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Förord  
 
Teknisk information (TI) avser den information som möjliggör att 

kvalificerade tekniska produkter och tjänster kan introduceras, brukas, 

underhållas och avvecklas på ett säkert och miljömässigt sätt. 

Teknikinformationscentrum (TIC) är ett EU strukturfondsprojekt i två steg 

med Mittuniversitetet som projektägare samt Försvarets materielverk 

(FMV) och ett femtontal företag som aktiva projektpartners.  

 

TIC i sin helhet syftar till en stärkt och utökad TI-verksamhet i regionen. I 

sin strävan mot detta mål arbetar TIC steg 2 på i huvudsak följande 

fronter. Utveckling av förutsättningarna för en gemensam 

produktionsmiljö för att undvika dubbelarbete och redundant lagrad 

information, inkluderande dokumentstrategier och en gemensam TI-

kultur. Metodutveckling för att förbättra och effektivisera 

kompetensförsörjning inom TI-området utgör ett andra fokusområde. TIC 

steg 2 arbetar också med omvärldsbevakningen inom TI för att kunna se 

potentialen och tillgodogöra sig dagens och framtidens teknik. Slutligen 

arbetar TIC för etablering av starka nätverk mellan områdets aktörer och 

en förstärkning av TI-området genom marknadsföring . 

 

Via TI-rapporterna görs projektresultaten tillgängliga för en bredare krets 

av TI-intressenter. Rapporterna sprids i elektronisk form och är tillgängliga 

via projektets webbplats www.miun.se/ticprojektet. Projektledningen 

hoppas att rapportserien fyller en väsentlig roll i vår strävan att öka 

intresse och medvetenhet om TI-området.  

 

Föreliggande rapport är en beskrivning av produktionsprocessen av TI och 

dess värdeadderande aktiviteter samt hur dess övergripande effektivitet 

kan mätas.  
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1.  Inledning 
 

”Syftet med att mäta är aldrig att skapa diagram utan att ge kunskap.” 

(Ljungberg &  Larsson, 2012) 

 

Dagens arbetsliv förutsätter en ständig utveckling av de processer vilka 

ingår i organisationen (Burnes, 2004). Det gäller att utveckla dem för att 

ständigt hålla sig i framkant eller för att vara effektiv med de resurser som 

finns. Detta är uttryck och diskussioner som vi alla har hört och kan förstå. 

Det intressanta och komplexa blir när det ska omsättas i operativt arbete – 

hur gör vi och vilka konsekvenser får olika beslut? 

 

Det som blir intressant i diskussionen i att utveckla produktionsprocessen 

är att prioritera vilka aktiviteter som ska få en framskjuten roll (Kettinger, 

1997). På vilka premisser ska prioriteringen ske – är det de aktiviteter som 

organisationen själva är duktiga på eller är det de som skapar mest värde 

för kunden? Ett vanligt synsätt, vilket även används i denna rapport, är 

det som tillför mest värde utifrån kundens synvinkel.  

 

Förbättringar i processer behöver kommuniceras och speciellt de 

processerna som inte är organisationens huvudprocess, utan ses som en 

stödjande del (Slumpi, Ahlin et al., 2012). Ifrågasättandet av de stödjande 

processerna existens är oftast högre och toleransen för deras kostnader 

lägre (Sörqvist, 2004). I kommunikationen om förbättringar bör det som 

har förbättrats beskrivas och för att skapa jämförbarhet och kontinuitet 

behöver numeriska värden finnas med. 

 

Att producera teknikinformation betyder att ingå i en stödjande process, 

där betydelsen och prioriteten varierar mellan olika organisationer. 

Oavsett TI-processens inflytande behöver den, precis som alla andra 

processer i en organisation, beskrivas ur kundens synvinkel. I 

kommunikationen, och speciellt kommunikation till en högre 

ledningsnivå, behöver mätningar av processen göras och med jämförande 

mätetal för att beskriva dess utveckling.   

             

 

Med utgångspunkt från de två ovanstående delarna är syftet med denna 

rapport i serien från TIC-projektet att ta upp två olika frågeställningar:     

1. Vilka värdeadderande aktiviteter finns det i produktionsprocessen 

av TI? 

2. Hur kan effektivitet mätas i produktionsprocessen av TI?  
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Rapporten är uppbyggd med ett inledande kapitel med beskrivning av 

tillvägagångssätt. Nästkommande kapitel behandlar teoribildningar om 

produktionsprocesser, värde och effektivitet. Resultat från det empiriska 

materialet presenteras i det fjärde kapitlet och det femte innehåller 

diskussion om olika delar av frågeställningarna och det sista kapitlet råd 

om hur värdeskapande aktiviteter kan formas i TI:s produktionsprocess 

och hur effektivitet kan mätas.  

 

Denna rapport är det 3:de rapporten 2013 i den rapportserie som är 

resultatet av avrapporteringen från TIC II-projektet.   

2. Beskrivning av tillvägagångssätt  
I denna del kommer en beskrivning av organisationerna Alfa-U och Beta-B 

och hur studien utfördes. För tydlighetens skull kommer organisationerna 

att benämnas Alfa-U där U innebär utförare och Beta-B där B står för 

beställare.  

