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Sammanfattning 
Verksamheter och organisationer står i dagens samhälle framför ökande 

utmaningar till förändringar och anpassning till en digitaliserande värld. För att 

kunna fortsätta vara relevant på marknaden så behöver verksamheter arbeta 

ständigt med utveckling och effektivisering av dess olika processer. Denna studie 

är utförd som en fallstudie hos MittSverige Vatten & Avfall som är ett kommunalt 

bolag i Sundsvall kommun.  Studien hade som syfte att undersöka vad 

digitalisering av informationsinhämtning kunde tillföra för nytta för ett företag 

och dess kunder. Undersökningen har fokuserat på digitalisering av 

informationsinhämtning från kundens vattenmätare. Studien har haft som mål att 

kartlägga och analysera digitaliseringens effekt på verksamhetens processer och 

ekonomiskt tillstånd med hjälp av värdeflödesanalys och kundundersökning. En 

enkät och intervjuer har utförts. En investeringsanalys har utförts för att studera 

och värdera nyttan som investeringen tillför kunden och MittSverige Vatten & 

Avfall med hänsyn till kostnaden. Studien bevisade att en digitalisering av 

vattenmätare skulle innebära en förbättring för både MittSverige Vatten & Avfall 

och dess kunder. 

Nyckelord: Digitalisering, värdeflödesanalys, investeringskalkyl, kundnytta. 
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Abstract 
In today’s society, businesses and organizations are facing increasing challenges 

to change and adapt to a digitizing world. In order to stay relevant in the market, 

businesses need to work constantly on developing and improving the efficiency 

of its various processes. This study is designed as a case study at MittSverige 

Vatten & Avfall which is a municipal corporation in Sundsvall municipality. Its 

goal is to be a leader in its sector by the year 2021. The study’s objective was to 

investigate if the digitization of information gathering could bring benefit to a 

company and its customers. The investigation has focused on the digitization of 

information gathering from the customer's water meter. The study's objective has 

been to identify and analyze how digitization impacts business processes and its 

financial condition with help from value stream mapping and a customer survey. 

The study was conducted with the support of written and web based literary 

sources. A survey as well as interviews was conducted. An investment analysis 

has been conducted to study and evaluate the benefits that the investment brings 

the customer and MittSverige Vatten & Avfall regarding cost. The study proved 

that the digitization of water meters would mean an improvement for both 

MittSverige Vatten & Avfall and its customers. 

Keywords: Digitization, value stream mapping, investment analysis, customer 

benefits. 
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1 Introduktion 
Digitalisering har blivit ett aktuellt ämne för företag som vill utveckla sig och 

fortsätta vara relevant på marknaden. Det är en fördel för ett företag att ha korta 

ledtider och att effektivisera egna tjänster då detta hjälper organisation att öka 

kvaliteten på tjänsten och kunna hjälpa kunden så fort som möjligt. Med tanke 

på dagens teknologi och det tempo som vårt samhälle har skapas ett behov av 

effektivisering. Detta är därför arbetet med digitalisering av 

vattenmätaravläsning har kommit igång i flera kommuner runtom i Sverige, 

däribland i Gävle kommun. Optimeringsarbetet och effektiviseringsarbetet sker 

via digitaliseringen av vattenmätare där dessa kopplas till internet för att kunna 

underlätta genom en automatisk avläsning av vattenmängden av leverantören. 

Tillverkare av vattenmätare fortsätter att utveckla tekniska lösningar för att 

underlätta avläsningen. Detta erbjuder en möjlighet för företaget att kunna 

effektivisera deras avläsningsprocess, men det ger företaget utmaningar i form 

av förändring av organiseringsstruktur som resulterar i negativa konsekvenser för 

organisationen så som brist på engagemang som kan leda till en sänkning i 

prestation (resultat). Arbetet med modernisering och anpassning av ett bolag till 

ny teknologi möjliggör ett flertal positiva aspekter (såsom effektivisering) för ett 

företag vilket gör att detta är ett intressant studieområde. 

MittSverige Vatten & Avfall (hädanefter MSVA) förser dricksvatten och 

producerar och renar avloppsvatten till Sundsvall, Timrå och Nordanstig. 

Företaget har tusentals kunder som alla har en analog vattenmätare. Detta innebär 

att avläsning av vattenmängden som används avläses av kunden och meddelas 

till MSVA. Detta innebär ett deltagande av flera aktörer vilket kan ligga till grund 

av långa ledtider och felkällor. I dagsläget är analoga vattenmätare standard, men 

digitala vattenmätare börjar komma in på marknaden mer och mer. Då MSVA vill 

vara världsledande innan 2021 är det intressant att undersöka vilka för- och 

nackdelar en digital vattenmätare kan tillföra.  

Tyagi et al. (2015) har undersökt hur värdeflödesanalys (VSM) påverkar 

produktuvecklingsprocessens ledtider. Faulkner & Badurdeen (2014) har 

presenterat en metod för att utveckla hållbar värdeflödeskartläggning. Yard 

(2000) har undersökt hur payback-metoden kan skapa en grund för en mer 

korrekt teoretisk utvärdering av investeringar. I denna studie används VSM för 

att undersöka hur digitalisering påverkar värdeflödet i ett företag. Payback-

metoden används som ett underlag för att se om det är ekonomiskt lönsamt för 

företaget att införa digitala vattenmätare. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka om digitalisering av 

informationsinhämtning kan tillföra någon nytta för ett företag och dess kunder 

och i sådana fall vilken slags nytta. 
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1.2 Avgränsningar 

Arbetet kommer enbart att fokusera på hur digitalisering av vattenmätare 

påverkar de processer som ingår i inhämtning av information från vattenmätare 

och dokumentera den nytta som detta tillför MSVAs kunder. 

1.3 Mål och problembeskrivning 

I dagsläget är avläsningen av vattenmätare en omständlig och tidsödslande 

process eftersom de vattenmätare som används är analoga. En analog 

vattenmätare innebär att kunden själv måste läsa av vattenmätaren, fylla i 

avläsningskortet och skicka in kortet. En anställd på MSVA måste sedan läsa in 

dessa värden och om värdet som kunden uppgav inte verkar rimligt måste det 

undersökas. Arbetet med att minska tidsslöseri är ett viktigt och konstant arbete. 

I dagens tekniska värld ökar behovet att anpassa sig till nya teknologier i 

effektiviseringssyfte. För att undersöka om processen av vattenavläsning går att 

effektivisera är det intressant att besvara följande frågeställningar: 

• Hur kan digitala vattenmätare påverka arbetsbördan och arbetsflödet? 

• Tillför en digitalisering av inhämtningsprocessen något kundvärde? 
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2 Teori 
I kapitel 2.1-2.10 redovisas den teori och tidigare forskning som använts som 

underlag för detta arbete. 

2.1 Förbättringsarbete 

Många företag jobbar idag med de kvalitetsfrågor som finns genom att integrera 

de i verksamheten. När företag använder sig av det tillvägagångssättet utgör det 

grunden för det som på svenska heter Offensiv kvalitetsutveckling. Ett ledord 

inom offensiv kvalitetsutveckling är:  

 

”Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra.” 

 

Då de externa kundkraven hela tiden kräver en ökad kvalitet måste företaget 

genom sitt kvalitetsarbete kontinuerligt förbättra sina produkter och 

verksamhetens processer. Detta kallas att arbeta med ständiga förbättringar och 

symboliseras av Demings förbättringscykel: Planera – Gör – Studera – Agera, 

denna cykel illustreras i figur 1 nedan. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

 

 
Figur 1. Demings förbättringscykel. Ursprungligen ”Plan – Do – Study – Act”. Bergman & 

Klefsjö (2012) presenterade den svenska översättningen i första upplagan av Kvalitet från behov 

till användning som släpptes 1990. 

 

Kostnader för kvalitetsbrister kan i många fall uppgå till mellan 10% och 30% av 

verksamhetens omsättning. I många fall tillför kvalitetsbrister även andra 

kostnader. Om det finns en hög felmarginal i produktionen måste detta 

kompenseras genom att producera fler produkter och att ha ett stort reservlager 

vilket resulterar i större kostnader. Dessa kostnader kan uppgöra en stor del av de 

kostnader som uppstår vid en för låg kvalitetsnivå. (Bergman & Klefsjö, 2012)  
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Kaizen är en förbättringsmetod och innebär att systematiskt jobba ständigt med 

förbättringar. Det huvudsakliga fokuset ligger på att leta förbättringsområden och 

sedan åtgärda dessa för att processen ska bli effektivare. Detta gäller såväl små 

förbättringar som stora förbättringar som kan innebära helt nya synsätt på 

verksamhetens marknad. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

Sex Sigma introducerades på 1980-talet vid Motorola. Denna förbättringsmetod 

fokuserar på att minska oönskad variation i processer. Målet med Sex Sigma är 

att otillfredställande egenskaper eller defekta enheter inte får överskrida 3.4 

gånger per miljon möjligheter. Sex Sigma arbetar enligt Demings förbättrings-

cykel som redovisats i kapitel 2.1. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

Sörqvist & Höglund (2007) skriver att Sex Sigma är ett förbättringskoncept som 

baseras på fakta och analyser. Konceptet baseras på en systematisk 

projektorganisation där roller och ansvar är tydligt fördelade. Konceptet 

fokuserar på variationer, kunder, den bakomliggande processen och uppnådda 

resultat. Problemlösningsmetodiken inom Sex Sigma består av en enhetlig 

arbetsgång där användandet av förbättringsverktyg är centralt. 

Lean produktion är en förbättringsmetod som handlar om att undvika slöseri i så 

stor utsträckning som möjligt. För att kunna eliminera icke-värdeskapande 

aktiviteter måste de olika värdeflödena identifieras. Flödeseffektivitet är ett 

viktigt ledord inom Lean Produktion. En enhet som går genom verksamheten ska 

ta så lite tid på sig som möjligt. En flaskhals är den del i ett värdeflöde som är 

”trängre” än resten av flödet, alltså att det inte flödar lika fritt. Flaskhalsen som 

ger lägst flöde kommer därför påverka flödet genom hela processen. Av denna 

anledning är det viktigt att fokusera på att åtgärda denna flaskhals. Takttid 

introducerades som ett begrepp i flödeseffektivitet för att kunna skapa ett jämnt 

flöde genom processen. Takttid definieras som den maximalt tillåtna tiden en 

enhet får ta upp vid produktionen. Muda, eller slöseri, är sådant som hindrar 

processflödet. För att öka effektiviteten i ett flöde måste slöseri elimineras. 

