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Abstract 

Purpose – The purpose has been to investigate how decentralization of production processes 
in the sector of care and welfare meets the performance measures: quality, time and cost in 
comparison to centralized or outsourced production processes. To fulfil the purpose, the 
following questions are answered: 
 

[1] How does decentralization, centralization and outsourcing of production processes 
affect the performance measure, quality? 
 

[2] How does decentralization, centralization and outsourcing of production processes 
affect the performance measure, time? 

 
[3] How does decentralization, centralization and outsourcing of production processes 

affect the performance measure, cost?  

Method – A case study was conducted and interviews, observations and document studies 
were used to collect data. Afterwards the data was analysed against the theoretical framework 
of the study which generated the result of the study. 
 
Findings – The fulfilment of the performance measure quality is highest at centralization and 
outsourcing. Decentralization was considered to be of low fulfilment. From a time perspective, 
centralization and outsourcing are the most advantageous options because healthcare 
professionals do not have to deal with the process. Decentralization was least beneficial because 
of the high amount of time that was spent in the process, which further affected the performance 
measure cost. The fill rate in the process is another factor affecting cost, which means that 
centralization is more beneficial than decentralization. Outsourcing can be an advantageous 
choice from a cost perspective since more costs have been taken in to account calculating 
outsourcing than the other two options. 
 
Method discussion – The study included three analysis units, which does not correspond to 
the needs of the entire business. At larger volumes and calculating more processes, another 
result might have been generated that affects the performance measures and location decisions. 
Method triangulation was positive for the study and enabled the acquisition of qualitative and 
quantitative data as well as multiple approaches to the problem. The results of the study have 
been substantiated by the fact that data analysis has been done individually and together for 
the different methods. 
 
Limitations – The study is based on a Swedish perspective, the regulations that care and 
welfare is covered by and based on a business in one individual municipality, which means that 
differences in layout and design can vary between different but similar businesses. 
 
Keywords – Production process, support process, use of assets, efficiency, care and welfare, 
location decisions 
 



 

Sammanfattning 

Syfte – Syftet har varit att undersöka hur decentralisering av produktionsprocesser inom 
sektorn för vård och omsorg uppfyller prestationsmålen kvalitet, tid och kostnad i jämförelse 
med centraliserade eller outsourcade produktionsprocesser. För att uppfylla syftet besvaras 
följande frågeställningar:  
 

[1] Hur påverkar decentralisering respektive centralisering och outsourcing av 
produktionsprocesser prestationsmålet kvalitet?  
 

[2] Hur påverkar decentralisering respektive centralisering och outsourcing av 
produktionsprocesser prestationsmålet tid?  

 
[3] Hur påverkar decentralisering respektive centralisering och outsourcing av 

produktionsprocesser prestationsmålet kostnad?  

Metod – En fallstudie genomfördes och intervjuer, observationer och dokumentstudier 
användes för att inhämta empiri. Empirin har sedan analyserats mot studiens teoretiska 
ramverk vilket genererade studiens resultat.    
 
Resultat – Uppfyllandet av prestationsmålet kvalitet är som högst vid centralisering och 
outsourcing.  Decentralisering ansågs ha en låg uppfyllnad. Ur tidssynpunkt är centralisering 
och outsourcing det mest fördelaktiga alternativet eftersom vårdpersonalen inte behöver 
hantera processen på egen hand. För decentralisering bedömdes tidsåtgången som hög vilket 
vidare påverkade prestationsmålet kostnad. Fyllnadsgraden i processen är ytterligare en faktor 
som påverkar kostnaden vilket innebar att centralisering är mer gynnsamt än decentralisering. 
Outsourcing kan vara ett fördelaktigt val ur kostnadssynpunkt eftersom fler kostnader tagits 
hänsyn till än vid de andra två alternativen.   
 
