger att vi 

har lagring hos er och räknar med att ha minst det 

dubbla hos er nästa år.  

 

11 GAM Hmm okej är det någon sorts kapacitetsberäkning 

då eller? 

 

 Grupp Nja vi menar mer att löst se det som att man per 

uppdrag för fler förvaltningstillfällen d är 

någonting måste ändras pga. att nåt här ändrats i 

verksamheten hos kunden.  Och då kommer de till 

er och säger att vi måste göra nånting åt detta, och 

då ser vi detta som ett förvaltningstillfälle som i 

sig innehåller: 

 

Själva uppdraget. : vi behöver dubbla ... 

 

12 GAM Någon parameterändring här då eller? Parameterändrin

g 

 Grupp Ja precis, att vi behöver dubbla  
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lagringskapaciteten eller något i den stilen (K: 

mm, mm...) 

 Grupp Och stämmer det även här yterliggare att varje 

sådant här tillfälle kräver ett projektteam beroende 

på storlek?  På hur mycket som behöver ändras? 

 

13 GAM Ja det beror ju då på hur mycket som behöver 

ändras, säg att någon bara behöver lite mer volym, 

lite mer disk, så kanske dom beställer det enligt 

nån viss process, och då bara leverare vi detsom 

en vanlig standard leverans. 

OJ intressant? 

Någon viss 

process? Vid 

mindre jobb? 

Används såna 

här processer på 

andra ställen? 

Vem har hand 

om såna här? 

14 GAM Är det en större förändring så kan det vara tal om 

ett projekt. 

Finns det nåt 

som säger hur 

stort det måste 

bli innan man 

gör projekt av 

detta? 

 Grupp Ett projekt ja, och där har ni då lite modeller, 

beskrivningar, affärsprocesser som ni tar er 

igenom? 

 

15 GAM Ja, och jag tror att det finns om man tittar på de, 

säg, vår external sales, själva säljarna och account 

managers och dom här, i dom avtalen vi har med 

kunden så finns det liksom, då talar man om, om 

man vill förändra det här avtalet, hur ska den 

förändringen ske? 

 

Då tar man antagligen upp det här med kunden 

(möte) eller så kanske man har skrivit att, det här 

med disk kommer att ske kontinuerligt och då 

kommer vi att göra så här och så här. 

 

 Grupp Så det finns en sån...  

16 GAM Det måste det nog, det tror jag eller ja, det 

förutsätter jag att det finns i avtalet inskrivet hur 

man förändrar avtalet om man skulle behöva göra 

det. 

Avtal 

 Grupp Så detta är trolgitvis vid riktigt stora projekt?  

17 GAM Aa precis.  

 Grupp Men det står alltså med i avtalet att dom här små 

förändringarna. 

 

18 GAM Ja antagligen gör det det, det borde det göra.  T.ex. 

mera disk, för disk och volymer det ökar i princip 

hela tiden. Och hur ser den processen ut. 
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Ofta har vi, vi har en organisation med… 

 

’visar en organisations karta över volvo it’ 

 

Här är dom som jobbar mer försäljning, och här 

nere sitter vi då, på global drift. 

 

Service area manager sitter o gör dom här tjänste 

beskrivningarna som vi pratade om, och sen 

kommer vi ner till oss. ’enligt 

organisationsschemat – i hierarkin’ Och då är det 

det som vi ska leverara då. 

 

19 GAM Sen har vi i våran ’i den har gröna delen av 

organisations schema relations and sales’ 

 

Så sitter det account manager en ansvarig för varje 

kund, som är den som när vi ska prata med 

kunden, då pratar vi med account manager här på 

Volvo IT som har hand om dialogen med kunden. 

 

Sen finns det också i vår organisation här nere 

’pekar på org. schema’ … 

 

På service delivery finns det ett antal personer 

som kallas för customer service manager, dom 

hjälper kunden och ser till att det som kunden 

köper av oss fungerar och man lämnar 

uppföljningar, hur ser det ut och, har man storage 

och Windows så håller man ihop det och gör detta 

på löpande basis. 

Account 

Manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service 

Delivery 

 Grupp Sen detta med SLAer detta gick vi igenom, kul att 

begreppen vi har här stämmer överens med de ni 

har… 

SLA 

20 GAM Ja juste, detta e ju alltså, vi jobbar enligt ITIL, 

som huvudprocessramverk, det är inte så att Volvo 

IT använder ITIL rätt upp och ner utan vi har vår 

egen process karta, men begreppen kommer från 

ITIL.   

ITIL 

 Grupp Okej men det verkar stämma i stora drag med vår 

struktur här? 