Exempel på olika typer av slöseri är väntan, onödiga transporter, inkorrekta 

processer och defekter. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

Bergman & Klefsjö (2012) definierar kundvärde som hur väl kundens behov och 

förväntningar uppfylls. Kanomodellen är en modell för kundnöjdhet. Den 

beskriver tre olika egenskaper som en produkt borde ha för att en kund ska känna 

sig nöjd. De mest grundläggande egenskaperna kallas för nödvändiga egenskaper 

och står för kundens basbehov. Dessa egenskaper kan till exempel vara att en 

telefon ska kunna ta emot samtal. Nästa typ av egenskap kallas för förväntade 

egenskaper och är kundens uttalade behov. Dessa egenskaper kan till exempel 

vara att en mobiltelefon ska ha tillgång till internet. Den sista egenskapen kallas 

för attraktiva egenskaper och är kundens omedvetna behov. Dessa egenskaper 

kan till exempel vara att en mobiltelefon har fingeravtrycksavläsning. De 

attraktiva egenskaperna är sådant som särskiljer produkten från konkurrenter och 

om de är lyckade resulterar det i ökad kundnöjdhet. (Bergman & Klefsjö, 2012) 
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En studie utförd av ISBM (2012) hävdar att företag borde rikta deras värderingar 

för att matcha deras kunders behov och önskemål. ISBM (2012) menar också att 

företag borde undersöka vad deras kunder verkligen behöver, utöver vad 

kunderna själv kan uttrycka. 

Porter (1985) menar att om ett företag kan identifiera kundernas behov från en 

produkt eller tjänst så kan det också hjälpa företaget att formulera sina 

värderingar. Författaren menar också att de fundamentala delarna av ett företags 

affärsstrategi består av att veta vad företagets kunder värderar mest i ett givet 

erbjudande, samt att skapa värde för kunderna och att bevara värdet över tid. 

2.2 Processer 

En process kan ses som ett nätverk där sammanhängande aktiviteter upprepas 

flera gånger som ska producera ett resultat och ge ett värde åt en extern eller 

intern kund. Varje medarbetare inom en organisation har interna kunder. För att 

dessa kunder ska kunna göra ett bra arbete måste deras behov och förväntningar 

uppfyllas. En extern kund står utanför organisationen och nyttjar eller på annat 

sätt påverkas av organisationens produkter eller tjänster. Processen omvandlar 

inmängd, som till exempel information och material, till utmängd i form av en 

vara eller tjänst, detta illustreras i figur 2 nedan. Grundkraven på en process är 

att det som produceras ska tillfredsställa organisationens kunder samtidigt som 

det ska använda så lite resurser som möjligt. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

Figur 2. Representation över ett processflöde. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

 

I en process finns det huvudsakligen tre typer av delprocesser, dessa är (Bergman 

& Klefsjö, 2012): 

• Huvudprocesser, som har till uppgift att uppfylla de externa kundernas 

behov. Ett exempel på denna typ av process är 

produktutvecklingsprocessen vars syfte är att tillföra ett värde åt framtida 

kunder. 
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• Stödprocesser, vars uppgift är att se till att huvudprocesserna har de 

resurser de behöver. Ett exempel på en stödprocess är 

rekryteringsprocessen. Stödprocesser har interna kunder. 
 

• Ledningsprocesser, dessa processer har i huvudsak interna kunder och har 

till uppgift att besluta om organisationens mål och strategier. Typiska 

ledningsprocesser är strategisk planering och målsättning. 

Bergman & Klefsjö (2012) skriver att processer ofta kan beskrivas med hjälp av 

flödesscheman. Flödesscheman kan sägas vara en grafisk representation av en 

lösning av ett problem. Geometriska figurer länkas samman av flödeslinjer för 

att dokumentera flödet i processen. (International Organization for 

Standardization, 1993) Flödesscheman är ett bra verktyg för att undersöka vilken 

del av en process som är den begränsande faktorn i form av allokerad tid. 

(Bergman & Klefsjö, 2012) 

2.3 Processanalys 

Processanalys utförs för att samla fakta för att kunna förstå hur processen ser ut 

i dagsläget. (Ljungberg & Larsson, 2012) Två metoder för processanalys 

presenteras kort nedan. 

Vanligtvis är den icke värdeskapande tiden betydligt större än den värdeskapande 

tiden. Genom att sätta den tid som tillför värde till processen i relation till ledtiden 

(ledtid är den tid från det att en process startas tills att den är fullbordad) fås ett 

tidsmått belyser just det. Därför kan det vara av intresse att kartlägga tidsaspekten 

i processen när effektivisering ska ske. Ett effektivt verktyg som kan användas 

för att lättare förstå ledtider i processen är ett diagram med en skalenlig tidsaxel 

där alla moment läggs in, oavsett om de är värdeadderande eller inte. (Ljungberg 

& Larsson, 2012) 

Tidsanalys går ofta hand i hand med en värdeanalys. Värdeanalys identifierar tre 

typer av aktiviteter, värdeadderande, icke värdeadderande och spill. 

Värdeadderande aktiviteter bidrar på något sätt direkt till att tillfredsställa 

kundens behov. Icke värdeadderande aktiviteter skapar inte värde för kunden men 

är nödvändig för att verksamheten eller en specifik process ska fungera. Spill är 

aktiviteter som inte skapar värde för någon intressent, de efterfrågas inte av någon 

och är inte ett krav som ställs på processen. Ett bra tillvägagångssätt är att först 

börja med värdeanalysen för att förstå vilka de värdeskapande aktiviteterna är 

och sedan gå vidare med att undersöka den tid som går åt till värdeskapande 

aktiviteter. Detta gör att det blir lätt att se hur mycket av ledtiden som faktiskt 

tillför värde till processen. (Ljungberg & Larsson, 2012) 

2.4 5S 

5S skapades i Japan och är ett verktyg inom Lean Produktion. Det är ett sätt att 

kunna identifiera och eliminera slöseri som bidrar till bland annat fel, defekter 

och skador. Arbetet utförs för att hålla ordning på allt och är en förutsättning för 
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att produktionen ska kunna vara utan slöseri. Namnet syftar till fem japanska ord 

som alla börjar på S. På svenska kan de översättas till: Sortera, Strukturera, 

Städa, Standardisera och Skapa vana. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

2.5 Flaskhalsanalys 

Flaskhalsanalys är ett verktyg som används inom Lean Produktion. Det går ut på 

att identifiera vilken del av en process som begränsar processens flöde och sedan 

förbättra den delprocessens prestanda. Effekten av detta är att de svagaste 

länkarna i en process blir starkare (bättre flöde genom processen). (Vorne 2017) 

2.6 Begränsningsteorin 

Begränsningsteorin (Theory of Constraints) är en förändringsmetod inom Lean 

Produktion för företag som fokuserar på vinstökning. Det grundläggande 

konceptet är att alla organisationer har minst en begränsning. En begränsning är 

något som hindrar organisationen från att kunna leverera en högre vinst. TOC 

delas upp i fem steg. 

I det första steget identifieras olika begränsningar i systemet och den ”svagaste 

länken” sorteras ut. Denna kan antingen vara något fysiskt men även t.ex. en 

policy. 

I det andra steget beslutas det om hur begränsningen kan utnyttjas till 

organisationens fördel. Detta för att undvika dyra förändringar eller 

uppgraderingar. 

I det tredje steget justeras systemet så att den begränsningen som valts ut blir så 

effektivt som möjligt. När detta är gjort utvärderas systemet för att se om 

begränsningen har flyttats till en annan del i systemet. Om begränsningen har 

försvunnit går processen vidare till steg fem. 

I det fjärde steget görs allt som är nödvändigt för att ta bort begränsningen. Detta 

steg utförs endast om steg två och tre inte fick ett önskvärt resultat. 

Steg fem säger att processen ska starta om igen och att vara vaksam för eventuell 

tröghet till följd av en förändring. (Rattner, 2006) 

2.7 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är en metod för att kartlägga de värdeflöden som finns i en 

organisation. Ett värdeflöde är alla aktiviteter, oavsett om de skapar värde eller 

inte, som är nödvändiga för att företaget ska kunna utvinna en produkt. Denna 

kartläggning innefattar inte enbart materialflödet utan även informationsflödet. 

(Rother och Shook, 2004) 
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Rother och Shook (2004) har i deras bok Lära sig se tagit fram en manual över 

hur värdeflödet kan kartläggas med hjälp av värdeflödesanalys. Författarna har 

delat upp tillvägagångssättet i fem delar.  

Den första delen heter ‘att komma igång’ och innefattar vad ett värdeflöde är, 

vikten av att kartlägga både material- och informationsflöden, att man ska 

kartlägga en specifik produktfamilj istället för att kartlägga alla produkter 

företaget producerar, varför en ledare för värdeflödet bör utses och sist arbete 

med design av värdeflödet, alltså att steg för steg gå igenom hur kartläggningen 

av värdeflödet går till. 

Den andra delen heter ‘kartan över nuvarande tillstånd’ och innefattar hur 

kartläggning av det nuvarande värdeflödet, enligt författarna, bör ske. 

Den tredje delen heter ‘riktlinjer för resurssnålt och kundorienterat värdeflöde’ 

och innehåller en kort sammanfattning om viktiga principer inom Lean 

produktion. 

Den fjärde delen heter ‘kartan över det framtida tillståndet’ innehåller en guide 

över hur kartläggning över det framtida värdeflödet bör ske. 

Den femte delen heter ‘att förverkliga det framtida tillståndet’ och innehåller en 

mall till en handlingsplan som i sin tur ska innehåller den karta över det framtida 

tillstånd som framställdes tidigare, eventuellt en mer detaljerad processkarta samt 

en ettårig handlingsplan. 

Tyagi et al. (2015) har undersökt hur VSM kan minska 

produktutvecklingsprocessens ledtider i framtagningen av en gasturbin. 

Slutsatsen var att när VSM används korrekt kan slöserier lättare identifieras i 

processen samt att en handlingsplan kan utvecklas för att kunna få bort 

slöserierna och kunna nå ett bättre framtida tillstånd. 

