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Abstrakt 
Tid är viktigt i alla verksamheter och tid har ett ekonomiskt värde som ofta glöms 
bort. Det är därför viktigt att förstå vad som händer med tiden när organisationer 
väljer att digitalisera sig.  
Denna artikel syftar på att visa vilket ekonomiskt värde som uppstår i en 
organisation med införandet av digitala teknologier och med användningen av 
”Tidsläckage Teorin”.  

Nyckelord 
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Tack 
Vill tacka alla personer som har hjälp med detta arbete och ett stort tack till min 
handledare Fabian von Schéele för alla givande samtal om tid.  

  



 

Abstract  

Time is important in all organizations and time has a financial value that often is 
forgotten. It is therefore important to understand what happens when organizations 
choose to digitize. 

This article aims at showing the economic value for an organization introduction of 
digital technologies and the use of "Time Leakage Theory". 
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1 Bakgrund och sammanfattning  
Arbetet har till syftet att påvisa vilket ekonomiskt värde en organisation kan få med 
införandet av digitala teknologier och med användningen av ”Tidsläckage Teorin”. 
Teorin används för att kunna påvisa att det finns ett ekonomiskt värde att 
digitalisera verksamheten. 

Att verksamheter kommer förändras och påverkas av och med digitala teknologier 
är inget som i ifrågasätts idag. Det handlar mycket om att våga ta steget från att inte 
använda digitala teknologier till att göra det. Många ser att det ska ske och vill göra 
det och vill även att det ska gå snabbt med en implementering. Steget som oftast 
glöms bort eller ännu värre inte tas med är att kunna påvisa vilken ekonomisk effekt 
som kommer skapas. Det är lätt att sitta i ett beslutade organ och säga ”detta känns 
rätt, nu kör vi! Det finns idag många olika sätt att påvisa en ekonomisk fördel, dock 
bygger de flesta på antaganden och kalkyler på en tid då digitala teknologier inte 
fanns. Föreliggande arbete har till syfte att kritiskt granska hur teorin ”Tidsläckage 
Teorin” kan användas i samband med införande av digitala teknologier och med det 
framtagandet av affärsplanen och påvisa det ekonomiska värdet. Teorin kommer att 
presenteras och förklaras med dess fördelar och nackdelar samt hur fortsatt arbete 
kring teorin kan se ut. 

Resultatet som framkommer är att ”Tidsläckage Teorin” är mycket bra på att 
använda för att på-visa att det skapas ett ekonomiskt värde att där digitala 
teknologier implementeras och tid används på ett mer effektivt sätt.   

1.1 Metod 
I kursen Digital Affärsutveckling har det presenterats ett flertal olika modeller och 
teorier. Av alla de teorier och exempel som varit med på kursen finns det ett tydligt 
samband och det är att skapa effektivitet på en organisation och med det spara tid 
och pengar. Tid är något som är intressant då tid inte går att spara eller lagra. Tid 
förbrukas här och nu och har alltid ett pris. Metoden är använd i affärsplanen för att 
visa värdet av att implementera digitala teknologier i en till synes basal verksamhet. 
Teorin är vald med utgångspunkten att uppfattningen var att det går att spara tid och 
med det skapas det ett ekonomiskt värde. För att säkerställa att det fanns relevans 
inom ämnet har två stycken företag intervjuats för att skapa en större insikt i hur 
digitala teknologier i dag används och hur det fungerar ute på marknaden och det 
har genomförts tre stycken tidsstudier i den organisation som undersökts för att 
analysera tidsåtgång. 

Teorin ”Tidsläckage Teorin” är vald för att påvisa att ekonomiskt värde uppstår i 
samband med att det går att minska användningen av tid. Det som blir intressant är 
att genom att göra en tidsstudie i en in-house verksamhet tydliggörs det att 
förändring kommer påverka och kan skapa förändring och påverkan på marknaden. 
När företag kan plocka bort personer som inte behövs längre när digitala lösningar 
implementeras uppstår det möjligheter för företag att använda denna tid till att tjäna 
pengar på något annat, det handlar om att flytta arbetskapacitet (människor) och se 
till att de används på bästa sätt. Affärsplanen har syfte att beskrivna hur en 
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tvättstuga kan effektiviseras med hjälp av digitala teknologier och med det skapa ett 
större ekonomiskt värde, den som vill kan använda och se affärsplanen som en 
generisk plan för implementering av digitala lösningar i en verksamhet och med det 
se på effekten som uppstår med tidsläckage.  

