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Om Xylem 

Xylem är ett ledande globalt 
vattenteknikbolag, avknoppat från ITT 
Corporation 2011. 
 
• Kända branschledande varumärken och 

produkter 
 

• Inkomster 2017 om $4.7 miljarder 
 

• Verksamhet i fler än 150 länder 
 

• 17 000 anställda med ett gemensamt 
engagemang för att göra skillnad i 
samhällen runt om i världen 

 
Xylem består av 5 affärsenheter inom områden:  
Transport & Behandling, Avvattning, Mätning & 
Kontroll-lösningar, och Renvatten-system. 
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Om Karl 

Karl är ledare på ett ledande globalt 
vattenteknikbolag, avknoppat från ITT 
Corporation 2011. 
 
• Kända branschledande varumärken och 

produkter 
 

• Inkomster 2017 om 
 

• Verksamhet i fler än 5 länder 
 

• 17 anställda med ett gemensamt 
engagemang för att göra skillnad i 
samhällen runt om i världen 

 
Teamet arbetar inom 5 områden :  
Innehålls-planering, -utveckling, -hantering,  
-översättning, och -publicering. 
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Utmaningar innehåll 
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Utmaningar utveckling av innehåll (2007) 

? 

Riktlinjer 

EJ-existerande 

XML 
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Uppdragsbeskrivning anno 2007 

“Enkelkälla Xylem’s informations-innehåll,  

gör innehållet kundfokuserat och tillgängligt globalt i återanvändbar form,  

styr med gemensamma processer, verktyg, och kontrollinstrument,  

i flera format, till flertalet kanaler, och på flera språk” 
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“Skapa en gång, 
återanvänd var som” 
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Prestationer, hårdvara 
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Översättning, 
besparingar 

Åter-
användning 

Redaktionell 
granskning, 

tidsbesparing Översatta språk 

2007 0% 0% 0% 6-10 

2010 89% 70% 0% 25-30 

2015 89% 70% 80% 30-44 

Publikationer årligen 
jämfört med tidigare metoder: 900% 
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Projekt blir linjeorganisation 2011 
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Översättning, besparingar 

Tendenser 
• Ineffektiva samtal om riktlinjer 
• Innehåll som översatts börjar divergera 

inte 89% 
Konsekvenser 
• Diskussioner som inte leder mot målen 

- Innehåll 
- On-Time 

• Omskrivning av redan översatt innehåll  
driver kostnader 
 



Tips för goda samtal 

• Trygghet 
 

• En god miljö 
 

• Ge tid 
 

• Fråga och lyssna 
 

• Dialog eller diskussion 
- I dialogen möts deltagare på lika villkor,  

man söker en gemensam lösning 
- I diskussionen handlar det om att bryta isär 

åsikter, för att se vem som har rätt eller fel 
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Läge 2011 

• Riktlinjer för stil blandade med andra 
riktlinjer,  och i flera olika dokument 
 
 

• Manuell termhantering 
 
 

• Projektorganisation för riktlinjer kvar, som 
separat overhead i linjeorganisation 
 
 

• Innehåll nu delat, men innehållsutvecklare 
organiserade i produkt-rör 
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Läge 2015 
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Översättning, besparingar 

Åtgärder 
• Låter datorn avgöra 
• Om-organiserat & infört 

målbaserat projektgenomförande 

89% 
Resultat 
• Förtydligat mål och jämnat ut villkor 
• Sänkt trösklar för dialog som leder mot målen 

- Leverans organiserad efter funktion, inte produkt-rör 
- Overhead organiserad som tvärfunktionella team + dator 

• Vänt negativ trend 
 
 
 

Termer 



Reflektioner 

• Konkreta besparingar i all ära.. 
 
 
 
 
 
 

• ..att dela innehåll medför också ett behov av samsyn, för att inte driva 
översättningskostnader över tid 
 

• Den stringens kring innehåll, som ett migrerings-projekt kan medge, 
är inte självklar i en linjeorganisation 
 

• Samsyn om innehåll uppnås med lågt trösklade goda samtal 
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Stilregler Grammatikregler 

Mening för lång Ta bort upprepat ord 

Undvik tvetydiga 
ord 

Undvik dubbletter 

Onödiga ord - 

Överflödiga ord - 



Frågor 
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