Faulkner & Badurdeen (2014) har presenterat en metod för att utveckla hållbar 

värdeflödeskartläggning genom att identifiera lämpliga mått och metoder för att 

presentera dem. Tillvägagångssättet bekräftades genom applicering på ett 

industrifall. 

2.7.1 Symboler i VSM 

Nedan presenteras de olika symbolerna som används i processkartläggning med 

VSM. 

 

 

Representerar kunden om den ritas i övre högra hörnet 

eller leverantören om den ritas i övre vänstra hörnet. 
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En faktaruta där relevant information skrivs in. 

 

Den process som materialet strömmar genom. 

 

 

Transport från leverantör till tillverkare eller från 

tillverkare till kund. 

 

Antal operatörer som arbetar med processen, antalet 

brukar beskrivas med en siffra i cirkeln eller utanför. 

 

Extern transport. 

 
Manuell information eller kommunikation. 

 
Elektronisk information eller kommunikation. 

 

Lagertid eller transporttid. 

 

Stjärnan placeras ut där en förändring ska ske och i 

stjärnan det ska även stå vilken förändring som ska utföras. 

 

Stjärnan placeras ut där en förändring skett och det ska 

även stå vilken förändring som utförts. 

 Tidslinje som visar värdeskapande och icke 

värdeskapande tid. 

 

2.8 Investeringskalkyler 

När en investeringskalkyl används analyseras de effekter som investeringen 

skulle innebära för att de sedan ska kunna översättas till ett monetärt värde. 

Investeringskalkylen är ett underlag för hur lönsam en investering kan tänkas bli 

och kan användas för att jämföra olika investeringsalternativ. Detta kan göras 

med hjälp av en av de metoder som beskrivs nedan. (Engwall et al. 2014)  
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Vid nuvärdemetoden flyttas alla betalningar till när grundinvesteringen sker. Om 

en investering ger positivt nuvärde betyder det att investeringen avkastar mer än 

kalkylräntan. Vid flera investeringsalternativ borde alternativet som ger högst 

nuvärde väljas. (Andersson, 2001) 

Annuitetsmetoden används genom att fördela alla in- och utbetalningar under 

investeringsförloppet jämnt över investeringens ekonomiska livslängd i lika stora 

delar. Om investeringen ger positiv annuitet uppfyller det förräntningskrav som 

företaget har. Vid flera investeringsalternativ borde alternativet som ger högst 

annuitet väljas. (Andersson, 2001) 

Payback-metoden är en metod för att tillämpa investeringskalkylering som avser 

återbetalningstiden för den ursprungliga investeringskostnaden. 

Återbetalningstiden, p, beräknas genom att dividera investeringskostnaden, c, 

med de årliga inbetalningarna från investeringen, y. En stor fördel med metoden 

är dess enkelhet, detta då man bara behöver fokusera på vad som händer fram 

tills att investeringen är återbetald. Författaren menar på att denna fördel också 

kan vara en nackdel då metoden inte tar hänsyn till vad som händer efter 

återbetalningstidens slut. (Andersson, 2001) 

Yard (2000) har undersökt hur payback-metoden kan skapa en grund för en mer 

korrekt teoretisk utvärdering av investeringar. Författaren menar att de två 

huvudsakliga bristerna med payback-metoden är att den inte mäter tidsvärdet av 

pengar på ett korrekt sätt och att metoden ignorerar kassaflöden efter att payback-

perioden har gått ut. Dessa två brister kan minskas om den maximalt accepterade 

payback-perioden väljs på ett bättre sätt och om payback-perioden är kortare än 

hälften av den ekonomiska livslängden på investeringen. 

2.9 Digitalisering 

Digitalisering definieras som en konvertering av analog information till digital 

information (Ernst & Young LLP 2011). För att förstå vad en analog information 

är, är det bra att först förklara hur analog teknologi fungerar. Analog står för 

analogi, vilket är synonymt till ordet motsvarighet. Analog teknologi fungerar 

som så att den representerar en motsvarighet av verkligheten. Ett exempel på en 

analogi är: när en linjal används för att mäta ett fingers längd så motsvarar den 

märkta längden på linjalen fingrets längd, men inte själva fingret. Alltså som om 

en avbildning av fingret har gjorts på linjalen. Detta är samma princip när det 

kommer till analog information. Ett illustrerande exempel på sådan teknologi är 

en gammaldags kassettbandspelare. Inspelningen av en låt som görs på en 

gammaldags kassettbandspelare är egentligen en samling av magnetiserade 

områden på en lång rulle av plasttejp. Tillsammans representerar de en analogi 

(motsvarighet) av originalljuden. 

I en digital teknologi fungerar det istället genom att spara ord, bilder och ljud 

som en representation på saker, som plast eller magnetband, denna information 

omvandlas då till siffror. Den kan därefter visas på en skärm eller lagras som 

siffror istället. Omvandlingsprocessen kallas för ADC (analog to digital 
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conversion). Ett exempel är ett telefonsamtal via en mobil telefon. Processen kan 

förklaras med hjälp av figur 3. Det är så att ljudet från rösten egentligen är en 

energivåg (Figur 3, översta grafen) som konverteras senare av telefonen till en 

digital information.  Detta med hjälp av en elektrisk krets som befinner sig i 

telefoner kallas för en analog till digital omvandlare. Dennas funktion är att 

omvandla ljudvågen och representera denne som siffror. Det den gör är att mäta 

och omvandla (tolka om) den första ljud grafen till ett stapeldiagram där varje 

stapel motsvara en respektive siffra (Figur 3, mellersta grafen). Det vill säga att 

beroende på hur hög stapeln är så korrespondera det till en viss siffra. I den 

mellersta grafen kan till exempel motsvarande siffror vara 5-7-7-5-1-1-3-3-5.  

Det är dessa siffror som skickas till den andra telefon som i sin tur omvandlar 

dessa siffror till ljudvågor. (Woodford 2016). 

 

Figur 3. Representation av hur en ljudvåg replikeras i ett stapeldiagram. 

Digitalisering av information ger flera möjlighet.  Digital information är lättare 

att sparra då den inte tar upp mycket utrymme. Det tar fysiskt mycket mindre 

utrymme att spara femtio böcker i en mobiltelefon än att ha de fysisk på en 

bokhylla. Den digitala teknologin som används i mätningssyfte ger oftast ett 

mycket mer precist resultat. Exempelvis så är det inom löpning lättare att mäta 

varvtiden med en digital klocka än att mäta det analogt. (Woodford 2016). 

Den digitala teknologin ligger till grund till flera tekniker såsom internet, datorer, 

osv. Dessa teknologier som har haft en stor påverkan på samhället. Barnir, 

Gallagher och Auger (2003) diskuterar den påverkan som datorisering av 

information har haft på olika arbeten. De menar att tack vare internet så har till 
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exempel insamling av stora mängder data förenklats, samtidigt som precisionen 

ökat. De menar att detta hjälper företag på det ekonomiska planet genom att 

hjälpa dem att identifiera affärsmöjligheter. Ett exempel på sådana 

affärsmöjligheter är företagets Google affärsidé. Google insåg att det fanns ett 

behov att söka efter information och att internet var ett medel för detta. Nu är 

bolaget värd 498 miljarder amerikanska dollar (La Monica 2016).  

I rapporten gjort av bolaget Ernst & Young (2011) uppmanas företag att arbeta 

med digitalisering av sina verksamheter. Rapporten pratar om att företagen dels 

bör införa digitala teknologier i sina arbetsprocesser och dels utnyttja de redan 

tillgängliga digitala teknologierna för att komma närmare kunden. Genom att 

skapa digitala vägar för att involvera kunden i produktionen kan de ta reda på vad 

kunden verkligen vill. Rapporten menar att samhället håller på att bli digitaliserat, 

vilket har förändrat marknaden. I den nya marknaden så är konkurrensen hårdare 

vilket ger kunden mer makt.  Därför rekommenderas företagen att anta en 

kontinuerlig förbättringsstrategi. Företagen bör anta en kontinuerlig strategi för 

förbättring, lansera nya digitala kanaler tidigt och integrering baserad på 

feedback från kunderna. 

Kagerman (2015) menar att den fortsatta sammanlöpningen av den verkliga 

världen och den virtuella kommer att vara den främsta drivkraften för förändring 

och innovation i alla sektorer av ekonomin, både i den privata samt den 

offentliga. För att illustrera detta så utför Kagerman en studie på hur Tyskland 

använder sig av de digitala teknologierna för att bemästra energiomvandling, 

utveckla en hållbar rörlighet och logistiksektorn, för att ge förbättrad hälsovård 

och säkra en konkurrenskraftig position för den ledande tillverkningsindustrin. 

Tyskland har satt stora miljömål. För att kunna uppnå dessa mål så kommer landet 

behöva förändra strukturen på deras energiförsörjningssystem. Förändringen 

innebär att många nya aktörer som levererar energi från förnybara källor som 

påverkas av vädret (sol, vind, osv) kommer att öka. Det är därför viktigt för landet 

att arbeta med att skapa ett smart nät. Detta innebär att med hjälp av digitala 

utrustningar som befinner sig hos kunden så kommer de att studera (förutse) 

behovet och då bättre kunna planera energiförsörjningen. En smart 

elnätdistribution är ett elnät som kommer att kunna anpassa sig beroende på 

vädret. Det kommer i realtid kunna känna av förändringar i vindförhållanden eller 

höga nivåer av solstrålning och slå ihop den energin som produceras av 

industriella produktionsanläggningar och den elen som produceras 

privatpersoner. 

Ett förklarande scenario är till exempel en vindstilla men solig dag; på den dagen 

så kommer produktionen och leveransen koncentreras på de anläggningar som 

tar vara på solenergin, både industriella och privata. De privata producenterna 

kommer då att kunna sälja överskottet av sin energi till behövande.  

Behovet av digitalisering appliceras inte bara i elektronik men också i 

vattenförsörjningssektorn. Ett bolag som arbetar med att inkorporera ett digitala 

teknologier i sina arbetsprocesser är vattenbolaget Juragruppe. Juragruppe hade 

problem med avläsningen av vattenmätare. Ett av problemen var att företaget 
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flera gånger behövde skicka sina medarbetare till kunden för att avläsa 

vattenmätare, detta då kunden ofta inte var hemma. Det är därför vattenbolaget 

introducerade digitaliserade vattenavläsare som kan avläsas trådlöst. Nu behöver 

företagets medarbetare bara köra förbi lokalen och läsa av mätningarna direkt 

från deras bil. Detta ökade effektiviteten hos företaget och besparade de onödiga 

kostnader samtidigt som företaget upplevde en högre kundnöjdhet på grund av 

ökad precision i mätarna (Kamstrup 2016). 