Metoddiskussion – Studien omfattade tre analysenheter vilket inte motsvarar hela 
verksamhetens behov. Vid större volymer och fler processer hade eventuellt ett annat resultat 
genererats som påverkar prestationsmål och lokaliseringsbeslut. Metodtriangulering var 
positivt för studien och möjliggjorde erhållande av kvalitativa och kvantitativa data samt flera 
infallsvinklar på problemet. Studiens resultat har styrkts av att analys av data skett enskilt och 
gemensamt för de olika metoderna.  

 
Begränsningar – Studien har utgått från ett svenskt perspektiv, de bestämmelser som vården 
omfattas av samt med utgångspunkt i en verksamhet och enskild kommun vilket innebär att 
skillnader i upplägg och utformning kan variera mellan olika men likartade verksamheter. 
 
Nyckelord – Produktionsprocess, stödprocess, resursutnyttjande, effektivitet, vård och 
omsorg, lokaliseringsbeslut
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1 Introduktion 
Inledande kapitlet ger en bakgrund till studien och introduktion till problemområdet. Vidare 
presenteras studiens syfte, frågeställningar samt studiens omfång och avgränsningar. 
Kapitlet avslutas med en beskrivning av rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Sektorn för vård och omsorg omfattas av Socialstyrelsen, en statlig myndighet styrd av 
regeringen som i sin tur regleras av riksdagen (Sveriges Riksdag, 2016). Därmed styr riksdagen 
och regeringen vilka huvudsakliga arbetsuppgifter Socialstyrelsen ska arbeta med 
(Socialstyrelsen, 2017). Vidare under Socialstyrelsen finns inom varje kommun en 
socialförvaltning, en politiskt styrd verksamhet där ekonomiska resurser fördelas lokalt utifrån 
kommunens budget (Öström, 2007). Sektorn för vård och omsorg finansieras med hjälp av 
offentliga medel vilket ger intresse i att utnyttja resurser så effektivt som möjligt. Vanligtvis 
mäts effektivitet med avsikten att mäta utnyttjandet av en resurs och med fokus att generera 
vinst (Hansson, 2016). Inom vård och omsorg ställs krav på att användningen ska ske på ett så 
effektivt sätt som möjligt med hög grad av nytta för medborgarna. 
 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) innehåller riktlinjer och åtgärder som ska vidtas för att 
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador (Munck, 2017). Målet är att 
uppnå en god hälsa och att erbjuda vård på lika villkor till hela befolkningen, vilket ställer krav 
på att hälso- och sjukvården ska bedrivas med god kvalitet och med en god hygienisk standard. 
För att möta de ställda kraven från lagstiftningar, förordningar och föreskrifter används olika 
typer av processer som stöd. En definition av process är ”En process utgörs av en följd av 
logiskt och villkorat sammanhängande aktiviteter som upprepas gång efter gång och har en 
tydlig början och slut. Den transformerar input till output” (Jonsson & Mattsson, 2011, s. 43). 
Vilket kan sammanfattas i den enklare definitionen “förlopp som innebär att något förändras 
eller utvecklas”  (Nationalencyklopedin, (u.å), a).  
 
Processer är ofta förknippade med materialflöden och definierade utifrån en producerande 
verksamhet. Produktion förekommer i alla typer av verksamheter men i olika form, utformning 
och omfattning vilket gör att produktion kan innefatta olika typer av produkter och tjänster 
(Mattsson, 2004). Hälso- och sjukvården innefattar produktion som styrs av ett nödvändigt 
behov och inte utifrån marknaden (Arvidsson, 2007). Målet är med detta inte att sälja så mycket 
vård som möjligt, utan att erbjuda vård med hänsyn till befolkningens behov.  
 
Produktion styrs av processer och kan delas in i tre huvudtyper inom en verksamhet: 
styrprocesser, kärnprocesser och stödprocesser (Božić, Stanković, & Rogić, 2014). 
Styrprocessen innefattar processer som styr verksamheten, kärnprocesser är processer som 
skapar det huvudsakliga värdet, exempelvis produktionen. Stödprocesser är de processerna 
som stödjer kärnprocesserna, processer som krävs för att utföra kärnprocesser. Tillsammans 
skapar de en större kontext som integrerar med varandra.  
 