 

21 GAM Ja man kan säkert här, ja Kunnande (team), eller 

förvaltningsuppdraget är väl SLAet då kan man 

väl säga, eller ett del SLA eller.. OLS’et skulle det 

kunna vara. 

 

 

 

OLS 
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För i driften vill vi inte veta tjänste beskrivningen, 

det är bara massa text. Vi vill ha siffrorna vi är 

intresserade av att gå på. 

 

Kunnande(team) skulle man kunna säga är de som 

driftar, detta är både en del av min grupp på IM 

och IP (infrastructure production) IP har ju hand 

om dagligt drift men har dom problem med nåt så 

kan vi gå in och hjälpa dom lösa det. 

 

Normer… 

 

 Grupp Här menar vi om det finns något särskilt att se/gå 

efter när ni… 

 

22 GAM Ja, vi har ju ett antal, en produktportfölj, för 

lagring affärskritiska system så är det den och den 

hårdvaran. Där har vi en standard portfölj, 

eftersom vi inte kan ha alla storage leverantörer på 

hela marknaden utan vi försöker att fokusera på så 

få som möjligt eftersom det gör att vi blir 

effektivare och kan få till bättre avtal med dessa 

hårdvara leverantörerna. 

 

Så vi har ett antal 2-3-4 max leverantörer som vi 

arbetar med, och detta skulle man kunna se som 

våra normer. 

 

På backup har vi då så att säga 1 backup produkt 

som vi har att välja på, vi tar inte in vilka som 

helst. 

Standardportfölj 

(leverantörer) 

 Grupp Du pratade om, portföljen då och detta skulle te 

sig som en standard? 

 

23 GAM Ja det blir det ju, och sen försöker vi, Göteborg är 

en site, och sen finns det 10-12 andra och det 

gäller då se till att alla har samma produktportfölj. 

För det kan komma en kund, säg t.ex. 3P eller 

powertrain de har leverans av IT på många olika 

sitter och när de köper en produkt så vill dom veta 

att det är samma saker dom får. 

Detta betyder dock inte att det behöver vara exakt 

samma hårdvara.. men.. för att det ska bli 

effektivare och kunna jobba i globala team och 

drifta ihop så är det också en viktig komponent. 

Produktportfölj(

standardprodukt

er) 

 Grupp Hur sker urvalsprocessen när ni väljer dessa?  

24 GAM Först skickar vi ut en RFI (request for RFI 
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information) och då skickar vi kanske till, om 

målet är att ha 1 leverantör så kanske vi skickar 

till 5-6 leverantörer och ber dom fråga på ett antal 

frågor för att försöka se vad dom kan inom 

området. Och när vi fått in den informationen så 

funderar vi liksom på vad vi vill ha och hur det 

ska se ut. 

 

Och då gör vi en RSP… först talar vi om det och 

detta vill vi ha och vi vill att ni svarar på de här 

frågorna på vad kan ni leverera till den här 

volymen o såna saker, sen får dom kanske 1 

månad på sig att svara på denna skriftligt. 

Efter att vi fått in alla svar så tar vi in alla 

leverantörer och så får de presentera det, kanske 

på en halvdag var eller liknande. 

 

Dom parametrarna vi väljer efter tekniskt beror på 

hur vi viktar olika parametrarna.. support kanske 

är jätte viktigt och då har den en högre vikt 

jämfört med andra parametrar. 

 

 

 

Parameterviktni

ng 

 Grupp Och detta sker i projektform?  

25 GAM Japp detta sker i projektfas med kanske 4-5 

personer, ofta sitter inköp med i detta också 

tekniker då. 

 

Sen kollar vi självklart på vad det kostar, för att 

om någon kanske har den bästa tekniska lösningen 

så betyder inte det att vi tar den om den är väldigt 

dyr. 

Det viktiga är att vi får ett bra pris men där 

produkten lever upp till dom kraven vi har på 

teknisk prestanda. 

Leverantör 

 Grupp Support är viktigt antar vi?  

26 GAM Support är jätte viktigt, det brukar vara en av de 

viktigare parametrarna som vi har, och även 

tillgänglighet, kvalité är viktigt. 

Särskilt om vi pratar om lagring så är det viktigt 

att man kan göra uppgraderingar on-the-fly och att 

det inte finns nån komponent som kan gå sönder 

så att hela systemet går sönder utan att det finns 

redundans och såna saker. 

Sådana saker är kanske dom som är högst 

prioriterade. Sen kan det finnas nya typer av 

funktionalitet och det tittar vi också på men det är 

oftast inte det som vi väljer utefter då. 
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 Grupp Okej.. är det nånting mer vi vill veta.. hm jo! 