Rapporten framställd av digitaliseringskommissionen (2016) sammanfattas med 

att samhället är datadrivet. Rapporten framställer att Sverige har tappat tempot i 

jämförelse med andra länder som arbetar med tydliga strategier och åtgärder i sin 

förvaltning för att kunna öka digitalisering. För att kunna öka tempot så behövs 

större investeringar i from av pengar, kunskap och tid. Detta kommer hjälpa 

Sverige att komplettera landets infrastruktur från det digitala perspektivet. I 

rapporten framgår att regeringen bör arbeta med att skapa regelverk och 

incitament gentemot både offentliga industrier som privata aktörer. Drivkraften 

ska inte bara komma från den offentliga sektorn utan också från den privata 

sektorn. I rapporten framställd av Ernst & Young (2015) uppmanas företag att 

verkligen skynda på och digitalisera, annars riskerar de att hamna efter och tappa 

konkurrensförmåga. Rapporten säger att många bolag vet att digitalisering 

behövs men verkligen få vet hur snart detta bör genomföras. 

Det har redan pågått mycket forskning kring hur digitalisering kan användas för 

att förbättra vattenmätarteknik och informationsinsamling. Detta görs bland 

annat genom att undersöka hur digital vattenmätarteknik kan hjälpa till att 

förebygga vattenslöseri samt samla in information som kan underlätta vatten 

planering. Britton et al. (2013) skriver om hur en digital vattenmätare kan 

möjliggöra en snabb och effektiv identifiering av läckage i hemmet och hur den 

kan användas för att hantera vattenförluster. De konstaterar att det bästa sättet att 

gå tillväga för att minska vattenförluster i hemmet är att vattenbolaget mäter 

kundens vattenflöde för att ta reda på när det sker ett vattenläckage och 

kommunicera det till kunden. Studien visade att de kunder som fick 

kommunikation från vattenbolaget minskade sitt nattvattenflöde med hela 89%, 

medan de som inte fick någon kommunikation ökade sitt nattvattenflöde med 

52%. 

Liu et al. (2016) undersöker hur digitala vattenmätare kan användas för att spara 

vatten i urbana miljöer genom skräddasytt vatten och slutanvändarinformation. 

Forskarna använde sig av informationen som de fick via digitala mätaren för att 

övervaka hur kunden använder sitt vatten. Med hjälp av den samlade information 

så kunde de kommunicera ut skräddarsydd information till kunden om hur denne 

kan gå tillväga för att spara vatten. Resultatet av forskningen visade en ändring i 

kundens beteende från ett slösande till ett mer sparsamt beteende. Kunderna 

började bland annat ta kortare duschar och fylla tvättmaskinen mer. 

Beal et al. (2015) utför en undersökning och fallstudie av Australiens vattenverks 

digitala vattenmätarprogram.  Studien visade en ökning av intresse från stora 

vattenföretag angående installation av digitala vattenmätare. Den största 
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kostnadsfördel som ett vattenbolag har ligger hos reducering av vattenförluster. 

Stora vattenbolag vittnar om möjligheten att reducera vattenförluster med hjälp 

av implementering av digitala vattenmätare. Studien visade att den största 

drivkraften bakom implementering av digitala vattenmätare kom från nyttan som 

stora vattenbolag drog ur installation av dessa. Nyttan som digitala vattenmätare 

gav till stora bolag var bland annat en ökad besparing i driftkostnader, ökade 

intäkter från effektivare mätaravläsningar, förbättrade kundrelationer och 

minskningar av icke-kommersiella vattenförluster. 

2.10 Vattenmätare 

En vattenmätares huvudsakliga uppgift är att mäta flödet av vatten genom 

huvudledningen som går in till en fastighet för att vattenleverantören ska kunna 

veta hur mycket vatten varje fastighet gör av med. I kapitel 2.10.1 presenteras 

kort den vattenmätare som MSVA för närvarande använder och i kapitel 2.10.2 

presenteras kort en digital vattenmätare. 

2.10.1 Armatec AT 7430A 

AT 7430A är en analog vattenmätare som är avsedd för mätning av 

kallvattenförbrukning för hushåll, lägenhetsfastigheter och företag. Mätaren är 

tillverkad i komposit vilket innebär att den kan tillverkas på ett miljövänligt sätt 

genom lägre energiåtgång och avsaknad av tungmetaller i mätaren. Mätaren är 

gjort av material som är till 100% återvinningsbart. Till mätaren finns en separat 

givare för fjärravläsning med en trådlös M-Bus som säljs separat. M-Bus är ett 

gränssnitt som gör det möjligt att föra över information från olika typer av mätare. 

2.10.2 Kamstrup Multical 21 

Multical 21 är en digital vattenmätare som är avsedd för mätning av varm- och 

kallvattenförbrukning för hushåll, lägenhetsfastigheter och företag. Mätaren 

använder ultraljud för att mäta vilken vattenvolym som strömmar genom 

mätaren. Mätaren är digital med en batteritid på upp till 16 år. Mätaren har en 

inbyggd trådlös M-Bus vilket gör det möjligt för fjärravläsning. Då mätaren har 

klassningen IP68 kan den placeras i både badrum och mätarbrunnar. Den ger 

information om 5 stycken tänkbara fel: Tamper (manipulering), dry (torr), reverse 

(omvänt flöde), leak (läckage) och burst (spricka). 
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3 Metod 
I kapitel 3.1-3.8 beskrivs de metoder som använts under projektet 

3.1 Övergripande metod 

Yin (2013) menar att det är viktigt att ta ställning till de skillnader som olika typer 

av forskningsstrategier har. Beroende på om en survey eller ett experiment ska 

utföras så finns det skillnader i hur information samlas in och hur materialet 

analyseras. 

Användning av en viss forskningsstrategi beror på tre kategorier. Dessa 

kategorier är ”Typ av forskningsfråga”, ”Krävs det en kontroll av beteendet?” 

och ”Fokus på aktuella händelser?”. Säg att kategorin ”Typ av forskningsfråga” 

ska svara på frågan ”hur?” eller ”varför?”, om det då inte går att kontrollera 

relevanta beteenden och om fokus är på aktuella händelser kan en fallstudie 

användas. Om istället frågan som besvaras är ”vad?” och allt annat lika borde en 

survey eller analys av källor användas som forskningsstrategi. (Yin, 2013)  

Denna undersökning har forskningsfrågan ”hur?”, då det inte går att kontrollera 

relevanta beteenden och fokus är på aktuella händelser. Av denna anledning har 

en fallstudie valts som forskningsstrategi. 

Denna studie utfördes som en fallstudie där det undersökta fallet är MSVA. Enligt 

Bryman (2011) är en fallstudie en forskningsdesign som går ut på att en detaljerad 

och ingående analys av ett enda fall (till exempel en individ, organisation eller 

situation). Denna fallstudie är baserad på ett flertal intervjuer med syfte att 

kartlägga nuvarande processflöde, samt intervjuer som undersöka kundnytta. 

3.2 Datainsamling 

I början av arbetet utfördes en litteraturstudie där information och kunskap om 

effektiviseringsarbete samt digital vattenmätarteknik samlades in. Information 

om vattenmätarteknik hämtades in via ett flertal intervjuer med anställda på 

MSVA. Denna information hade som syfte att stödja arbetet med att förstå hur 

lång tid en process tog samt anledningen till att en process utfördes på ett visst 

sätt. Intervjuerna var utformade med frågor som mötte studiens syfte, se bilaga C 

för intervjufrågorna. För att undersöka kundnytta en enkät som skickades ut till 

boende i Timrå, Sundsvall och Nordanstigs kommun (de kommuner som MSVA 

ansvarar för vattenhanteringen). Hädanefter kallas de som svarade på intervjuer 

för informanter, och de som svarade på enkäten för respondenter. 

3.2.1 Intervjuer 

Det finns olika typer av intervjuformer. Bland dessa finns strukturerade 

intervjuer, denna typ av intervju är mest vanlig vid kvantitativa studier då den 

underlättar vid hanteringen av svaren. En strukturerad intervju har ofta väldigt 

specifika frågor med förutbestämda svarsalternativ. En annan typ av intervju är 
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en ostrukturerad intervju. I denna typ av intervju har den som ställer intervjun en 

lista över generella frågor eller några teman som ska tas upp under intervjun. 

Dessa tas upp på ett informellt sätt för att underlätta för informanten till att delge 

egna åsikter och perspektiv. I denna typ av intervju är långa utförliga svar 

fördelaktigt. En tredje typ av intervjuform finns som kombinerar de två 

föregående, vilket kallas för en semistrukturerad intervju. I denna typ av intervju 

finns det en lista med frågor som ska ställas under intervjun men i vilken ordning 

de besvaras är inte alltid så viktigt och det är vanligt med oplanerade följdfrågor 

som resultat av ett svar som informanten angivit. (Bryman, 2011) 

Att använda intervjuer som informationskälla har både positiva och negativa 

sidor. De positiva sidorna är att informationen blir målinriktad, att den fokuserar 

direkt på frågeställningarna och att det ger djupare insikter. De negativa sidorna 

är att det kan bli en skevhet på grund av dåligt formulerade frågor, förvrängda 

svar och att informanten ger det svar som den tror att forskaren vill ha. (Yin, 

2007) 

Den typ av intervju som valdes inför intervjuerna var den semistrukturerade 

intervjuformen. Detta gav informanten möjlighet att svara på till exempel hur 

lång tid denne upplever eller tror något tar samt att det gav möjlighet till 

följdfrågor om något behövde förtydligas under intervjun. 

3.2.2 Enkäter 

Enkäter består av frågor och svarsalternativ. Dessa svarsalternativ kan vara 

graderade, t.ex. på en skala från 1 till 5 eller ja/nej-alternativ, men de kan också 

vara öppna frågor där respondenten får möjligheten att ge mer beskrivande svar. 