Processer inom olika verksamheter regleras i varierande grad av olika beslut som avgör vilka 
ramar processer ska förhålla sig till (Ghanavati, Rifaut, Dubois, & Amyot, 2014). Hänsyn 
behöver tas till vilken typ av process och produktion som ska ske, hur och vart den upprättas 
och i samråd med de villkor som ställs. Varje typ av produktionsprocess karakteriseras av olika 
egenskaper vilket kräver olika förhållanden (Ho, 1999). Viss hantering får endast utföras av 
behöriga medarbetare men likväl finns det oreglerade uppgifter som inte är bundna till en viss 
yrkeskategori (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). Det är denna typ av oreglerade 
arbetsuppgifter som rapporten primärt ämnar klassificera som stödprocesser, processer som 
stödjer kärnprocessen att tillhandahålla vård.  
 
Vid beslut om hur och var produktion ska ske finns ytterligare val att ta ställning till. Att behålla 
processen i egen regi ”in-house” med ett decentraliserat eller centraliserat upplägg alternativt 
att outsourca. In-house är en term som innebär att produktionen genomförs inom 
verksamheten i egen regi och med egen personal, anläggningar och övriga resurser (The 
Logistics & Supply Chain Management Society, 2009). Ett decentraliserat upplägg innebär att 
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produktion utförs vid flera enheter inom verksamheten medan centralisering samlar hela 
produktionsprocessen till en punkt (Scheiber, 2004; Windt, 2014). Att lyfta hela eller delar av 
den egna verksamheten till extern part benämns outsourcing och innebär att ett eller flera 
andra företag utför verksamhetens arbete (Mattsson, 2004).  

1.2 Problembeskrivning 
Produktionsprocesser inom vården innefattar flera komponenter där medarbetare, vårdtagare, 
lokaler och utrustning är några. Medarbetarna är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs 
utifrån flera aspekter och en viktig förutsättning för att kunna erbjuda effektiv vård med hög 
kvalitet (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016; Socialstyrelsen, 2015a). Det finns 
indikationer på att bemanningen inom vården är begränsad och att det saknas tillräcklig 
utbildning och erfarenhet (Socialdepartementet, 2015). Med svårigheter i rekrytering av 
lämplig personal är det viktigt att ta tillvara på de resurser som finns samt använda den 
befintliga kompetensen effektivt (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016; 
Socialdepartementet, 2015).  
 
För att uppnå högsta möjliga nyttjande gäller det att ta tillvara på de tillgängliga resurserna på 
ett så effektivt sätt som möjligt samt använda dessa för de mest ändamålsenliga uppgifterna 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2016; Hansson, 2016). Dels resurserna i form av personal, 
deras kompetens men också utrustning och andra tillgångar. Vilket vidare innebär att 
resurserna ska användas till rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid (Hansson, 2016).  
 
I verksamheter med stor efterfrågan av resurser kan en liten förändring i nyttjandet innebära 
att resurser frigörs och omfördelas för att utnyttjas på ett bättre sätt (Hansson, 2016). Det är 
också viktigt att använda resurser där de gör som mest nytta för att erhålla en hög kvalitet i det 
arbete som utförs. Genom effektiviseringsarbete kan verksamheter minska sina kostnader samt 
förbättra verksamheten (Socialstyrelsen, 2009). Hänsyn behöver därmed tas till både 
tidsåtgång och kostnader vid hantering av produktionsprocesser för att utnyttja tillgängliga 
resurser på ett effektivt sätt samtidigt som god kvalitet erhålls. 
 