Vi kan väl ta upp detta med hela fasen, från att ni 

har en befintlig kund som driftas. 

Vi undrar lite över alla processerna som sker när 

kunden behöver ha ”nånting förvaltat” alltså att 

nån ändring måste ske.. 

Karin 

missuppfattar 

nog frågan, eller 

så var frågan ej 

tydlig nog. 

 

Får svar på hur 

dom gör när 

dom tar in 

kund. 

27 GAM Vi gör oftast som så, att när vi får en förfrågan 

eller är med och offererar kanske tillsammans med 

andra leverantörer så lämnar vi ett förslag till den 

tänka kunden. Där beskriver vi vad vi kan 

leverera, ungefär inte på jätte detaljerad teknisk 

nivå men i form av de här tjänstebeskrivningarna 

och kanske någon idé om hur förslaget ska lösas 

tekniskt, men det står aldrig i något avtal. Sen 

lämnar vi en kostnad på detta. 

Sen är det account manager som tar hand om detta 

och för dialogen med kund och kommer överens. 

 

Sen kan det vara så att från att vi lämnar förslaget 

till att kunden har sagt okej och det är våran kund 

så kanske det går nästan ett halvår tills vi ska börja 

implementera lösningen. 

 

Är det en större kund så gör man ett 

implementationsprojekt som hålls av en 

projektledare med en styrgrupp där det i 

styrgruppen sitter intressenter, jag kanske sitter 

med där för att jag har resurser. 

Avdelningar som nät/kommunikation och 

övervakning brukar sitta med här. Och då gör man 

det som ett implementationsprojekt och detta tar ju 

olika lång tid och det oftast något man kommit 

överens med kunden om hur lång tid vi får på oss. 

 

Det vi ska sälja till kund är våra standardtjänster 

som vi kan leverare, det har vi på hyllan och är 

bara att leverera. 

Men det är ju ändå många delar som ska hänga 

ihop, och kundens miljö ser oftast inte ut exakt 

som våran miljö så då ska man se till att det 

mappas ihop, det kan vara en del kommunikation 

som LAN och WAN eller support som kunden, 

 

 

 

 

 

Implementation

sprojekt  

Standardtjänster 

 

Customer 

Service 

Manager 
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kunden kanske har egen support som kanske ska 

kunna ringa hit eller ringa hit direkt till oss. 

Sen gör man en handbok där det står hur just den 

här kunden driftas och vad som gäller, och denna 

bit sköts av några som kallas för CSMer (customer 

service manager). 

 

 Grupp Sen när detta e klart så skickas detta då vidare till 

service production? 

Service 

production 

28 GAM Ja ofta så är ju… oftast e båda IM SP med i dessa 

faser och IM som jag jobbar på, i och med att vi är 

produktägare, ägare av det ekonomiska, så är vi 

med för att se till att den biten fungerar och sen 

kanske det är med folk från SP eller IP för att se 

till att driften fungerar. 

 

Sen kan det vara så att man i ett sådant projekt 

ganska snart sätter upp våran storage lösning men 

det kanske tar… det kanske finns arbete som vi 

ska göra eller nåt kunden ska göra för att man ska 

få det i produktion. 

 

T.ex. håller vi nu på med SP statens pensionsverk 

på mainframe-sidan, och detta har suttit uppe på 

drift sen jan men det är inte förrän nu april-maj 

som man gör själva överflyttat och då är kunden 

färdig och man har fått alla deras processer och 

program är på plats. 

Så för våran del så brukar det inte vara jätte 

mycket för att oss att göra när vi tar in ny kund. 

Utan vi är mest för att vi ska sätta upp lagring och 

backuper så att det fungerar. 

Sen kan det vara beroende på vad man har gjort 

för avtal att vi är med när man ska ta hit data, 

kundens data, antingen gör vi det över nätet eller 

så lägger vi det på USBdiskar eller tejp eller så 

och tar hit det. men ibland vill kunden göra det 

själv, t.ex. just nu jobbar vi med ASSA ABLOY 

som vi håller på och sätter upp, där vill de göra 

själva förflyttningen själva. Och den biten kan ju 

vara ganska omfattande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processer 

 

 

Data 

 Grupp Sen när allt är klart, när det är flyttat så finns det 

väl folk som sitter med detta som ansvarsområde 

att ta hand om kunden…? 

 

29 GAM Nja fast vi har nog aldrig uppdelat så att vissa  
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personer har vissa kunder, det är lite så kanske för 

SEA som vi driftar på mainframe men det beror 

nog på att det var vissa personer som flyttade hit 

tillsammans med den affären. 