En fördel med enkäter är att för en ganska liten arbetsinsats kan ett stort underlag 

av information insamlas. En nackdel med enkäter är att det finns en högre risk 

för feltolkning än vid intervjuer. En annan nackdel med enkäter är att det kan vara 

svårt att få en korrekt bild av respondenten. (Bryman, 2011) Skalan som används 

i enkäten kallas för Likert-skala och används bland annat då informationen som 

söks är svår att mäta. En Likert-skala kan tolkas som ordinalskala eller en 

intervallskala. Carifio & Perla (2008) menar att Likert-skalan borde användas 

som en intervallskala då studier visar att användandet av Likert-skalor ger 

intervalldata. Denna data kan då användas för att få fram medelvärde och 

standardavvikelse som är bra verktyg vid kvantitativa studier. Av den 

anledningen är Likert-skalan i denna undersökning intervallbaserad. Se bilaga B 

för enkätundersökningen. Alreck & Settle (1985) menar att för de flesta enkäter 

kommer 5% till 10% av tillfrågade svara. Författarna fortsätter med att skriva att 

en persons karaktär, attityd, åsikter och intresse för ämnet som enkäten berör 

delvis avgör om denne kommer att svara på enkäten eller inte. Detta gör att vissa 

grupper kommer att vara överrepresenterade och andra underrepresenterade 

bland de svarande för enkäten, vilket ger ett partiskt resultat och därmed minskar 

reliabiliteten hos enkäten.  



Digitalisering och kundnytta – En undersökning om digitaliserings effekt 

på ett företag och dess kunder  

Joakim Andersson, Mike Bizimana 2017-06-22 

17 

Enkäten skickades ut via e-post till boende i Timrå, Sundsvall och Nordanstigs 

kommun. Enkäten skickades huvudsakligen till anställda inom Sundsvall 

kommun och kommunägda bolag (inom koncernen Stadsbacken AB). I början av 

enkäten fick respondenterna frågan om de har eller nyligen haft en vattenmätare 

i sin bostad. Denna fråga ställdes för att minimera risken att personer som saknar 

relevant kunskap om kundsidan för inhämtningsprocessen av information 

svarade. Enkäten skickades ut på detta sätt för att nå ut till så många som möjligt 

för att på så sätt få ett så högt deltagarantal som möjligt. 

3.3 Värdeflödesanalys 

Då arbetets fokus var att undersöka hur digitalisering påverkar företaget har Lean 

produktions analysmetod värdeflödesanalys valts som metod. Detta eftersom 

värdeflödesanalys kan användas för att identifiera slöserier, flaskhalsar och ge en 

överblick över processens ledtider. Det är viktigt för arbeten med syfte att 

effektivisera nuvarande tillstånd att använda värdeflödeanalys. Då de icke 

värdeadderande aktiviteterna är av störst intresse i denna studie är det dessa som 

bör åtgärdas. 

Kartläggning av nuvarande tillstånd är viktigt då den hjälper organisationen att 

synliggöra det nuvarande processflödet. På detta sätt så kan verksamheten 

särskilja värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter. Vanligtvis kartläggs 

nuvarande tillståndet via en processpromenad där en eller flera personer följer 

delprocesserna i företaget. I vårt fall var inte detta möjligt så istället skapades den 

nuvarande processkartläggningen från resultatet av intervjuerna där de anställda 

besvarade frågor angående delprocessernas längd och egenskaper.  

Kartläggning av det framtida tillståndet baseras på en ändring av en komponent 

i processen. MSVA undersöker just nu hur en digital vattenmätare kan förbättra 

deras verksamhet. I kartläggningen av det framtida tillståndet så tillades en digital 

vattenmätare, och processkartan uppdaterades med hänsyn till detta. Det innebär 

att vissa delprocesser togs bort tack vare den digitala vattenmätaren. 

All den värde-adderande tiden för alla delprocesser summeras, likaså med den 

icke värde-adderande tiden, exempelvis väntetider och transporttid mellan olika 

processer. Meningen med detta är att se hur värde-adderande tid och icke värde-

adderande tid förhåller sig till varandra. Denna process applicerades till både den 

nuvarande hanteringen och det önskade framtida läget. På så sätt är det enkelt att 

se hur den digitala vattenmätaren påverkar arbetsflödet. 

3.4 Analys av data 

Studien har delats upp i den analoga och digitala vattenmätaren. En enkät 

utformades där respondenterna fick värdera olika kriterier. När enkäten hade 

stängts sammanställdes svaren och ett medelvärde samt standardavvikelse togs 

fram för varje kriterium. Ekvationen för standardavvikelsen hittas i ekvation 1 

nedan och ekvationen för medelvärdet hittas i ekvation 2 nedan. 
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𝑠 = √
∑(𝑥 − �̅�)2

(𝑛 − 1)
 (1) 

x står för värdet för det aktuella kriteriet, �̅� är medelvärdet för kriteriet och n är 

antal respondenter som valt att värdera kriteriet. Standardavvikelsen ger ett mått 

på hur mycket de olika värdena avviker från medelvärdet. Om 

standardavvikelsen är låg är det en hög koncentration av värden kring eller på 

medelvärdet. Om standardavvikelsen är hög är det en hög spridning av värden 

över och under medelvärdet. (Adams & Essex 2013) 

 
�̅� =

1

𝑛
∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2) 

𝑥𝑖  är värdet som respondent i angivit. Medelvärdet är genomsnittet av vad 

respondenterna har valt att svara. 

3.5 Payback-metoden 

Då användningen av payback-metoden endast hade som syfte att ge en indikation 

över vilka kostnader denna investering skulle innebära, valdes det att utföra hela 

beräkningen utan att ta hänsyn till ränta. Detta innebär att payback-metoden 

passade bäst. För att ta reda på kostnaden så behövdes följande räknas fram: 

• De kostnader som undviks tack vare den nya investeringen. 

• De underhållningskostnader som tillkommer med den nya investeringen. 

• Hela investeringens kostnader, inklusive implementering. 

• Den önskade återbetalningstiden (detta sattes till att motsvara livslängden 

på vattenmätarna). 

Den totala kostnaden beräknades genom att addera inköpspriset, K, med 

implementeringskostnaden, I, samt underhållskostnader, U, se ekvation 3 nedan.  

𝐶 = 𝐾 + 𝐼 + 𝑈 (3) 

När den totala kostnaden beräknats kan den årliga inbetalningen från 

investeringen beräknas, se ekvation 4 nedan. 

𝑌 =
𝐶

𝑛
 

(4) 
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n står för den önskade återbetalningstiden. C är den totala kostnaden. Då MSVA 

är ett kommunalt företag och därför inte får gå med vinst ger det att 

återbetalningen av investeringen struktureras av MSVA på ett sätt som gör att 

hela investeringen ska återbetalas under produktens livslängd. Därför sattes 

återbetalningstiden n till förbrukningstiden för vattenmätaren, vilket är 12 år. 

För beräkning av investeringskalkylen har arbetsgivaravgift, avtalsförsäkringar 

och avtalspension hämtats från Sveriges Kommuner och Landsting (2016). 

Under studiens gång beslutades det att sätta mottagare på sopbilar då det är en 

effektiv och beprövad metod som används av andra kommuner (bl.a. Eskilstuna 

Energi & Miljö) i Sverige. Se figur 4 nedan för monteringsförslag. 

 

 

Figur 4. Monteringsförslag på sopbil. Försedd av Mattias Bornerberg på Kamstrup, 2016-11-21. 

Vissa antaganden gjordes vid utförandet av investeringskalkylen för att kunna 

uppfylla alla parametrar. I och med dessa antaganden kan det hända att 

investeringskalkylen inte är helt exakt. Dessa antaganden var: 

• Hur mycket Ragnsells begär för att sätta mottagare på deras sopbilar. 

• En implementeringsperiod på 6 månader. 

• Hur många mottagare som kommer monteras på sopbilar. 
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3.6 Reliabilitet 

Ett projekts reliabilitet bestäms utifrån om resultatet från projektet går att 

återskapa, eller om det finns slumpmässiga eller tillfälliga delar i resultatet. 

(Bryman, 2011) 

Stabilitet innebär att ifrågasätta om de resultat som tagits fram är så pass stabila 

att de håller över tid eller om de fluktuerar. Detta betyder att om två mätningar 

görs efter varandra ska inte resultatet skilja sig nämnvärt. Om mätningarna får 

liknande resultat betyder det att resultatet är stabilt. (Bryman, 2011) 

Problem som kan uppstå vid denna typ av mätning på reliabilitet är bl.a. att om 

två intervjuer utförs på samma grupp människor fast vid två olika tillfällen T1 

och T2 kan svaren från T1 påverka hur de väljer att svara i T2. Om det skulle gå 

en lång tid mellan de två olika mättillfällena kan förändringar på lokal, nationell 

eller global nivå påverka respondentens svar vid T2. (Bryman, 2011)  

Då värdeflödeskartorna kontrollerades av de anställda på MSVA när en ändring 

hade utförts för att säkerställa att de tider och delprocesser som uppgavs var 

korrekt har kartorna en relativt hög stabilitet. Denna kontroll har utförts av flera 

anställda på MSVA, vilket ytterligare ökar reliabiliteten. 

Kundundersökningen kan sägas ha en ganska låg stabilitet då resultatet kan 

variera beroende på om en målgrupp var överrepresenterad i undersökningen och 

därmed gav ett missvisande resultat. I enkäten finns frågor där till exempel de 

svarande fick uppge åldersgrupp, vilket visar om någon åldersgrupp är över- eller 

underrepresenterad i enkäten. Då enkäten endast skickades ut en gång kan 

stabiliteten över tid inte kontrolleras, men eftersom digitala vattenmätare 

kommer att införas inom en snar framtid är det resultatet från den nuvarande 

undersökningen som är viktigast för detta arbetes resultat.  

3.7 Validitet 

Validitet är ett mått på om de slutsatser som dragits av en undersökning är i 

relation till varandra. 

Mätningsvaliditet gäller huvudsakligen kvantitativ forskning. I grunden handlar 

det om ett mått på ett begrepp verkligen reflekterar begreppet. Ett vanligt 

exempel på detta är intelligenstest: Mäter de verkligen skillnader i intelligens? 