Utmaningen inom vård och omsorg är att hantera produktionsprocesser så att god kvalitet 
erhålls med hänsyn till de lagar, föreskrifter och förordningar som finns beslutade. Utifrån 
tillgängliga och givna resurser som ska nyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Både 
effektivitet och resursutnyttjande lyfts fram som viktiga parametrar och är aktuella i nutid då 
omsorgspersonal många gånger ses som underbemannade (Socialdepartementet, 2015). Till 
följd av dessa parametrar är upplägget för stödprocesser en viktig del i de beslut som fattas, 
beslut som även omfattar val av lokalisering. Lokalisering av produktion har många gånger stor 
effekt på verksamheten och dess omgivning (Liu & Tyagi, 2017). För att producera hållbart och 
erhålla långsiktig konkurrenskraftighet förutsätts att hänsyn tas till människor inom och 
utanför organisationen, miljöpåverkan och ekonomisk inverkan på samhället (Kleindorfer, 
Singhal, & Van Wassenhove, 2005). Inte minst eftersom verksamheter inom vård och omsorg 
finansieras med hjälp av offentliga medel där resurser ska utnyttjas på ett så effektivt sätt som 
möjligt.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Med utgångspunkt i bakgrund och problembeskrivning framgår att vård och omsorg ställs inför 
utmaningen att hantera produktionsprocesser så att god kvalitet erhålls med hänsyn till att 
resurser utnyttjas optimalt. Resursutnyttjande fokuseras främst till medarbetare i form av 
arbetstid och att deras kunskap tas till vara på. Fokus ligger även på ingående moment och 
komponenter som påverkar produktionsprocessen. Vilket leder till beslut gällande hur 
produktionsprocesser ska hanteras och lokaliseras utifrån hur kvalitet, tid och kostnad uppfylls. 
Vilket ger oss följande syfte med studien:  
 

Att undersöka hur decentralisering av produktionsprocesser inom sektorn för 
vård och omsorg uppfyller prestationsmålen kvalitet, tid och kostnad i 
jämförelse med centraliserade eller outsourcade produktionsprocesser.  
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Syftet har vidare brutits ned i tre frågeställningar. Med hänsyn till de riktlinjer som vård och 
omsorg omfattas av ges den första frågeställningen:  
 

[1] Hur påverkar decentralisering respektive centralisering och outsourcing av 
produktionsprocesser prestationsmålet kvalitet?  

 
Med hänsyn till att omsorgspersonal hanterar många arbetsuppgifter dagligen samt är en av de 
viktigaste resurserna inom vården så är arbetstid en viktig parameter att ta hänsyn till. Vilket 
leder oss till studiens andra frågeställning:   
 

[2] Hur påverkar decentralisering respektive centralisering och outsourcing av 
produktionsprocesser prestationsmålet tid?   

 

Finansiering av verksamheten sker med hjälp av offentliga medel vilket är ytterligare en faktor 
att ta hänsyn till eftersom kostnaderna bör hållas så låga som möjligt i förhållande till dess 
prestation. Därmed är studiens tredje frågeställning: 
 

[3] Hur påverkar decentralisering respektive centralisering och outsourcing av 
produktionsprocesser prestationsmålet kostnad? 

 

1.4 Omfång och avgränsningar 

Studien har sin utgångspunkt i en stödprocess kopplad till en kärnprocess inom vården och 
innefattar hur hantering av produktionsprocesser kan ske samt val av lokalisering för 
produktionen. I processen tas viss hänsyn till vårdtagare och medarbetare eftersom de påverkas 
av hur processen hanteras, men detta är inte studiens huvudfokus.  

 
Förbättring av nuvarande arbetssätt eller psykologiska faktorer kommer inte att studeras. 
Studiens omfång representeras av den mindre cirkeln i Figur 1. De större cirklarna 
representerar studiens avgränsningar. 
 

 

Figur 1 Studiens omfång och avgränsningar 
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1.5 Disposition 
Rapporten är indelad i sex numrerade kapitel. Nedan följer en kortare beskrivning av innehållet 
i varje kapitel. 
 
Kapitel 1 - Introduktion 
Inledande kapitlet ger en introduktion samt bakgrund till studieområdet. En problematisering 
av studieobjektet lyfts och problematiken inom vård och omsorg med att möta 
prestationsmålen kvalitet, tid och kostnad.  
 