Alfa-U är ett konsultföretag som har specialiserat sig på ledning och 

operativ utveckling av TI och har funnits i branschen sedan mitten av 90-

talet. Företaget finns representerat i Sverige och i sex andra länder runt om 

i världen och totala antalet anställda är över 600. I Sverige finns sju olika 

kontor och man ingår här i en koncern organisation.  

Beta-B ingår i en världsomspännande koncern av teknikföretag i 

processindustrin och har totalt över 27 000 anställda. Beta-B är specialiserat 

mot tillverkning och underhåll av utrustning och tjänster för pappers- och 

massaindustrin och har drygt 700 anställda.         

Mellan Alfa-U och Beta-B genomfördes en outsourcing av 

teknikinformationsfunktionen 2010. Genom detta avtal övertog Alfa-U all 

hantering av kunddokumentationen kopplad till TI och även 

medarbetarna.    

     

Starten på studien var vid ett första möte med en representant för 

organisation Alfa-U diskuterades innehåll och upplägg av en studie. Detta 

konfirmerades sedan via mail diskussion. Undersökande forskare fick 

även tillgång till material om processen för att producera 

Teknikinformation och om de mätningar som genomfördes enligt ingånget 

avtal mellan Alfa-U och Beta-B.    

En inläsning i ämnet gjordes och då framförallt inom området processer 

med koppling till värdeskapande aktivitet och inkrementell utveckling 

(”lean”). Även teori i områden värde och effektivitet lästes in och 

hämtades också från tidigare inläsningar.        

 



3 

 

Underlaget till denna rapport har genomförts genom att intervjua fem 

olika respondenter. De olika respondenterna hade följande yrkesroller och 

organisationstillhörighet:  

Person Yrkesroll Organisation 
A Teamledare teknikinformation ort A Alfa-U 

B Teamledare teknikinformation ort B Alfa-U 

C Ansvarig outsourcning Beta-B Beta-B 

D Projektledare leverans Beta-B 

E Projektledare leverans Beta-B 

Tabell 1: Respondenter, yrkesroll och organisationstillhörighet 

 

Organisation Alfa-U och Beta-B har samröre genom en outsourcing av 

teknikinformationsfunktionen från Beta-B till Alfa-U. Fysiskt sitter person 

A och B kvar i organisation Beta-B:s lokaler tillsammans med övrig 

outsourcad personal. Person A har kommit in i organisation Beta-B vid 

outsourcingaffären och person B har tidigare arbetet hos Beta-B.  

Intervjuerna gjorde i respektive persons arbetsrum och intervjuerna tog 

mellan 70 till 90 minuter. Intervjuerna transkriberades sedan och lästes 

igenom igen för att ta ut olika kategorier ur materialet. Kategorierna utgick 

ifrån det teoretiska underlaget och kopplades till: 

 Innehåll i teknikinformation 

 Aktiviteter i processen för att producera 

teknikinformationen    

 Värdeperspektiv på teknikinformation (vem, vad och 

när) 

 Effektivitetsmätningar på processen Teknikinformation 

  

Det empiriska materialet sammanställdes och analyserade därefter från 

utifrån det teoretiska underlaget för produktionsprocessen för TI, värde 

och effektivitet.     

3. Produktionsprocesser 
Mycket av det som görs internt i en organisation beskrivs idag via 

processer. Anledningen till detta kan vara att se till att organisationens 

resurser och kompetens används på bästa sätt, d v s att effektivitet skapas, 

och att det som skapas i processen är till värde för kunden och att kunden 

blir tillfredställd(Ljungberg &  Larsson, 2012). Det finns olika vägar att gå 

för att förändra och utveckla processer – t ex genom att reducera 

kostnaderna eller öka intäktssidan, outsourca processer eller att göra en 

större IT-investering (ibid).  

 

I en organisation delas processerna in i huvudprocesser och stödjande 

processer (Sörqvist, 2004). Huvudprocess är de processer som är 
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verksamhetens grund och är tvärfunktionella till sin natur. Detta då de är 

beroende av olika kompetenser. Stödjande processer finns för att 

huvudprocesserna ska kunna arbeta effektivt, t ex ekonomiprocessen.   

 

Kundbegreppet är centralt i en processbeskrivning och därför är 

diskussion om vem som är organisationens kund viktig. Det finns en 

mängd olika synsätt på begreppet – t ex den som betalar eller den som är 

användare. En del organisationer inför begreppet intressent för att vidga 

terminologin och även ha med ägarnas, ledningens, samhällets, 

medarbetarnas syn på processen. (Ljungberg &  Larsson, 2012)        

 

Vad är då en process? I denna rapport finns en mer utvidgad syn på vad 

en process är. Det innebär att en process innehåller sekventiella aktiviteter 

som använder information och resurser för att skapa det värde som ska 

tillfredställa ett visst behov. En process ingår i ett större nätverk av 

processer, även dessa repetitiva i sitt utförande. Att denna syn beskrivs 

som en mer utvidgad beror på att den skiljer sig från flöde, där enbart de 

aktiviteter som ska utföras beskrivs och inget om det värde som skapas 

finns med. Beskrivningen innebär även att information byts mellan olika 

parter under processen och att det måste finnas resurser tillgängliga. 