Men egentligen vill ju att kunderna som vi driftar 

ska köra på det standardiserade sättet vi kör annars 

så hade vi ha 10-15 olika miljöer att köra på. 

Men detta är någonting vi talar om för kunden i 

början när man tar in kunde; nu ska ni komma in i 

vår standardmiljö för om ni gör det så kan vi 

hjälpa er att sänka era kostnader och ni får nytta 

av det arbetet vi gör för att standardisera. 

Skulle man ta in kunder specifikt för varje så är de 

så unika att man inte kan göra några 

effektiviseringar eller dra någon nytta av 

storskaligheten, att vi har många och stora kunder, 

så det är ett sätt för oss att sälja våra produkter 

eftersom vi vill uppnå någon sorts win-win 

situation. 

 Grupp Hasse pratade om att folk hade ansvarstaganden, 

inte på chefs nivå, men alla hade något 

ansvarsområde, vad menade han med det? 

 

30 GAM Vi har olika roller för olika tekniska plattformar 

eller olika tekniska produkter, det har vi väldigt 

uttalat. Han menade nog snarare så än att det är 

uppdelat för kund… 

Vissa kunder, lite större, så kanske vi har haft nån 

koordinator om det har varit väldigt mycket för 

den kunden.. men generellt sett så vill vi ju att 

kunderna ska köra enligt vårt standardiserat sätt. 

Roller 

(rollindelning) 

 Grupp Så att varje person har istället, om vi har problem 

på ett visst ställe (ej kund) så tar han eller han 

hand om det? 

 

31 GAM Ja, men sen är det på driftsidan, finns det väl i och 

förs sig uttalade roller kring tekniska plattformar 

man är mer eller mindre kunnig inom. Annars så 

jobbar man ju oftast i team där man fördelar och 

hjälps åt med problemen som kommer upp. 

 

 Grupp Men olika tekniska plattformar, menar du typ 

Windows, Unix också där? 

 

32 GAM  Ja såna tekniska roller har vi också, där vissa 

fokuserar mer på Windows t.ex. 

 

 Grupp Finns det någonting som du ser att ni skulle kunna 

utvecklas på? 

 

33 GAM Att förbättra? Haha ja massor!  

 Grupp Något specifikt?  
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34 GAM Något som vi känner att vi just nu har problem är 

med att vi måste få till de här 

tjänstebeskrivningarna för allt vi säljer, 

produktbeskrivningar och annat dokumentation 

som vi lämnar till kund, där finns det att göra. 

Tjänstebeskrivn

ingar 

 Grupp Menar du att de ska bli bättre? Mindre omfattande 

alltså mer lättlästa? 

 

35 GAM Tjänstebeskrivningarna? Nej, att de är 

uppdaterade och aktuella… för vissa tjänster har 

vi t.ex. tekniska lösningar färdigt för den att säljas 

men att själva tjänstebeskrivningen ligger på 

efterkälken. och då finns ju alltså dessa tekniska 

lösningar inte beskrivet som vi kan leverera, och 

det är ju det kunderna vill ha (beskrivningarna). 

 

Sen kan vi nog jobba mer strukturerat mer följa de 

processerna/rutinerna som finns inom ITIL. Vissa 

av  de processerna har vi inte jobbar så mkt med. 

Vi har ju jobbat med vissa processer väldigt 

mycket men andra inte alls. 

 

Rutiner 

 Grupp Att du säger att tjänstebeskrivningarna måste vara 

bättre uppdaterade tyder ju alltså på att de här ofta 

används... 

Tjänstebeskrivn

ingarna är alltså 

något väldigt 

centralt och 

viktigt.  

36 GAM Ja, de ska användas…  

 Grupp Men att när  de inte är helt uppdaterade så kan det 

istället glida över till nåt sorts muntligt, och det är 

väl inte acceptabelt? 

 

37 GAM Ja, det är ju inte okej, då för kunden vill ju ha det 

på papper. 

 

 Grupp Görs det någon kompromiss i såna fall då eller? 

Skrivs någon extra bilaga? 

 

38 GAM Vet faktiskt inte hur de gör då, det är ju account 

managern som håller i det i så fall. 

 

sen kan det ju vara så, vi har ju de här standard 

tjänstebeskrivningarna; dom vill vi använda, sen 

kans det ju finnas kunder som vi har haft länge 

eller som fanns innan vi började med dom här 

beskrivningarna, som har egna specifika avtal, då 

blir det lite krångligt att hålla reda att specifika 

kunder ska ha nåt på ett visst sätt som skiljer sig 

från standard beskrivningen. 