Kapitel 2 - Teoretiskt ramverk 
Följande kapitel presenterar studiens teoretiska ramverk samt dess koppling till 
frågeställningarna. Ramverket utgår från och presenterar de tre prestationsmålen kvalitet, tid 
och kostnad vilka är centrala för studien. Vidare presenteras även tre typer av 
lokaliseringsupplägg av produktion, decentralisering, centralisering och outsourcing.  
 
Kapitel 3 - Metod och genomförande 
Tredje kapitlet beskriver studiens metodval, hur syfte och problemställningar ska besvaras 
samt studiens ansats och design. Datainsamling och analys presenteras och avslutningsvis 
diskuteras studiens trovärdighet.   
 
Kapitel 4 – Empiri 
Kapitel fyra presenterar empirin som erhållits genom intervjuer, observationer och 
dokumentstudier genomförda inom fallföretagets verksamhet. Inledningsvis ges en kortare 
verksamhetsbeskrivning för att vidare presentera resultatet av datainsamlingen. 
 
Kapitel 5 – Analys 
Rapportens femte kapitel analyserar den insamlade empirin med hjälp av det teoretiska 
ramverket som återfinns i kapitel två. Analysens struktur utgår från studiens frågeställningar. 
 
Kapitel 6 - Diskussion och slutsatser 
Avslutningsvis sammanfattas studiens resultat, olika lokaliseringsalternativen vägs mot 
varandra i kombination med de olika prestationsmålen. Även studiens implikationer, slutsatser 
och rekommendationer presenteras i detta kapitel. 
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2 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Det teoretiska ramverket har brutits ner i två olika huvudområden, hantering av 
produktionsprocesser och lokaliseringsbeslut av produktion. Tabell 1 beskriver kopplingen 
mellan frågeställningarna och använd teori. 
 
Hantering av produktionsprocesser innefattar de valda prestationsmålen kvalitet, tid och 
kostnad. Kännedom om dessa krävs för att utvärdera och analysera hur de olika 
hanteringssätten uppfyller prestationsmålen. Lokaliseringsbeslut av produktion innefattar ett 
decentraliserat, centraliserat och outsourcat upplägg.  Ramverket har bidragit med kunskap om 
hur olika produktionsupplägg påverkar kvalitet, tid och kostnad. Kunskap som ligger till grund 
för samtliga frågeställningar. 
 

Tabell 1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

 
 
 

2.2 Hantering av produktionsprocesser 
En utmaning för tillverkande företag är att hantera sina produktionsprocesser, möta 
efterfrågan, hålla en hög kvalitet och samtidigt använda så lite resurser som möjligt (Colledani, 
o.a., 2014). Enligt Ignizio (2009) finns tre dimensioner inom produktion att ta hänsyn till vid 
hantering av produktionsprocesser. Första dimensionen behandlar attributen av de beslut som 
fattas baserat på den fysiska fabriken eller produktionslokalen, exempelvis lokalisering, 
omfattning, utformning och typ av produkter. Andra dimensionen omfattar vilka fysiska 
komponenter som finns tillgängliga, vilket inkluderar bland annat arbetsstationer och 
maskiner, materialhanteringssystem, personal, lagermöjligheter, buffert-möjligheter och 
utrustning. Den sista dimensionen omfattar förhållningssätt och rutiner som återfinns på en 
arbetsplats. Till exempel rutiner för förebyggande underhåll av maskiner, produktionsupplägg, 
prioritering av order och kunder samt effektiviseringar gällande ledtider.   
 
Vid hantering av produktionsprocesser bör viktiga parametrar tas i beaktning redan i 
uppbyggnadsfasen eftersom det är under utformning som dess förmåga i hög grad bestäms och 
inte under drift när de flesta parametrar redan är fastställda (Bellgran & Säfsten, 2004). 
Lämpliga förändringar för att möta en förändrad kontext och effektivt resursutnyttjande i 
produktionssystemet är nödvändigt för att upprätthålla effektivitet i processer. 
 