Resultatet av processen är någon form av utvärderingsbart objekt och det 

kan mätas eller jämföras med uppställda kundkrav. (Ljungberg &  

Larsson, 2012)     

 

Den information som byts mellan olika parter i processen ska stödja 

produkt – och materialflödet (Petersson, Johansson et al., 2009). Detta 

samspel innebär att förändringar i ett informationsflöde kan påverka alla 

de andra flödena. Informationen som finns tillgänglig i processen ska hålla 

bra kvalité, d v s den ska vara så aktuell som möjligt och visas på ett sätt 

som gör den lätt att samstämmigt tolka.      

 

En annan syn på aktivitet har lean-rörelsen, där varje aktivitet ses som 

arbete plus resursslöseri (”waste”). Detta resursslöseri är då viktigt att 

hitta och åtgärda. Resultatet blir att organisationen kan göra en bättre 

leverans till kunden och därmed skapa högre värde i dessa (Bicheno, 2008). 

Slöseriet finns i olika kategorier – t.ex. över – eller underbelastning, 

väntan, transport, sortera och leta eller suboptimering. Ett synsätt i lean är 

att ta bort resursslöseriet för resurserna, här kan nämnas mänskliga 

förhållanden att arbeta i och bra underhåll för de maskinella resurserna.   

 

Standardisering av de olika ingående delarna i en process innebär att 

lättare hitta avvikelser, bidra till förutsägbarhet och skapa en bas för 

lärande (Petersson, Johansson et al., 2009). I standardisering är det centrala 
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beskrivningen, överenskommelsen, om det normala läget. I och med detta 

kan organisationen lättare hitta avvikelser och se vad och vart slöseriet 

finns. Förutsägbarheten ger möjlighet till uppföljning, jämnare kvalité och 

ökad kapacitet. Sammantaget ger detta ofta kostnadsbesparingar.      

 

Att förändra och utveckla en verksamhetsdel, som en process är, innebär 

att den utvalda delen ska jämföras och förändras mot organisationens 

uppsatta vision och den operativa vägen fram till detta (Ljungberg &  

Larsson, 2012). En huvudingrediens i ett lyckat förändringsarbete innebär 

att det ska göras av en grupp medarbetare med olika kompetenser 

(Petersson, Johansson et al., 2009).   

 

4. Värde 

 
Ordet och begreppet värde har många olika aspekter. Ur en 

processorienterad synvinkel är värde något subjektivt och det bestäms av 

en hel marknad, del av marknad eller en enskild kund (Bicheno, 2008). Ur 

denna syn kan utläsas vad det är som behöver göras i en process för att 

skapa värde, precis som det motsatta är möjligt. Detta innebär också att det 

är leverantören TILLSAMMANS med kunden som skapar det 

sammanlagda värdet. Den konkurrensmässiga fördelen består av att 

kombinera och använda resurser på ett effektivt sätt och med en 

gemensam målinriktning.     

Det nominella värdet är den summa som köparna vill betala för det som en 

firma kan ge dem (Barber &  Tietje, 2008). Produktens värde kan ses som 

sanningens ögonblick – få exakt den produkt som man vill ha, vid rätt 

tidpunkt, till rätt kvalité och antal och till rätt pris (Bicheno, 2008). Det som 

idag produceras och anses värdefullt kan vara skräp imorgon, d v s det 

gäller att anpassa produktionen till det som är efterfrågat för tillfället.      

För att bestämma värde menar Barua et al (Barua, Konana et al., 2004) att 

tre olika synvinklar behöver användas:  

  vem är det som upplever värde 

  vilken typ av värde 

  när i tiden ska värdet mätas   
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Att bestämma ut vems synvinkel värdet ska upplevas är väsentligt. I en 

organisation är det ofta kunden som ses som den som ska bestämma 

värdet, dock gäller det att vara noggrann och överens om vem det är som 

är kunden (Sörqvist, 2004). De olika typer av värde som finns hänförs 

övergripande till finansiella och icke-finansiella värden, även kallade 

hårda och mjuka värden (Frisk, 2007). Tidsaspekten är den minst synliga 

av de tre aspekterna och är också den svåraste att diskutera (Ward &  

Daniel, 2006). Tiden gör att nya värden kan uppstå och att gamla kan 

försvinna, vilket innebär svårigheter rent jämförelsemässigt. Även de som 

utför värderingar spelar roll för det slutgiltiga resultatet – en gjord 

undersökning pekar på detta. Samma projektinstallation och liknande 

arbetsmiljö innebar olika resultat för olika projekt, även om det var 

finansiella värden som uppskattades (Bailey, 2011). Detta innebär att även 

de finansiella mätvärdena innebär en tolkning av värdet.       

5. Effektivitet 
I det engelska språket finns två ord med olika innebörd, vilka ofta 

översätts till svenska med effektivitet: ´effectiveness´ och ´efficiency´. Det 

förstnämnda innebär att göra rätt aktiviteter och det andra med att göra 

aktiviteter på rätt sätt (Luftman, 2000). Effektivitet i denna rapport 

kommer att tolkas som att göra aktiviteter på rätt sätt (”efficiency”).    