Så att dokumentera och veta vad det är man ska 

Account 

manager 

 

Tjänstebeskrivn

ingar 

 

Processdokume

ntation och 

processramverk

(ITIL) 
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göra.. processerna.. om vi följer processerna så är 

det en generell dokumentation på hur vi ska 

jobba.. 

Så då är ju det som berör storage mer av teknisk 

natur, så därför jobbar vi enligt processer och ITIL 

så att Windows(avdelningen) och storage jobbar 

på samma sätt, så att samma nomenklatur 

används, att man vet vad man pratar om mellan 

avdelningar osv. 

 Grupp Sker det inget utvecklingsarbete av tjänsterna?  

39 GAM Jojo! Fast det måste ske i en kontrollerad form. 

Då ska ju kanske service area manager säga att; nä 

nu måste vi göra om den här tjänsten; då startar vi 

upp ett projekt och sen när det är färdigt så kan vi 

sälja det till kund. 

 

Så som det är nu ligger vi liksom efter, så det vi 

ska utveckla och leverera har vi redan sålt till 

kund, så kan det vara på vissa områden och 

kunder. 

Produkt -

tjänsteutvecklin

g 

 Grupp Och då blir det liksom någon sorts tratt som täpper 

till efter… 

 

40 GAM Ja precis…  

 Grupp Men, finns det något sätt att framföra detta? På 

något bra sätt? 

 

41 GAM Hur vi får det till det bättre? 

Ja vi hade just idag ett sånt möte där vi försöker 

samla ihop oss och prata om dom luckor vi har i 

det vi levererar och sen får vi ju ta en dialog med 

den som är service area manager t.ex. att säga att 

titta här nu saknas detta och detta, men detta finns 

och vi behöver det där för att få hela bilden 

komplett. 

 

Sen är det ju inte alltid så lätt att hålla jämna steg, 

det kanske kommer ny funktionalitet som gör att 

vi kanske kan leverera nåt på annorlunda sätt, 

kanske billigare sätt, och då finns det inte någon 

beskrivning över det och då ska den fram osv. Så 

ibland hänger det lite efter. 

 

Service Area 

Manager 

 Grupp Vad har du för benämning/titel? 

 

 

42 GAM Gruppchef och site group manager för storage och 

det betyder att jag är ansvarig för storage 

leveranser i Göteborg. 
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  PAUS  

 Grupp Jo, finns det något annat som du tycker att ni är 

bra på? Något som utmärker arbetet här på 

storage? 

 

43 GAM Jag tror att vi är väldigt bra på att leverera, har 

mycket kompetenta människor som kan väldigt 

mycket… och kan jobba mycket ihop, har vi ett 

problem så kan vi samla krafterna för att lösa 

problemet, har mycket engagerade medarbetare 

som lägger nätter/kvällar/helger, vad som behövs 

för att göra kunden nöjd. 

 

Sen tror jag som sagt att vi kan arbeta lite mer 

kring ITIL, för det tror jag är någonting som är 

väldigt viktigt för en så storskalig verksamhet som 

vår är, att man arbetar med processer, att man 

använder dom verktygen vi har… 

Man ska inte vara beroende på enskilda personer 

utan man ska kunna sätta dokumentationen i 

händerna på vem som helst… eller har vi haft ett 

problem så kan man kunna gå in i systemet och 

titta, man ska inte behöva fråga nisse som var där 

då för han har kanske semester. 

Man pratar om att industrialisera IT, och arbeta 

efter ett strömlinjeformat sätt. 

Sen finns det självklart brister och baksidor med 

allt… 

Leverera 

 

Kundnöjdhet 

 

Dokumentation 

 

Industrialisera 

IT 

 

ITIL 

 Grupp Jo, detta med att ni använder ITIL, kan vi ta till 

oss av det ramverket på något sätt? 

 

44 GAM Ja, ITIL finns ju väldokumenterat och ni kanske 

kan få vår processkarta… 

 

 Grupp Vad är det viktigaste i ITIL som du ser det?  

45 GAM Vad ITIL gör, att i ITIL som är ett ramverk så 

finnas alla processer som man behöver för att 

drifta en IT-verksamhet och leverera till kund. 

Alla dom stegen finns beskrivna.. allt från avtal 

med kund och hela den processen finns beskriven, 

till supportprocess hur gör du så att alla får reda på 

att du ska förändra nånting, att få det godkänt osv. 

 

 

Ramverk, 

processer 

   

Avrundar med lite prat och tips om vilka vi kan 

kontakta på SAP-avdelningen. De slutade dock 

med att dessa personer inte svarade på våra mail. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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