När hanteringen i en process standardiseras uppnås inte enbart förbättrade processer utan 
även ökad arbetslivskvalitet hos medarbetarna (Drago & Geisler, 1997). God arbetslivskvalitet 
är en förutsättning för att uppnå mätbara och hållbara konkurrensfördelar och för att erhålla 
nöjda kunder. Genom att eliminera onödiga moment i processer kan även minskade kostnader 
genereras och en ökad effektivitet erhållas (Motwani, 2003). 
 

Hur påverkar decentralisering respektive 

centralisering och outsourcing av 

produktionsprocesser prestationsmålet 

kvalitet ? 

Hur påverkar decentralisering respektive 

centralisering och outsourcing av 

produktionsprocesser prestationsmålet 

tid ? 

Hur påverkar decentralisering respektive 

centralisering och outsourcing av 

produktionsprocesser prestationsmålet 

kostnad ? 

Hantering av produktionsprocesser Hantering av produktionsprocesser Hantering av produktionsprocesser

Kvalitet Tid Kostnad

Lokaliseringsbeslut av produktion

Decentraliserad produktion

Centraliserad produktion

Outsourcing
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En viktig del för att uppnå effektiva verksamheter är att formulera tydliga och mätbara mål och 
sedan följa upp dessa (Socialstyrelsen, 2009). Det finns flera prestationsmål kopplade till 
produktionsprocesser som används för att kontrollera, följa upp och förbättra verksamheter 
och dess processer (Winroth, Almström, & Andersson, 2016). Vanligtvis används kvalitet, 
tillförlitlighet, hastighet i flöden och leveranser, flexibilitet samt kostnad som prestationsmål 
för att se hur operationer och processer presterar. Därefter bryts de ner i ytterligare 
prestationsmål vilka är mer detaljerade, exempelvis kan kostnad mätas genom effektivitet och 
kostnad per produktionstimme.  
 
Vilka prestationsmål som används påverkar vilka effekter som verksamheter strävar mot vilket 
även medför att användning av ett fåtal eller felaktiga prestationsmål kan tendera att ge negativt 
utfall (Drickhamer, 2004). Prestationsmålen har olika betydelse för verksamheter beroende på 
vilken typ av verksamhet som bedrivs och olika typer av prestationsmål används för att uppnå 
olika strategiska mål (Slack & Lewis, 2011). Strategiska mål utgår från krav kunder, ägare, 
staten och andra intressenter ställer på verksamheten (Winroth, Almström, & Andersson, 
2016).  
 
Schmitt (2014) menar på att kvalitet är den drivande parametern till både tid och kostnad. 
Kvalitet kan dock inte värderas på samma skala som tid och kostnad, och är heller inte alltid 
drivande till de andra två prestationsmålen då kvalitet kan minska såväl tidsåtgång som 
kostnad för er produkt. De tre prestationsmålen har i produktionsprocesser en påverkan på 
varandra och beskrivs mer ingående nedan. 

 
2.2.1 Kvalitet 
Kvalitet är ett begrepp det forskats mycket om och ett begrepp med flera definitioner 
(Schroeder, Linderman, & Zhang, 2005). Juran (1998, s. sektion 21.6) definierade kvalitet som 
“the fitness for use” medan Crosby (1995) anser att kvalitet är överstämmande med 
kundkraven. Ytterligare en definition är ”en produkts eller tjänsts kvalitet är dess förmåga att 
tillfredsställa kunders behov och förväntningar” (Mattsson, 2004, s. 88). Socialstyrelsen 
använder däremot följande definition: “att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller 
för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och 
stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana 
föreskrifter” (Socialstyrelsen, 2011, s. 4). Gemensamt för ovanstående definitioner är att de 
förklarar en produkt eller tjänsts egenskaper, där processen i sig inte innefattas. Däremot krävs 
att processen kan uppnå önskad kvalitet för att uppnå kundens eller verksamhetens krav.   
 