 

Ljungberg och Larsson (Ljungberg &  Larsson, 2012) menar att de 

organisationer som vill öka sin effektivitet behöver vara nyfikna på och 

använda sig av nytänkande. Detta på grund av att de strukturer, normer 

och kultur som är rådande ofta är bevarande i sitt sätt att vara och att det 

därför innebär att strukturella förändringar måste göras för att ge tillfälle 

till verkliga förändringar.   

 

En annan del i effektivitet är mätningar och hur de påverkar i och med sin 

styrande effekt. Mätningar i sig ska göras på rätt sätt, mäta rätt saker och 

gå i samklang med organisationens/processens uppsatta mål(Ljungberg &  

Larsson, 2012). För att utveckla organisationen ska mätningarna ge 

medarbetarna motivation till att handla och att utföra rätt handling 

(Petersson, Johansson et al., 2009). Svårigheter kan finnas i att mäta de 

mjuka värdena som finns, t ex kunskap, då det är fråga om en bedömning, 

men likväl behöver de finnas med. De traditionella mätningarna har flera 

nackdelar, t ex att de är för finansiellt fokuserade, är alltför internt 

fokuserade, ger för lite information om framtiden och fokuserar på input 

istället för output (Ljungberg &  Larsson, 2012).       
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Vad är då syftet med en mätning? Ljungberg och Larsson (Ljungberg &  

Larsson, 2012) menar att det övergripande syftet med mätningar är att ge 

svar på var och varthän. Operativt ger mätningar kunskap, vilket innebär 

att de bl.a. skapar ett gemensamt språk genom överenskommelser, 

möjliggör jämförelser och identifierar problem. Mätsystem kan dock 

motverka sitt syfte genom att bevara en situation, vilket ofta händer då 

mätsystemet används för att registrera och behandla siffror.            

 

Det som ska mätas – vad – är beroende av situationen och kontexten och   

på detta vis skapa en gemensam sanning om den aktuella situationen (Tian 

&  Ketsaraporn, 2012). För en process ska det reflektera dess viktiga 

egenskaper och hur den presterar, vilket bidrar till att mätningarna 

utvecklar processen och dess resurser (Ljungberg &  Larsson, 2012).      

 

Den övergripande processen att utveckla mätprocessen innebär att samla 

in mätvärden, presentera dem, kommunicera, analysera och förändra 

mätvärden (Ljungberg &  Larsson, 2012). En mätprocess ska - precis som 

alla andra processer - ha ägarskap och vara utvecklingsbar. De mått som 

väljs ska vara kopplade till processen och de ska vara överenskomna och 

konkreta, vilket innebär att de inte kan tolkas på olika sätt. Ofta kan detta 

innebära långa diskussioner och i en pragmatiskt inriktad organisation är 

det bästa att införa mått med brister och utveckla dem, en inkrementell 

utvecklingsstrategi. En annan viktig del i diskussionen och 

överenskommelsen är att diskutera det som inte ska mätas. Kopplingen till 

processen gör att måtten bör vara jämt spridda utmed den och om möjligt 

innehålla olika typer av värden – t.ex. finansiella och icke-finansiella.           

 

Lean-rörelsen är tydliga i sitt budskap om att mäta process och inte 

människa (Petersson, Johansson et al., 2009). Tydligheten finns även i att 

medarbetarna ska förstå mätetalen och hur de själva kan påverka dessa. 

Man vill också att mätningarna ska ha en tät frekvens för att snabbt kunna 

hitta avvikelser och därmed kunna åtgärda dem.       

6. Resultat 
Det resultat som har kommit fram under intervjuerna presenteras här. 

Presentationerna kommer att utgå från rubrikerna:  

 Teknisk information – vad innehåller den och hur ser 

organisationen på den   

 Produktionsprocessen för teknisk information – vad ingår i 

den och vad kan man vara utan  

 Värde och perspektiven för vem, vilken typ av värde och när 

värde uppstår 
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 Effektivitet och mätningar 

 

6.1 Teknisk information hos Beta-B – organisation och 
krav 

Den teknisk information som produceras för organisationen Beta-B:s 

räkning av Alfa-U består av kunddokumentation – anvisningar för 

installation, underhåll, drift och även kvalitetsdokumentation. Leveransen 

sker i oftast i pappersform och för slutleveransen med tillhörande CD. 

Teknikinformationsavdelningen ansvarar även för leverans av 

projektdokumentation, som t ex ritningar vart maskiner ska stå i 

byggnader, flödesschema, materiallistor eller kopplingsschema. 

Kunddokumentationen skapas av Alfa-U i samarbete med Beta-B och även 

i samarbete med de underleverantörer som finns till sålda produkter. 

Organisatoriskt ligger ansvaret för dokumentationen hos Beta-B:s 

konstruktionsavdelning, vilket innebär att dokumentationen ses som en 

del av produkten, men inte som en del av kärnverksamheten. Detta är 

anledningen till att outsourcingen har gjorts till Alfa-U. Syftet med 

outsourcingen är även att effektivisera processen och att öka 

framåtskridandet i den kompetensmässigt genom att få tillgång till mer 

kompetent personal och bättre systemstöd. Att dokumentationen inte ses 

som en del av kärnverksamheten och ändå räknas som en del av 

produktleveransen gör dess ställning otydlig och olika viktig beroende på 

vad den betalande kunden kräver. Vissa kunder ser den som extremt 

viktig för att kunna installera och använda levererade produkter och andra 

kunder ställer enbart dokumentationen på hyllan. Internt i Beta-B har inte 

teknikinformation (TI) speciellt hög status utan ses mer som något 

nödvändigt ont. 