Mätningsvaliditeten är relaterad till reliabiliteten. Om ett mått på ett begrepp 

fluktuerar är det inte reliabelt och kan då inte ha tillräckligt hög validitet för 

begreppet. 

Extern validitet handlar om undersökningens resultat kan generaliseras till att 

omfatta mer än det specifika undersökningssammanhanget. Den externa 

validiteten är hög om ett slumpmässigt urval av kandidater i undersökningen 

gjorts och sedan samlat in informationen från individerna. 
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Intern validitet handlar om hur en slutsats i ett kausalt förhållande mellan två 

variabler är stabil eller inte. Kausala förhållanden kan beskrivas som: Anta att x 

orsakar y. Då måste det säkerställas att x reagerar på variationen i y.  

Denna undersökning har utförts på ett relativt generellt område och borde därför 

ge liknande resultat om samma värdeflödesanalys skulle göras på annan ort, till 

exempel en annan kommun. Resultatet från kundundersökningen kan variera 

beroende på vart den utförs geografiskt, då preferenser bland befolkningen kan 

skilja sig beroende på vart undersökningen sker. Resultatet från 

kundundersökningen kan också variera beroende på vilka målgrupper som väljer 

att svara på enkäten (Alreck & Settle, 1985). Detta ger att olika delar av studien 

har olika hög validitet, där värdeflödesanalysen kan sägas ha en hög validitet 

medan kundundersökningen inte har en speciellt hög validitet. 

3.8 Metoddiskussion 

En sak som märks i tillvägagångsättet med kartläggningen är att informationen 

hämtades från intervjuer. Teorin rekommenderar att insamlingen av information 

ska göras av den som utför förbättringsarbetet. Detta kan göras genom det som 

kallas för processpromenad där personen som skall kartlägga processerna vandrar 

genom processflödet med ett tidtagarur och mäter längden på processerna. I 

denna studie så är processerna väldigt långa och fluktuerande. Detta gör det svårt 

att själv kunna mäta och föra precisa beräkningar. För att kunna arbeta kring detta 

så utfördes intervjuer med flera olika anställda, och ur deras svar kunde ett 

processflöde kartläggas. Detta framtagna processflöde verifierades av de 

anställda för att säkerställa att den verkligen återspeglade det nuvarande 

tillståndet.  

Under intervjuerna ställdes samma frågor till alla informanter, och där fakta 

önskades jämfördes svaren mellan informanterna för att undersöka om det fanns 

olikheter i svaren. Detta gjordes för att minimera risken att informanten ger det 

svar som denne tror att forskaren söker. Samma sak gjordes med åsiktsfrågor, 

men där undersöktes om det fanns likheter i svaren, till exempel att svaren var 

lika, men även om de använde samma uttryck för att svara på frågorna. Detta 

gjordes för att minimera risken att informanterna diskuterat med varandra om hur 

de ska svara på frågorna. 

För att minimera dåligt formulerade frågor under intervjuerna fick flera personer 

läsa frågeformuläret i förväg och tolka vad kärnfrågan i varje fråga var för att på 

så sätt minimera feltolkningar. Informanterna fick även möjlighet att be om 

förtydligande där denne inte var säker på vad forskaren frågade. 

För att minimera feltolkning i enkäten fanns det en kort förklarande text vid varje 

ny del (den första delen avsåg den nuvarande mätaren och den andra delen den 

digitala mätaren) som respondenten kunde läsa för att lättare förstå frågorna. För 

att kunna få en korrekt bild av respondenten ställdes generella frågor, såsom om 

denne hade en vattenmätare eller nyligen haft en, samt vilken åldersgrupp 

respondenten tillhörde.  
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För undersökningen valdes Kamstrup som leverantör av vattenmätare då MSVA 

tidigare undersökt deras vattenmätare (Multical 21). Undersökningen utgick från 

de funktioner som Multical 21 har då författarna ansåg det vara en bra grund att 

utgå från. Ett antagande om en återbetalningsperiod på 12 år gjordes också, detta 

då det är användningsperioden för både Multical 21 och AT 7430A (den 

nuvarande vattenmätaren som MSVA har). 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen. I kapitel 4.1 presenteras 

resultatet av värdeflödesanalysen följt av kundundersökningen i kapitel 4.2 och 

sist investeringskalkylen i kapitel 4.3. 

4.1 Värdeflödesanalys 

I kapitel 4.1.1 presenteras det nuvarande värdeflödet med kartläggning över det 

nuvarande värdeflödet. I kapitel 4.1.2 presenteras det framtida värdeflödet med 

kartläggning över det framtida värdeflödet. 

4.1.1 Nuvarande värdeflödet 

Resultatet från intervjuerna presenteras i kartläggningen över det nuvarande 

värdeflödet i figur 5 nedan. 
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4.1.2 Framtida värdeflödet 

Resultatet från intervjuerna presenteras i kartläggningen över det framtida 

värdeflödet i figur 6 nedan. 
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Nedan presenteras i tabell 1 en sammanställning av processtiden och den 

värdeskapande tiden för både nuläget och det framtida läget, dessa värden är 

hämtade från kartläggningarna i figur 5 och 6. 

Tabell 1: sammanställning av värdeflödesanalys 

 Värdeflödesanalys nuläge Värdeflödesanalys framtida läge 

Processtid 50 dagar 28 dagar 

Ledtid 449 sekunder 91 sekunder 

 

4.2 Resultat av enkät 

Under projektets gång utfördes en enkät. Resultatet av enkäten presenteras i 

kapitel 4.2.1–4.2.2 nedan. 

4.2.1 Analog vattenmätare 

Tabell 2 nedan visar ett delresultat av de värderingar som enkäten gav med 

avseende på tidsåtgång för kunden och hur pass säker kunden anser att processen 

är. Tabellen visar hur kunderna har valt att värdera de olika kriterierna för den 

analoga vattenmätaren, hur många som har valt varje värde, totalt antal svar samt 

medelvärdet för varje kriterium. 

Tabell 2: Delresultat av kundernas värderingar angående analog vattenmätare. 

Värden 

Sammanställning 
Väldigt 
dåligt - 

1 
2 

Neutralt - 
3 

4 
Väldigt 
bra –  

5 

Antal 
svar 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Tidsåtgång för 
kunden 

2 5 18 6 9 40 3.38 1.13 

Säkerhet - Tillit 
till att mätaren 

visar rätt och att 
avläsningskortet 

kommer fram 

2 8 15 10 8 43 3.33 1.13 

 

Tabell 3 nedan visar ett delresultat av de värderingar som enkäten gav med 

avseende på hur jobbigt kunderna anser att det är att läsa av mätaren och skicka 

in avläsningskort. Tabellen visar hur kunderna har valt att värdera de olika 

kriterierna, hur många som har valt varje värde, totalt antal svar samt medelvärdet 

för varje kriterium. 
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Tabell 3: Delresultat av kundernas värderingar angående analog vattenmätare. 

Värden 

Sammanställning 
Väldigt 

jobbigt - 
1 

2 
Neutralt - 

3 
4 

Väldigt 
lätt – 

 5 

Antal 
svar 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Läsa av mätaren 1 7 10 9 14 41 3.68 1.19 

Skicka 
avläsningskort 

4 9 15 6 7 41 3.07 1.21 

 

I figur 7 nedan presenteras ett diagram över medelvärdet för alla kriterier för den 

analoga vattenmätaren. 

 

Figur 7. Diagram över den hur kunderna värderar olika kriterier för den mekaniska 

vattenmätaren. 

4.2.2 Digital vattenmätare 

Tabell 4 nedan visar ett delresultat av de värderingar som enkäten gav där 

kunderna fick värdera de olika egenskaperna hos den digitala mätaren som 

jämförts mot den analoga som MSVA använder just nu. Tabellen visar hur 

kunderna har valt att värdera de olika kriterierna för den digitala vattenmätaren, 
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hur många som har valt varje värde, totalt antal svar samt medelvärdet för varje 

kriterium. 

Tabell 4: Delresultat av kundernas värderingar angående digital vattenmätare. 

Värden 

Sammanställning 
Väldigt 

oviktigt -  
1 

2 
Neutralt -  

3 
4 

Väldigt 
viktigt - 

5 

Antal 
svar 

Medel-
värde  

Standard-
avvikelse 

Redovisning av 
vattentemperatur 

4 8 19 5 3 39 2,87 1.03 

Identifiering av 
vattenläckor/stopp 

och dylikt 
2 0 4 12 21 39 4,28 1.02 

Trådlös avläsning 3 2 6 12 16 39 3,92 1.22 

Statistik via 
mobilapplikation 

4 2 13 15 5 39 3,38 1.11 

 

Tabell 5 nedan visar ett delresultat av de värderingar som enkäten gav där 

kunderna fick värdera hur de tror att den nya lösningen kommer att fungera med 

digital inhämtning av avläsningsvärden. Tabellen visar hur kunderna har valt att 

värdera de olika kriterierna för den digitala vattenmätaren, hur många som har 

valt varje värde, totalt antal svar samt medelvärdet för varje kriterium. 

Tabell 5: Delresultat av kundernas värderingar angående digital vattenmätare. 

Värden 

Sammanställning 
Väldigt 
dåligt - 

1 
2 

Neutralt - 
3 

4 
Väldigt bra - 

5 
Antal 
svar 

Medel- 
värde 

Standard-
avvikelse 

Hur tror du att 
den nya lösningen 

kommer att 
fungera rent 

säkerhetsmässigt 
angående 

inhämtningen av 
avläsningsvärden? 

0 3 7 18 9 37 3,89 0.88 

 

Tabell 6 nedan visar ett delresultat av de värderingar som enkäten gav. Tabellen 

visar hur kunderna har valt att värdera hur mycket de är villig att taxan stiger 

givet de funktioner som den digitala vattenmätaren innebär, hur många som har 

valt varje värde, totalt antal svar samt medelvärdet för varje kriterium. 
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Tabell 6: Delresultat av kundernas värderingar angående digital vattenmätare. 

 Värden     

Sammanställning 
Accepterar 
inte högre 

taxa 
50-200 

kr 
200-350 

kr 
350 kr 

eller mer 
Antal 
svar 

Med tanke på de funktioner som 
du anser är viktigast, hur mycket är 

du villig att taxan stiger per år? 
20 19 0 0 39 

 

I figur 8 nedan presenteras ett diagram över medelvärdet för alla kriterier för den 

digitala vattenmätaren. 