Det är många gånger svårt att definiera kvalitet i kvantitativa termer eftersom kundnöjdheten 
påverkas av flera faktorer. Främst produkten i sig men också ytterligare dimensioner som 
påverkar hur kunden bedömer kravuppfyllandet (Chryssolouris, 2006). Dimensioner som 
tillförlitlighet, prestanda, överensstämmelse, egenskaper, estetik, varaktighet, service och 
uppfattning av kvalitet (Garvin, 1987). Kundnöjdheten beror dock till största del på produktens 
design och tillverkning. 
 
I enskilda produktionsprocesser beror kvalitet på hur väl en uppsättning egenskaper uppfyller 
de ställda kraven (Schmitt, 2014). Kvalitet mäts genom hur väl produkten lever upp till 
kravspecifikationen och det är därför av hög betydelse hur tillverkningen sker. Med hjälp av 
kravspecifikationen tas sedan toleransgränser fram. Toleransgränser som sätts högre än 
nödvändigt leder till onödiga kostnader och påfrestning på maskiner. För låga toleransgränser 
leder till ett resultat som inte uppfyller kraven. 
 
Minimering av antalet defekter i produktionsprocesser är en nödvändighet för att erhålla hög 
kvalitet till en låg kostnad. Detta kan uppnås genom ökad kontroll, standardisering av processer 
och processförbättringar (Sharma, Rao, & Babu, 2016). Förbättrad kvalitet leder till reducerade 
kostnader då mindre omarbetningar krävs samt ökad produktivitet genom färre fel, färre 
förseningar och bättre utnyttjande av tid och material (Rampersad, 2001). När samma typ av 
produkt massproduceras blir upprepningen av processen av stor vikt för kvaliteten (Schmitt, 
2014). 
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För att säkerställa kvaliteten måste verksamheter tillämpa, anpassa och förbättra hur de arbetar 
med upprätthållande av kvalitet (Schmitt, 2014). Aktiviteter som innefattar planering, 
kvalitetssäkring samt hur processer och produktionsflöden hanteras för att uppfylla 
specifikationen och den planerade tidsåtgången. 

 
2.2.2 Tid 
Ledtid kan definieras som ”den kalendertid som åtgår för att genomföra en aktivitet, från det 
att ett behov uppstår och tills det har uppfyllts och inrapporterats” (Mattsson, 2004, s. 94). 
Ledtiden beror på processtid för ingående moment och på var köer finns samt hur stora de är 
(Womack & Jones, 2003). Den totala ledtiden för en produkt beror till stor del på den tid som 
produkten väntar i köer framför upptagna resurser snarare än den faktiska tiden för att 
bearbeta produkten (Goldratt, 2009). Storleken på tidsbuffertar avgör hur mycket material som 
är i produktion samtidigt (Sourirajan, Ozsen, & Uzsoy, 2006).  
 
När beläggningen i produktionsprocesser motsvarar eller är lägre än dess kapacitet är ledtid 
och genomloppstid densamma (Womack & Jones, 2003). Om beläggningen överstiger 
kapaciteten innehåller ledtiden extra väntetid framför upptagna resurser. Genomloppstid kan 
beskriva som ”den tid som åtgår för att tillverka en artikel från uttag av material och start av 
första operation till inleverans av färdig och kvalitetsgodkänd artikel” (Mattsson, 2004, s. 
59). Enligt Mattsson (2004) innefattar genomloppstiden hela produktionsprocessen med 
omställningstider, produktionstider, kötider och transporttider. Produktionstid avser 
tidsåtgången för en operation vilket motsvarar den huvudsakliga produktionen, tid som 
påverkas av inlärningseffekter och uttröttningseffekter (Mattsson, 2004).   
 