2 Teoribildning 
2.1 Tidsläckage och Hävstångseffekter  
Dr. Fabian von Schéele har i mer än 20 år ägnat sig åt att studera tid, detta i syfte då 
det är lätt att räkna på kostnader för varor. Då det ska räknas på tid och mätas blir 
det betydligt svårare. Dr. Fabian von Schéele definierar skillnaden mellan varor och 
tjänster på följande sätt i Digital Ekonomi, Tidskalkyler och Hävstångseffekter: 

1. En tjänst kan inte lagras. 
2. En tjänst kan inte paketeras, buteljeras eller konserveras. 
3. En tjänst kan inte demonstreras utan att den samtidigt är konsumerad.  
4. Det går inte att ta på en tjänst – den är abstrakt. 
5. Värdet av en tjänst mäts, beräknas och beskrivs i form av tid och pengar. 
6. Det viktigaste av allt: det mått som en tjänst mäts med kan inte stoppas; 

den flyter på oavbrutet. Det betyder att värdet av tjänsten förändras med 
tidens flöde.   

2.2 Vald teori 
Teorin används i affärsplanen för att påvisa det ekonomiska värdet som uppstår när 
digitala teknologier påverka en verksamhet. Syftet med att använda vald teori är 
visa på att även med små tidsbesparingar som kan tyckas triviala skapas det 
ekonomisk effekt. Genom att visa på ett ekonomiskt värde blir det lättare för 
organisationen att ta ett beslut vid implementering av digitala teknologier eller att 
inte välja att gå vidare med en implementering.   

2.3 Tidsläckage 
Tidsläckage består av två delar, subjektiv och objektiv tid. 

2.3.1 Subjektiva tiden är den tid som vi människor upplever här och nu och 
varierar mellan olika tidpunkter och olika människor. 

2.3.2 Objektiva tiden är tid som alla människor kan mäta objektivt med en 
klocka. 

2.3.3 Tidsläckaget räknas ut enligt på följande sätt enligt Dr. Fabian von 
Schéele i Digital Ekonomi, Tidskalkyler och Hävstångseffekter: 
 

1. Mät den objektiva tiden  
2. Mät personens tidsredovisning (=subjektiv tidsskattning)  
3. Beräkna tidsläckaget på följande sätt: 
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𝑇𝑖𝑑𝑠𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 = 	
(𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎	𝑡𝑖𝑑𝑠𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔)

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎	
	𝑋	100	% 

 

2.4 Hävstångseffekt  
Hävstångseffekten beskrivs av Dr. Fabian von Schéele i Digital Ekonomi, 
Tidskalkyler och Hävstångseffekter på följande sätt: 
 
”Med hävstångseffekt menas att en liten procentuell förändring av tidsläckaget ger 
ett stor procentuell effekt på vinsten, arbetstiden eller produktiviteten.” 

3 Resultat av använd teori  
Syftet med att använda vald teori var att påvisa ekonomisk effekt som uppstår när 
digitala teknologier implementeras i en till tyckes trivial verksamhet, i detta fall 
tvättstuga som hantera större mängder tvätt för städverksamhet. Utifrån den 
ekonomiska effekt som uppstår visa på hur en implantering kommer att påverka 
verksamheten och vilket värde som skapas. 

Resultatet av att använda och räkna på hävstångseffekter och tidsläckage är tydligt, 
det kommer att skapa ett ekonomiskt värde för organisationen både internt och 
påverkan på marknaden där det går att ta marknadsandelar. Analysen av tidsläckaget 
är gjort att titta på skillnad mellan tid som används idag (subjektiv) och den 
uppskattade tiden som kan skapas med digitala teknologier (objektiv). Uträkning av 
Vinst är gjord enligt följande:   
 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑃	𝑥	𝑡𝑖𝑑?(𝑓𝑎𝑠𝑡𝑝𝑟)𝑥 	
1

𝑡𝑖𝑑𝑙ä𝑐𝑘	𝑖 +
(𝑙ö𝑝𝑟ä𝑘)𝑥	𝑡𝑖𝑑𝑙ä𝑐𝑘	𝑖 − 𝑀𝑎𝑟𝑔	𝑥	

1
𝑡𝑖𝑑𝑙ä𝑐𝑘	𝑘) 

Effekten av digitaliseringen är tidsläckaget som uppstår plus minskningen av 
personalkostnaderna (går att flytta personalresurser till andra uppdrag). Enligt 
”tidsläckage teorin” behandlas endast effekten av tidsläckage på vinsten, här ser vi 
en ytterligare dimension när personalkostnaderna inkluderas. 

3.1 Tidsläckaget som uppstår 
Tidsläckaget som uppstår är skillnaden mellan tiden som används idag (subjektiv) 
och tiden det skulle tas i anspråk med en digital teknologi (objektiv). Genom att 
jämföra dessa två enligt tidsläckage formeln ser vi tydligt att det finns ett 
tidsläckage. 

3.2 Tidsläckaget består av: 
1. Dåligt resursutnyttjande av befintlig personal 
2. Låg effektivitet hos människan jämfört med digital teknik 

Jämförelsesiffror som används kopplar ihop både 1. (reduktion av tidsläckaget) och 
2. (Reduktion av personalkostnader). 
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3.2.1 De jämförelsesiffror som används kopplar ihop både 1. (reduktion av 
tidsläckaget) och 2. (Reduktion av personalkostnader). 

3.2.2 Beräkningen blir betydligt mer tydlig än vad som skulle tänkas kunna 
vara tanken. Små tidsbesparingar ger en stor effekt tillbaka.  