  

Kundkraven på TI kan i denna studie ses ifrån flera olika kundperspektiv. 

Det övergripande interna kundkravet från Beta-B vilket innebär att 

teknikinformationen ska framställas på ett effektivt sätt, 

installationsmontören som vill att den ska vara helt korrekt och levereras 

på papper och den externa kunden, i detta fall en extern användare. Den 

sistnämnda får leverans av TI på ett standardiserat sätt och upplevs sällan 

ställa ytterligare krav på innehåll, förutom språket. Varken organisation 

Alfa-U eller Beta-B har gjort förfrågningar eller undersökningar hos de 

externa kunderna vad de vill ha eller vad som skulle underlätta deras 

arbete. Det finns tankar och idéer om att göra externa 

kundundersökningar i framtiden. De nya krav som kommer fram om 

innehållet i TI görs av teknikinformatörerna själva och är kopplat till 

outsourcingavtalets krav att vara finansiellt mer effektiva i sitt arbete. Nya 

krav kan även uppstå på grund av nya lagar och förordningar, då främst 
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på kvalitetsdokumentationen. De nya kraven kommer successivt och gör 

att organisationen ser en ökad mängd dokument i framtiden.  

 

Leveransen av TI sker i pappersform och med en tillhörande CD, oftast i 

flera omgångar, något som benämns som en branschstandard. 

Anledningen till detta är att det finns ett kunder där tillgången till ström 

uppges vara begränsad och även tillgången till datorkraft. Beta-B har 

nyligen infört i sina kontrakt att leveransen av TI enbart kommer att ske 

digitalt, men kommer inte att vägra någon kund pappersleverans om de 

kräver det.  

      

I Beta-B finns en medvetenhet om att det kan finnas ett samband mellan 

kvalitén på innehållet i TI och att det blir många samtal till organisationen 

när kunden inte kan installera eller underhålla produkten på ett bra sätt. 

En följd av detta är att vid prioritering av att leverera TI på utsatt datum 

och till sämre kvalité eller att skapa god kvalité och senare leverans är det 

sistnämnda alternativet som har den högsta prion - kvalitet före 

leveranssäkerhet. Inställningen är dock att det inte ska överproduceras 

kvalitetsmässigt utan nivån ska vara ”Good enough”.            

    

6.2 Produktionsprocessen Teknisk information  

För den enskilde teknikinformatören innebär rollen en mängd interna 

kontaktytor – utveckling, konstruktion, eftermarknad och sälj. 

Kontaktytorna är av flera skäl – dels för att information från flera olika 

avdelningar ska finnas med i TI och dels för att i Beta-B:s övriga processer 

finns inte TI med som ett naturligt inslag. TI ses inte som en 

kärnverksamhet och synligheten hos övriga organisationen är låg.      

Hos Beta-B finns det följande interna huvudaktiviteter för att producera TI: 

 Beställning 

 Faktainsamling och form för genomförande  

 Ordererkännande 

 Revidering/framtagning av ny instruktion inkl avstämningar 

 Korrekturläsning 

 Teknisk avstämning 

 Publicering 

  

Beställningen går via projektledaren via ett webbformulär och innehåller 

bl.a. information vad som ska levereras och när. Efter den mer formella 

beställningen görs en muntlig faktainsamling mellan Alfa-U och Beta-B. 

Detta innebär att ta reda på mer exakt vad som ska göras och hur för att 

kunna göra tidsuppskattning. Faktainsamlingen görs emot olika underlag, 

t ex designspecifikation eller tillverkningsunderlag. Tidsuppskattningarna 



10 

 

görs för att ha kontroll på beläggning och även fakturering. 

Faktainsamling och efterföljande tidsuppskattning har införts efter 

outsourcingen och är en aktivitet som finns på pappret och även oftast 

utförs i praktiken.   

Ordererkännandet är signerad och formell information om innehåll i 

leverans och tiden det tar att göra leveransen.  

Att ta fram en instruktion innebär att skriva den utifrån tidigare existerande 

information, ta fram en helt ny instruktion eller att få information från 

någon underleverantör. Det blir fråga om en form av modulbyggande för 

att få fram kompletta instruktioner – information om tidigare gjorda 

instruktioner finns att söka fram digitalt. Nya instruktioner skrivs så 

generella som möjligt för att kunna återanvändas och ingå i 

modulbyggandet.   

Korrekturläsning görs internt inom TI-avdelningen för svenska och 

engelska texter och externt för andra språk.  

Teknisk avstämning görs av konstruktionsavdelningen och speciellt om det 

är information från underleverantörer.     

Uppföljning av utfört arbete görs med hjälp av antal nedlagda timmar i det 

specifika projektet och används som en kunskapsbank för nästa offert.  

 

Värdet som teknikinformatörerna själva ser med processen, och att det inte 

är konstruktörer som skapar TI, är att ha ett korrekt språk, enhetlig och 

användarvänlig layout och en god spårbarhet i dokumentationen. Övrig 

organisation ser TI processen som helt fristående från övriga Beta-B och 

försöker vara inblandad i minsta möjliga grad. Synen på TI-processen har 

inte förändrats efter outsourcingen utan har varit på detta vis under en 

längre tid. På frågan om det är möjligt att ta bort TI blir svaret att det inte 

går och det hänvisas till lärandeprocessen hos den externa kunden.    