 

Figur 8. Diagram över den hur kunderna värderar olika kriterier för den digitala vattenmätaren. 
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4.3 Investeringskalkyl 

En komprimerad investeringskalkyl redovisas i tabell 7 nedan. Den fullständiga 

investeringskalkylen finns i bilaga A. 

Tabell 7. Komprimerad redovisning av investeringskalkylen. 

Investering Kostnad (kr) 

Inköpspris 20 000 000 

Total lön 710 762 

Total implementeringskostnad 20 710 762 

Ökad taxa per faktura 10,99 
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5 Analys och diskussion 
I kapitel 5.1 presenteras en analys av resultatet från värdeflödesanalysen. I kapitel 

5.2 presenteras en analys av enkäten och slutligen presenteras en analys av 

investeringskalkylen i kapitel 5.3. 

5.1 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalysen har tillåtit oss att urskilja mellan icke värde-adderande och 

värde-adderande aktiviteter. I vårt fall så är nyttan att öka kundnytta, minska 

arbetsbörda och effektivisera arbetsflödet. Dessa aktiviteter kan inkludera sådana 

som är icke värde-adderande för kunden men nödvändiga för MSVA, exempelvis 

aktiviteter för att minska arbetsbördan. Dessa adderar inget värde direkt till 

kunden men är ändå viktiga för att kunden ska kunna fortsätta få leverans av 

tjänsterna.  

Processerna involverande vattenavläsningskort börjar med att MSVA skickar en 

order till ett bolag som heter EVRY. Det är detta bolag som har ansvar att skicka 

avläsningskorten via posten till kunderna. Efter att kunden har fyllt i sin 

vattenförbrukning på kortet så skickas kortet tillbaka till EVRY som i sin tur 

skannar in den information som är på korten till en fil som skickas till MSVA. 

Denna elektroniska fil kommer då att läggas in i ett debiteringssystem.  I 

debiteringssystemet kommer fel ifylld och rätt ifylld information att separeras. 

De som är rätt ifyllda flyttas till faktureringsavdelningen. Från 

faktureringsavdelningen kommer fakturor att skickas till kunderna. Det händer 

att kunder inte fyller i avläsningskortet som de ska, eller att de glömmer att skicka 

in avläsningskortet. De kunder vars avläsningskort inte godkänns för debitering 

kommer att få ett nytt kort skickat till sig eller en upplysning om en ändring i 

debiteringen. Allt detta är ett manuellt arbete som görs av en handläggare. Detta 

orsakar att det finns vissa kort som är fel ifyllda som kommer att hanteras 

manuellt. Med detta innebär att MSVA hör av sig till kunden och ber dem att läsa 

av vattenmätaren igen. Den nuvarande lösningen är att kunden debiteras den 

mängd vatten som denne fakturerades för föregående avläsning och debiteringen 

korrigeras vid nästa avläsning eller när mätaren ska bytas ut. Från att MSVAs 

kund har fått sitt avläsningskort, till att de har fått en faktura från MSVA, är en 

omständlig process som innehåller flera aktörer (t.ex. kunden och posten) med 

olika aktiviteter. På grund av felavläsningar och bortglömda eller borttappade 

avläsningskort blir detta både tids- och kostnadskrävande.  

Framtagning av det framtida läget är baserat på hur en digital vattenmätare kan 

påverka inhämtningsprocessen av information. Processerna i det framtida läget 

blir mer automatiserade och tar därmed mindre tid.  

Det som märks i detta arbete är kommunikationsvägen mellan MSVA och 

kunderna. Hela processen involverade tidigare fyra aktörer. Med den digitala 

lösningen så kommer informationen sändas digitalt direkt från vattenmätaren till 

en mottagare. Denna mottagare borde rimligtvis sitta på ett eller flera fordon som 

med jämna intervall åker förbi alla fastigheter i Sundsvall (sopbil). Detta gör att 
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kunden själv inte behöver fylla i något, alltså en aktör mindre. Eftersom kunden 

inte längre behöver vara en del i processen blir det effektivare för MSVA, samt 

att kunden slipper hantera avläsningen. Det kommer inte heller vara någon aktör 

som kommer att hantera något fysiskt avläsningskort då hela 

inhämtningsprocessen nu är digitaliserad. Digitaliseringen påverkar även 

faktureringen, där det innan fanns processer som var kopplade till felavläsning 

och liknande. Dessa fel berodde mest på att kunden hade glömt eller fyllt i fel, 

nu när all information hämtas digitalt så kommer inte dessa fel uppstå längre, 

vilket innebär att kunden får en mer exakt debitering. Om en kund till exempel 

tidigare har haft en lägre vattenförbrukning än vad de debiterats för, får de inte 

tillbaka sina pengar som de betalat extra förrän nästa avläsningskort har skickats 

in. Detta eftersom MSVA då kan korrigera debiteringen. Med den digitala 

vattenmätaren kan avläsning ske varannan vecka (detta eftersom 

sophämtningsintervallet är varannan vecka) vilket ger en mycket mer exakt 

avläsning. Detta stöds av Britton et al. (2013) och Liu et al. (2016). 

Faktureringstiden är lika lång i nuläget som det framtida läget, då det inte 

påverkas av den digitala vattenmätaren. En vidare utveckling av digitaliseringen 

för faktureringen skulle eventuellt kunna effektivisera även detta.  

Digitaliseringen har också en positiv ekonomisk påverkan för MSVA. De 

kommer att kunna reducera den mängd pengar som går förlorade på grund av 

svinn (läckor) eftersom vattenmätaren själv kan upptäcka om det finns en läcka. 

Kostnaden för svinn ligger i nuläget på ungefär 430 141 kr/år. Kostnaden för 

avläsningskort ligger på 500 000 kr/år. Kostnaden som beror på svinn kan 

ytterligare minska med hjälp av ökat antal mätningar. Den andra ekonomiska 

besparingen är dels personalkostnaden, och dels den ekonomiska förlust som 

orsakas av att kunder inte korrekt fyller i deras avläsningskort. Med tanke på att 

de som jobbar med kortavläsning hos MSVA har andra arbetsuppgifter också blev 

det svårt att exakt mäta hur mycket tid som direkt går till detta arbete. Det är dock 

tydligt att den digitala vattenmätaren har en positiv inverkan på den ekonomiska 

aspekten. Detta stöds av Beal et al. (2015). 

I och med att MSVA inte längre behöver hantera felavlästa avläsningskort 

kommer arbetsbördan för just den uppgiften elimineras. Alltså kommer den 

digitala vattenmätaren ha en positiv inverkan även på arbetsbördan för MSVA. 

Även detta stöds av Beal et al. (2015). 

5.2 Enkät 

Kapitel 5.2 delas upp i två delkapitel för att redovisa analysen av 

kundundersökningen för den analoga vattenmätaren och den digitala 

vattenmätaren. Till kundundersökningen svarade ca 40 respondenter av ungefär 

200 tillfrågade. Detta motsvarar ett bortfall på 80%, vilket enligt Alreck & Settle 

(1985) är över förväntan. Bortfallet är trots detta relativt stort, vilket antyder att 

vissa grupper kan vara över- eller underrepresenterade. För att motverka detta i 

framtiden kan representanter från olika målgrupper delta i undersökningen 

genom förslagsvis intervjuer. På detta sätt kan olika värderingar tydliggöras. 
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5.2.1 Analog vattenmätare 

De flesta respondenter ställde sig relativt neutralt till hur de upplevde de olika 

aspekterna om den nuvarande vattenmätaren. Detta kan bero på att kunderna inte 

har erfarenhet av något annat sätt att hämta in avläsningsdata och har därför inget 

att jämföra med. 

Det kriterium som fick högst medelvärde var hur lätt kunderna tycker det är att 

läsa av mätaren. Kriteriet fick medelvärdet 3.68, på detta kriterium ansåg de flesta 

respondenter att det var väldigt lätt att läsa av mätaren. Kriteriet hade 

standardavvikelsen 1.19, vilket var näst högst av kriterierna för den analoga 

vattenmätaren. Det innebär att det var en relativt hög spridning av värderingar 

för detta kriterium. Totalt var det 23 respondenter som ansåg att det är lätt eller 

väldigt lätt att läsa av mätaren, jämfört med 8 respondenter som ansåg att det var 

svårt eller väldigt svårt att läsa av mätaren. Detta tyder på att själva avläsningen 

av mätaren inte verkar upplevas som betungande för respondenterna. 

Medelvärdet för ”skicka avläsningskort” var 3.07 och var det lägsta medelvärdet 

för den analoga vattenmätaren, detta ansågs alltså av kunderna vara jobbigast. 

Standardavvikelsen för detta kriterium var 1.21, detta innebär att ”skicka 

avläsningskort” hade högst spridning av svar från respondenterna för den analoga 

vattenmätaren. Det var totalt 13 respondenter som ansåg att det var lätt eller 

väldigt lätt att skicka avläsningskortet, antalet som ansåg att det är lätt halverades 

från kriteriet ”läsa av mätaren”. Antalet som ansåg att det var jobbigt eller väldigt 

jobbigt att skicka avläsningskortet var fler än i kriteriet ”läsa av vattenmätaren”. 

Detta kan bero på att tidsåtgången och engagemanget för att skicka 

avläsningskortet kan anses vara större från kunden än att läsa av mätaren. 

Alla kriterier för den analoga vattenmätaren fick medelvärden mellan ”neutralt – 

3” och ”bra/lätt – 4”. Det tyder på att kunderna upplever att den nuvarande 

lösningen klarar av de grundläggande behoven.  

5.2.2 Digital vattenmätare 

Majoriteten av respondenterna var positiv till de nya funktioner som den digitala 

vattenmätaren bär med sig. Den enda funktionen som fick ett medelvärde på 

under 3.00 var funktionen att mäta vattentemperaturen, som fick ett medelvärde 

på 2.87. Det visar på att kunderna var neutral till funktionen eller att de ansåg att 

den var oviktig. Kunderna kanske ansåg att de inte har någon direkt nytta av 

funktionen. MSVA har direkt nytta av funktionen för att felsöka i vattenledningar 

och kvalitetssäkra vattnet. 