4 Kritisk reflektion av ”Tidsläckage Teorin”  
4.1 Nackdelar 
En nackdel med tidsläckage teorin är att den lätt missuppfattas och tolkas som tid är 
kopplad till varor och halvfabrikat, d.v.s. den objektiva tiden. Beslutsfattare och 
ekonomer missar på så sätt de hävstångseffekter mellan tidsläckaget och 
ekonomin, som betonas av tidsläckageteorin. För att ha nytta av tidsläckage teorin, 
måste man ha tillgång till statistik av subjektiva tidsskattningar, vilka i sin tur ger 
information om verksamhetens inneboende tidsläckage. Det går alltså inte att enbart 
göra en skrivbordskalkyl när man vill göra en analys i enlighet med tidsläckage 
teorin, utan man är tvungen att observera det faktiska tidsflödet i arbetsprocessen, 
och jämföra den redovisade subjektiva tiden med den objektiva. Detta kan upplevas 
som omständligt och obekvämt av analytiker och ekonomer, innan de förstått vikten 
av att få en korrekt bild av hävstångseffekten mellan tidsläckaget och själva 
ekonomin.  

Det är lätt att dra snabba slutsatser då små tidsbesparingar ger ett bra ekonomiskt 
värde. För att säkerställa analysen/undersökningen bör den ske i två steg: 

1. Titta på om det finns ett ekonomiskt värde med att inför digitala 
teknologier. Bedöms det finns gå vidare till steg 2. 

2. Göra en större mer omfattande analys för att validera. 

Görs endast steg 1 är risken stor att det springs framåt utan att ha tänkt till hela 
vägen. 

4.2 Fördelar 
Många pratar om att organisationer ska bli digitala och använda digitala teknologier 
för att utveckla sin verksamhet framåt men ännu värre är att många inte vet varför 
de ska göra det och vilket värde som kan skapas eller kommer att skapas. Genom att 
använda ”Tidsläckage Teorin” påvisas det tydligt vilket ekonomiskt värde som 
uppstår när tid sparas och i detta fall i samband med införandet av digitala 
teknologier. Resultatet påvisar ett starkt beslutsunderlag för att starta ett 
digitaliseringsprojekt eller inte göra det. Teorin skapar tydlig feedback till 
organisationen hur tid används och hur det påverkar organisationen ner på individ 
nivå. 

Viktigt är att se ”Tidsläckage Teorin” som en ekonomisk teori som är användbar på 
alla verksamheter där tid används och inte enbart på digitaliseringsprojekt. Det finns 
ett stort användningsområde för teorin. 
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5 Rekommendationer 
5.1 Tillämpning av ”Tidsläckage Teorin” 
Syftet och anledningen att använda ”Tidsläckage Teorin” är att företag och 
organisationer får insikter och förståelse för den ekonomiska effekten som kan 
uppstå i samband med implementering av digitala teknologier. I det första steget 
kommer teorin vara ett stöd för att ta rätt strategiska beslut och bygga en strategi 
framåt. Genom användningen av teorin blir det tydligt vilken påverkan tid har på en 
organisation om tid inte används på ett korrekt och effektiv sätt. För att ett företag 
ska utvecklas måste organisationen utvecklas och får aldrig stanna av sitt arbete och 
processer, teorin påvisar tydligt var tidsläckage finns och med det skapas en bättre 
effektivitet på organisationen. Det gäller att ställa analyserna mot verkligheten och 
denna jämförelse är det som medför förändring framåt. Företag borde lära sig teorin 
och förstå den och när det är gjort använda den som en naturlig del i verksamheten 
på daglig basis. Genom att använda som en naturlig del i verksamheten kommer en 
feedback uppstå i organisationen. 

6 Sammanfattande slutsats  
Genom att använda ”Tidsläckage Teorin” i framtagandet i affärsplan för att 
digitalisera en verksamhet blir det tydligt vilket ekonomiskt värde som skapas. 
Teorin underlättar och bygger förståelse för att kunna ta steg att implementera 
digitala teknologier eller inte.   
 
”Tidsläckage Teorin” är idag en relativt okänd teori, detta är synd då den på ett 
enkelt sätt påvisar om det finns tidsläckage och rätt hantering av tid kommer 
generera ett ekonomiskt värde. Utgångspunkten för ”Tidsläckage Teorin” är 
implementeringen av digitala teknologier och dess påverkan på tid. Jag ser tydligt 
att ”Tidsläckage Teorin” har stort användningsområde på alla verksamheter, oavsett 
om det är digitalt eller inte som det handlar om, för att kunna påvisa att tiden i 
organisationen inte används på rätt sätt. Jag är övertygad om ”Tidsläckage Teorin” 
måste synliggöras inom akademin och näringslivet. Skulle ”Tidsläckage Teorin” 
blir en modell som används på dagligbasis i verksamheter anser jag att många 
verksamheter skulle gå med vinst och vara mer stabila över tid. 
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