 

På frågan om vad som ses som onödiga aktiviteter nämns 

pappersleveranser och även vissa problem med dokumentation från 

underleverantörer. Under ett stort projekt kan det bli upp till femtio 

leveranser innan den slutliga leveransen av kunddokumentation görs. Att 

göra en pappersleverans tar upp till en halv dag i arbetstid. Beta-B har i 

sina nuvarande offerter som standard att leverera TI digitalt, men om 

kunden kräver pappersleveranser kommer organisationen inte att ta strid 

mot utan leverera på papper. Motiveringen till att leverera i pappersformat 

är att det finns länder som inte har datorer, det finns en vana både internt 

och externt att få leveransen på detta vis. Internt ser man en 

effektiviseringsvinst med att slippa pappersleveranserna och att få tid till 

att bygga TI på ett annat vis med t ex XML.  
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Det som nämns som tidskrävande i samband med TI från 

underleverantörer är att den inte kommer i någon form av standardformat 

eller i tid, vilket innebär internt extraarbete.  
    

6.3 Värde – perspektiven vilken nytta, vem och när 

Beta-B mäter värdet med TI preciseras i form av numeriska värden, t ex 

leveranssäkerhet eller hur mycket TI processen påverkar konstruktörerna. 

Det är enbart kostnadsaspekter som mäts och den interna kundens 

aspekter. Det har inte gjorts några specifika mätningar på vilket värde som 

den externa kunden ser mer TI och även om det diskuteras att göra detta i 

framtiden. Från Alfa-U:s sida först mot den interna kunden, Beta-B, och 

därefter externt.      

Det generella värdeperspektivet för TI ses vara den externa kunden - i 

form av en montör, montagefirma, användande kund, organisations Beta-

B:s egna reparatörer eller supportpersonal. Vid enstaka tillfällen kan TI 

vara värdefullt i form av marknadsföringsmaterial eller 

utbildningsmaterial. Den externa kunden förädlar ofta den digitalt 

levererade TI i sina egna underhållssystem och pappersleveransen 

används som flyttbara uppslagsverk. 

Tidsperspektivet på när TI skapar värde hos kunden är olika beroende på 

innehållet i dokumentationen – t ex för installationsmanualen vid 

installation och driftsättning eller underhåll för löpande service. 

 

6.4  Värdeskapande aktiviteter 

Tidigare har nämnts att högsta prioritet är att leverera till bestämd kvalitet 

och i tid. Mellan kvalité och leverans i tid är det kvalité som är av 

överordnad prioritet. Ett annat övergripande mål är att ständigt 

effektivisera och förbättra produktionsprocessen och kompetensen om de 

producerade produkterna. Att öka kompetensen om produkterna innebär 

att granskningsprocessen blir bättre och skapar ett bättre samarbete mellan 

TI och konstruktörerna. I förlängningen ökar detta även värdet för den 

externa kunden då instruktionerna blir bättre. Instruktionerna ska ha bra 

sökbarhet och vara lätta att förstå. 

En annan värdeskapande aktivitet, som inte finns med i 

produktionsprocessen, är att använda sig av standardiserade moduler. 

Detta har en direkt koppling till arbetet att producera standardiserade 

maskiner.    

Att arbeta med effektivitet via värdeskapande aktiviteter hos Beta-B görs 

genom ett inkrementellt arbete, sällan eller aldrig genom att byta ett helt 

arbetssätt och på så vis ändra en aktivitet eller en process.     
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6.5   Effektivitet - mätningar 

I outsourcing-avtalet finns en gemensam uppgörelse om att effektivisera 

produktionsprocessen för TI under avtalsperioden. Effektiviseringarna ska 

helt och hållet göras genom kostnadsbesparingar och uppföljningen görs 

årsvis. Mätningarna utförs i jämförelse med den ”roadmap” som har lagts 

upp för TI-avdelningens effektiviseringsarbete. Att mäta effektivitet 

innebär idag att göra en procentuell uppskattning hur mycket tid som 

sparas genom att ändra ett arbetsmoment i processen från Alfa-Us sida och 

vid den årliga uppföljningen fastslås procentsatsen. Övriga mätvärden 

som finns i avtalet är även de av karaktären hårda värden, d v s timmar 

eller pengar.    

Trots att det finns mätvärden för nedlagd tid upplevs den som svår att 

använda för att mäta effektivitet. Det beror på att den inte mäter på den 

detaljnivå som behövs, historiken är inte tillräcklig eller att man inte är 

överens från båda sidor om siffrorna. Aktiviteten tidsuppskattning 

beskrivs utföras på olika vis av olika respondenter – en respondent menar 

att man använder sin uppbyggda interna kunskap om hur lång tid olika 

arbetsuppgifter kan ta vid ordererkännandet och använder den kunskapen 

vid ev. diskussioner. En annan att organisationen använder 

ekonomisystemet och jämför budget mot utfall för att se vart det finns 

möjlighet att arbeta med högre effektvitet.        