Ett annat kriterium som också fick ett lite lägre medelvärde var ”statistik via 

mobilapplikation”, 3.38, vilket tyder på att kunderna inte anser att det är speciellt 

viktigt för dom att kunna få statistik till deras telefon. Då den funktionen måste 

köpas till separat från den vattenmätare som undersökts kan detta resultat 

motivera att inte prioritera denna funktion eftersom det inte efterfrågas av 

kunderna. Digitala elmätare har varit obligatoriskt ett tag och applikationer för 

att mäta sin elförbrukning har blivit mer populär på senare år. Om en digital 
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vattenmätare skulle sättas i bruk kanske statistiken så småningom bli mer 

intressant och mobilapplikationen därmed bli mer aktuell. 

De två kriterierna som fick högst medelvärde var ”identifiering av 

vattenläckor/stopp och dylikt”, 4.28, samt ”trådlös avläsning”, 3.92. Det höga 

medelvärdet kan bero på att kunden ansåg att de får en direkt nytta av dessa 

funktioner, det ger även mer kontroll till kunden då de kan ta del av viktig 

information snabbare, som t.ex. vattenläckor. T.ex. kan kunden själv se på 

vattenmätaren om den har registrerat något felmeddelande, samt att MSVA får en 

notifikation när de hämtar in avläsningsdatan att det är ett fel på mätaren och 

även vilket fel som mätaren registrerat. Trådlös avläsning innebär att avläsning 

kan ske oftare vilket leder till mer korrekt debitering. Fem personer ansåg att 

”trådlös avläsning” inte var en viktig funktion, dessa är troligtvis nöjd med den 

nuvarande lösningen. Det kan också bero på att till exempel inte litar på systemet, 

i det fallet är det upp till MSVA att informera om hur det fungerar och vilka för- 

och nackdelar som kommer med ett digitalt inhämtningssystem.  

Det var totalt tre respondenter som trodde att den nya lösningen skulle fungera 

dåligt med att säkert hämta in avläsningsvärden. Detta kan vara relaterat till de 

som ansåg att trådlös avläsning inte var viktigt. Majoriteten av respondenterna 

trodde att lösningen skulle fungera bra eller väldigt bra. Detta visar på ett 

förtroende hos kunderna för en digital lösning för inhämtning av avläsningsdata 

och att de känner en trygghet över en potentiell övergång till digitala 

vattenmätare. 

20 av 39 respondenter accepterar inte en högre taxa om en digital vattenmätare 

skulle implementeras. Vissa respondenter kommenterade att detta borde innebära 

besparingar för MSVA också och förstår därför inte varför taxan skulle höjas. Om 

en sådan implementation skulle innebära en högre taxa kan det vara av intresse 

för MSVA att skicka ut informationsblad om varför taxan i sådana fall behöver 

höjas. 

5.3 Investeringskalkyl 

En investeringskalkyl utfördes för att få ytterligare underlag för att undersöka 

huruvida en investering i digitala vattenmätare borde utföras eller ej. I detta fall 

så skulle återbetalningstiden ligga på 12 år vilket gör att den nödvändiga årliga 

vinsten kommer att ligga på 1 648 385 kr. Med tanke på att MSVA inte har som 

mål att gå med vinst så blev det bästa alternativet att beräkna hur mycket de skulle 

kunna höja faktureringen för varje kund så att de kan få in det exakta beloppet. 

Denna höjning kommer att ligga på 10,99 kr per faktura, alltså 5,49 kr per månad, 

då fakturering sker varannan månad. Dessa siffror är positiva då ca 50 % av 

respondenterna är beredda att betala en högre taxa mellan 50 till 200 kr. 

Beräkningen kunde ha gjorts noggrannare om flera besparingsmöjligheter eller 

samarbetsmöjligheter hade tagits i beaktning. Detta skulle ha inneburit att den 

nödvändiga vinstmarginalen skulle minska vilket skulle innebära mindre 

ekonomisk påverkan på kundens ekonomi. 
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6 Slutsatser 
Hur kan digitala vattenmätare påverka arbetsbördan och arbetsflödet? Genom 

att använda VSM kunde en karta ritas upp över hur nuläget såg ut för 

inhämtningsprocessen. Den visade att processtiden var 50 dagar men att den 

värdeskapande tiden endast var 449 sekunder. När nuläget hade kartlagts och 

information samlats om hur en digital vattenmätare skulle ändra processen 

gjordes en karta över det framtida läget. Kartan över det framtida läget visade att 

processtiden var 28 dagar och den värdeskapande tiden blev nu 91 sekunder. 

Både den värdeskapande tiden och totala processtiden har minskats i det framtida 

läget. Genom att implementera en digital vattenmätare och därmed utesluta ett 

inskanningsbolag och utskick av avläsningskort skulle den totala processtiden 

nästan halveras samtidigt som den värdeskapande tiden minskas med ca 80%. 

Det som tar mest tid i den framtida läge är fakturering som har ett icke värde-

adderande tid på två veckor. Digitalisering bidrar till flera automatiserade 

processer som minskar arbetsbördan och effektiviserar arbetsflödet, eftersom den 

mänskliga faktorn minskas. 

Tillför en digitalisering av inhämtningsprocessen något kundvärde? Kunderna 

ställer sig ganska neutralt mellan digitala vattenmätare och analoga, där den 

digitala vattenmätaren hade ett marginellt högre medelvärde. Detta kan bero på 

att kunderna just nu är vana vid den analoga lösningen. De två funktioner som 

stod ut mest hos den digitala vattenmätaren är sådana som inte går att få med en 

analog vattenmätare. Trots att kunderna ställde sig ganska neutralt till en digital 

vattenmätare bör kundnöjdheten öka vid införandet av en digital vattenmätare, 

då detta innebär att kunderna inte behöver lägga tid på avläsningskort och 

faktureringen blir mer exakt. Detta kan kopplas till Kanomodellen och de tre 

produktegenskaperna för kundnöjdhet. Eftersom digitalisering oftast innebär nya 

funktioner och lösningar innebär det att nya omedvetna behov kan uppfyllas. 

Eftersom kunderna var motstridiga till en högre taxa kan både kunderna och 

MSVA dra nytta av att kunderna får mer information om ett byte av vattenmätare 

kommer ske och vad det kommer att innebära. Till exempel vilka för- och 

nackdelar som kommer med mätaren, om taxan kommer ändras och i sådana fall 

varför den ändras. Det är viktigt att kunderna får veta vad detta innebär för dom. 

Detta stöds av ISBM (2012) såväl som Porter (1985). 

Undersökningen hade kunnat blivit bättre genom att få en större bas av 

respondenter som valt att svara på enkäten. Detta hade gjort att ett mer korrekt 

medelvärde och standardavvikelse över de olika värderingarna troligtvis hade 

presenterats. Undersökningen hade även kunnat blivit bättre om nuläget hade 

kunnat kartlagts personligen istället för att enbart lyssna till intervjuer. 

Förslag till vidare forskning är att undersöka hur den framtida processen för en 

digital vattenmätare faktiskt hade sett ut jämfört med den prognos som utfördes 

i detta arbete. Ytterligare förslag till vidare forskning kan vara att mäta 
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kundnyttan före och efter implementering av digitala vattenmätare och se hur den 

förutspådda kundnyttan skiljer sig från den upplevda framtida kundnyttan.  

6.1 Etiska och samhälleliga aspekter 

Innan intervjuerna och enkäten förklarades kort vad syftet med studien var och 

varför den genomfördes. Detta gjordes för att informera informanterna och 

respondenterna om att det var en specifik process eller preferens som skulle 

analyseras, inte de svarande. Alla som deltog i undersökningen har hanterats 

anonymt för att inte kunna utpekas för en speciell åsikt eller annat.  

Om MSVA väljer att implementera digitala vattenmätare så att det framtida läget 

liknar det som presenterats i denna rapport, kan det öppna upp möjligheter för 

såväl anställda som kunder hos MSVA. De anställda som just nu har i uppgift att 

sköta denna process kan fokusera på andra arbetsuppgifter, som till exempel 

kundfrågor. Det kommer även att eliminera ansvaret hos kunden att läsa av 

mätaren och skicka in avläsningskort, vilket underlättar för kunden och blir 

mindre tidskrävande. 

Digitalisering överlag gör att tidsåtgången minskar för de berörda parterna (både 

företag och boende i en kommun). Det innebär även att mindre administrativt 

arbete behöver utföras, samt att en process har mindre antal steg för att 

genomföras. 
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Bilaga A: Investeringskalkyl 
INVESTERING  SEK 

    

Vattenmättarens kostnad 800 

Antal Vattenmättare 25 000 

    

Inköpspriset 20 000 000 

    

IMPLEMENTERING   

Anställda 1 

Lön /mån 25 000 

Timlön i kr 156,25 

Antal timmar arbetat i 6 mån 960 

Ragnells kostnad/bil(mottagare) 30 000 

Arbetaravgift i % 0,3142 

Avtalsförsäkringar i % 0,0008 

Avtalspensioner i % 0,0683 

Antal mottagare 10 

Kostnad mottagare 20 000 

    

Totalen av lönen 710 762,4542 

Totalen av hela av implementering 20 710 762,45 

    

Lönsamhet period i år. 12 

    

Lönsamhet per år 1 648 385,121 

Lönsamhet per kort 65,93540485 

Avgift per kort per faktura 10,98923414 

    

BESPARINGSMÖJLIGHET   

Reducerat pris i kr 430 141 

Kostnad per kort 25 

Antal som skickas till Evry  20 000 

Total kostnad för kort är  500 000 

    

TIDSBESPARING   

Tidigare process till MSVA i månad 1 

Nuvarande process till MSVA i 
månad 0,5 
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Bilaga B: Enkät 
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Bilaga C: Intervjufrågor 

• Beskriv nuvarande inhämtningsprocess 

o Vilka moment finns i processen? 

o Hur lång tid tar varje moment i den nuvarande processen? 

o Har ni kartlagt den nuvarande processen? 

• Vilka för- och nackdelar finns med den nuvarande processen? 

• Varför vill ni ändra processen? 

• Hur vill ni att processen ska vara utformad i framtiden? 

• Hur skulle processen se ut för den digitala mätare ni tittat på? 

o T.ex. vilka moment som försvinner, finns kvar 

• Vilka för- och nackdelar finns med den nya mätaren? 

• Kan bytet påverka kunden och i sådana fall, hur? 

 