Vid diskussion om mätvärden kom det fram olika förslag, bl.a. på att göra 

korrelation mellan kvalité på TI och de samtal som man får till support – 

d.v.s. hur en bra kvalité på TI kan bidra till mindre antal samtal till 

organisation Beta-B.  

 

7. Diskussion 
I denna del kommer teori och resultat att beskrivas med utgångspunkt 

från produktionsprocessen och dess värdeskapande aktiviteter, effektivitet 

och effektivitetsmätningar.  

7.1 Produktionsprocessen Teknisk Information 

Den utveckling som har skett i Beta-B i och med outsourcingen är en del i 

att reducera kostnaden för produktionsprocessen för TI. Ett strategiskt 

beslut, vilket kan ses som en del i att förändra och utveckla processen 

(Ljungberg &  Larsson, 2012). Det uppsatta målet med den nämnda 

processen är att det är en stödjande process och att det är så som det ska 

förbli. Att utveckla den till att bli en del i konkurrensfördelen jämfört med 

andra är inget som finns med i den interna diskussionen, varken hos Alfa-
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U eller hos Beta-B. Denna möjlighet finns då det i att leverera produkter 

även ingår att leverera information till produktionsprocessen.  

I den utvidgade definitionen av vad en process är finns även 

kundbegreppet med som en central del (Ljungberg &  Larsson, 2012). För 

Alfa-U är det väldigt konkret att Beta-B är en kund och hur relationen 

mellan dem ser ut och även kravbilden. Det som dock saknas är 

kravbilden från brukaren av TI. Detta innebär att det som skapas och 

produceras inte är något som är avstämt med de externa kunderna. Det 

som upplevs som ett problem med att de externa kunderna är dess olika 

krav beroende på vad de köper och även att de är vitt spridda över 

världen. Ett förslag i detta är då att starta enkelt med att ta reda på vad en 

viss kundkategori är intresserade av, hur de använder TI och vilka 

förbättringspotentialer de ser. I standardiseringssyfte ses det även 

problematiskt att producera olika former av TI, en situation som Beta-B 

inte vill hamna i. Det är därför viktigt att vara klar över sitt syfte med 

kundkraven och att även ge korrekt information om vilka krav som går att 

bemöta från kunden, d v s vara tydlig i det som går att komma överens 

om. Mer teknikutveckling inom processen skulle kunna göra att 

modultänkandet kan utökas ytterligare.  

7.2 Värdeskapande aktiviteter  

Värdet av en produkt eller tjänst är den summa som köparna är villiga att 

betala för den (Barber &  Tietje, 2008). För TI hos Beta-B finns det enbart en 

kostnadssida som är uppskattad och intäktssidan är den som helt och 

hållet fattas. I och med detta blir synen, och det är svårt att avgöra vad som 

är hönan eller ägget, att TI enbart genererar kostnader. Att starta en 

diskussion om vad TI kan ge för intäkter för Beta-B kan ses som ett 

väsentligt steg framåt och att det även skulle innebära en stor kulturell 

skillnad i synen på TI. Det gäller återigen här att diskutera med den 

externa kunden, och i detta fall vad man är villig att betala för 

kunddokumentationen (Petersson, Johansson et al., 2009). Här kan de olika 

perspektiven som vem det är som upplever värde, vilken typ av värde och 

när i tiden (Barua, Konana et al., 2004) komma till användning. 

De värdeskapande aktiviteter som finns i en process ska definieras utifrån 

vad kunden upplever som värdefullt (Ljungberg &  Larsson, 2012). För 

organisation Beta-B och den övergripande processbeskrivningen finns det 
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en svårighet att beskriva vad den externa kunden ser som viktigast, då den 

kunskapen inte finns. Den interna kunden ser att kvalité är det som är 

viktigast och aktiviteter knutna till kvalitetsaspekten ska premieras. Detta 

är inget som finns med som ett mätvärde bland de redan befintliga 

mätvärdena. 

En annan diskussion som finns är gällande leveranser av 

kunddokumentationen. Det är många leveranser som görs till de externa 

kunderna och det är även till övervägande del i pappersform. I båda 

organisationerna är det ett kontinuerligt arbete som pågår med att hålla 

ner antalet leveranser och det finns även andra former än papper att göra 

dessa på. Tydligheten mot den externa kunden är vag vad det gäller att 

helt och hållet digitalisera leveransformen, vilket innebär att den gamla 

vanan med papper kommer att fortgå. En förhoppning är att det kommer 

en starkare tydlighet från Beta-B vad det gäller leveransen i och med de 

nya skrivningarna i kundofferterna. Ett annat alternativ kan även vara att 

koppla kostnader direkt till det levererade materialet för att synliggöra 

detta.  

 

7.3 Effektivitetsmätningar 

Effektivitet beskrivs i formen att göra aktiviteter på rätt sätt (Luftman, 

2000). För de ingående organisationerna Alfa-U och Beta-B görs detta 

genom att följa en överenskommen roadmap där det finns en utstakad väg 

för hur processen ska kunna effektiviseras. För att kunna precisera olika 

mätvärden vad det gäller effektivitet ska det finnas överenskommelser om 

vad som ska mätas och hur (Ljungberg &  Larsson, 2012), det senare är 

något som i det empiriska materialet fastställs efter mätningen är gjord. En 

ökad tydlighet i detta kommer att öka den gemensamma satsningen mot 

att få en effektivare process. De mätningar som idag görs behandlar 

timmar eller pengar, d v s de mer hårda mätvärden (Frisk, 2007). Att 

bredda urvalet av mätvärden till att även innefatta mjukare värden som t 

ex kvalité eller kunskap bör innebära en tydligare signal om inriktning på 

processen och att det också finns inslag av en annan förmåga hos 

processen förutom att vara kostnadsbärare (Ward &  Daniel, 2006).  

Uppföljningen av process görs idag på årsbasis och i efterhand, något som 

gör den relativt statisk (Petersson, Johansson et al., 2009). Det torde finnas 
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möjlighet att göra tätare avstämningar i de olika mätvärdena och därmed 

öka effektiviteten i den. De mätvärden som finns idag upplevs 

motiverande för medarbetarna och det finns enligt utsaga även möjlighet 

att öka motivationen genom att använda mjukare mått.         

 

8. Rekommendationer och slutsatser 
 

Rekommendationerna är uppdelade enligt de två inledande 

frågeställningarna:  

1. Vilka värdeadderande aktiviteter finns det i produktionsprocessen 

av TI? 

2. Hur kan effektivitet mätas i produktionsprocessen av TI?  

 

8.1 Värdeadderande aktiviteter 

Att beskriva de värdeadderande aktiviteter som finns i en process är 

beroende på i vilken organisation som processen och dess tillhörande 

aktiviteter finns, d v s det finns en stark koppling till kontext. Kontexten 

beror på olika saker, t ex organisationens strategi och inneboende kultur. 

Svaret på den första frågan kommer därför inte att bli aktivitet X och Y 

utan vara utformad som råd för att olika organisationer själva ska kunna 

urskilja sina värdeadderande aktiviter. 

 För att en aktivitet ska ses som värdeadderande är det viktigt att 

veta vad kunden är beredd att betala för och därefter härleda det 

till en aktivitet produktionsprocessen. Kunskap om hur kunden 

använder produkten vid olika tillfällen är väsentligt. Denna 

kunskap ska vara tydlig för alla och en var i 

produktionsprocessen och därmed även ge kunskap om vad det 

är som kan tas bort ur processen. 

 Att ge en process ett existensberättigande innebär att den tillför 

något för en kund eller stödjer en huvudprocess. Detta innebär 

att den har en intäkts- och även en kostnadssida och det är lika 

viktigt att visa båda dessa delar, inte en slagsida åt någon av de 

olika polerna. Finns båda inslagen med kan detta brytas ner till 

aktivitetsnivå och på detta vis även ge ett värde åt de olika 

aktiviteterna.   

 Mätningar av intäkter och kostnader görs oftast i ekonomiska 

termer. I vissa fall finns det möjlighet att skapa mätvärden av det 

som inte innebär finansiella termer och se det som en intäkt 

eller en kostnad. En utmaning, men samtidigt en framkomlig 



16 

 

väg att beskriva processen och dess värde för kunden. I det 

empiriska materialet skulle detta vara att beskriva den kunskap 

om de olika produkterna som TI skapar.  

 Den enskilda organisationen kan även styra det som är 

värdeadderande aktiviteter genom att prissätta det som man 

själva anser vara icke värderande aktiviteter. I denna studie är 

det att markera att leveranser av papper är något som görs i 

undantagsfall och till en kraftigt förhöjd kostnad.   

8.2 Att mäta effektivitet 

I denna studie har effektivitet använts synonymt med att göra aktiviteter 

på rätt sätt och kunna mäta detta.  

 För att kunna skapa effektivitet ska det finnas en tydlig inriktning 

i organisationen om viljeinriktning för de olika aktiviteterna. I 

denna studie görs detta genom att ha en gemensam och 

överenskommen ”roadmap” på vad som ska uppnås inom 

processen.       

 Det mätsystem som utformas ska inte användas för att bevara 

gamla kulturmönster i organisationen, utan kunna skapa 

framåtskridande. Vill Beta-B t ex införa TI som en del i 

marknadsföringsprocessen kan inte mätsystemet innebära att 

minska timmar, utan behöver ses över till förmån för det nyare 

synsättet.   

 De mätvärden som finns i det empiriska materialet är inte 

överensstämmande med det som värderas högst, i detta fall 

kvalité framför leverans. Ett tydligt prioriterat mätvärde som gör 

att det för den enskilde medarbetaren gör att påverka det högst 

prioriterade, i detta fall kvalité, innebär ett tydligt 

styrningsincitament och ger en påverkbar arbetssituation.   

 För att mäta att effektivitet finns bör även mer mjuka värden ges 

numeriska värden – t ex kunskapen om olika produkter hos 

teknikinformatörerna. Givetvis innebär detta en uppskattning 

och görs den liknande år från år kan även denna jämföras. 

Skattningen kan t ex göras av de enskilda teknikinformatörerna 

eller av utomstående med nära kontakt med 

teknikinformatörerna.      

 Den historiska jämförelsen mellan olika mätvärden för 

effektivitet är även den viktig. I förlängningen innebär den en 

överenskommelse om hur de olika organisationerna uppfattar 

saker och ting och ger dem en gemensam språkbas.   
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