Produktionsprocessen innehåller tid för värdeskapande, nödvändiga samt icke värdeskapande 
aktiviteter (Ohno, 1988). Genom identifiering av aktiviteter som inte tillför värde och fokus på 
en produkts flöde i form av processutformning kan verksamheter öka värde och minska slöseri 
(Motwani, 2003). Vilket innebär att större fokus bör läggas på den optimala 
processutformningen snarare än hur verksamheten är organiserad. Både design och 
lokalisering bör utformas med utgångspunkt i hur kunden ska försörjas (Womack & Jones, 
2003). Särskilt med hänsyn till att den värdeskapande tiden vanligtvis enbart är en liten del av 
den totala ledtiden (Womack & Jones, 2003; Goldratt, 2009), samt att ledtiden är en viktig 
faktor för kunden som bör beaktas (Sourirajan, Ozsen, & Uzsoy, 2006). 

 
2.2.3 Kostnad 
Hur begreppet kostnad definieras beror på i vilket sammanhang det används (Makris, 
Michalos, & Chryssolouris, 2014). En kostnad är anpassningsbar och således svår att 
klassificera eftersom det inte går att ge begreppet en exakt betydelse, tolkningen beror på dess 
kontext. Kostnadsbegreppet är tillsammans med tid och kvalitet en av de viktigaste 
egenskaperna att ta hänsyn till i utformning och drift av en produktionsprocess (Chryssolouris, 
2006; Makris, Michalos, & Chryssolouris, 2014). 
 
I en producerande verksamhet definieras kostnader som värdet av de resurser som förbrukas 
för att framställa en vara eller tjänst, resurser som genererar kostnader inom en 
produktionsprocess (Nationalencyklopedin, (u.å), b). Eftersom kostnader uppstår i samband 
med att resurser förbrukas är det viktigt att kunna härleda och optimera dem för att uppnå en 
god effektivitet i processen (Makris, Michalos, & Chryssolouris, 2014; Alexopoulos, Mourtzis, 
Papakostas, & Chryssolouris, 2007). Det finns däremot övergripande kostnader som inte är 
direkt hänförbara till en specifik del av processen men som stödjer utförandet, vilket benämns 
overhead-kostnader (Chryssolouris, 2006).  
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Kostnaderna inom en process är flera, däribland kostnader för utrustning och lokaler vilket 
inkluderar kostnader som är nödvändiga och som ger förutsättningar för att upprätthålla och 
driva olika former av tillverkningsprocesser (Chryssolouris, 2006). Därtill uppstår kostnader i 
form av underhåll och reparationer samt förbrukningskostnader för energi som krävs för att 
genomföra processen, en kostnad som inom vissa verksamheter är försumbar medan 
kostnaden i en annan verksamhet kan ha en väsentlig betydelse för utfallet. Därtill kommer 
materialkostnader, råmaterial eller kapacitet som krävs för att producera en produkt eller 
tjänst, vilket också innefattar hjälpmedel och ingående material som stödjer processens 
genomförande. Arbetskraft och tid är en annan resurs som direkt innebär kostnader i en 
process för hantering av både processen i sig men även utrustning och lokaler.  
 
Inom en produktionsprocess finns bearbetat material och produkter som behandlats i olika 
grad i form av råmaterial, produkter i arbete, lagrade och färdiga produkter (Parsanejad & 
Matsukawa, 2016). Detta gör att värdet av en produkt skiljer sig beroende på vart i processen 
kontrollen genomförs men gemensamt är att alla ingående komponenter med kostnader.  

 

2.3 Lokaliseringsbeslut av produktion  
Optimera och erhålla hög prestation i processer och försörjningskedjor är viktigt för att möta 
efterfrågan (El Mokrini, Dafaoui, El Mhamedi, & Berrado, 2016). Beslut som omfattar hur 
processer ska lokaliseras. Lokaliseringsbeslutet kan delas upp i två delar, den första handlar om 
vilken plats verksamheten ska bedrivas på och den andra hur verksamheten ska bedrivas 
(Mattsson, 2004). 
 
När beslut om lokalisering fattas görs ofta en avvägning mellan fasta kostnader kopplade till 
anläggningar och transportkostnader mellan anläggningar och kunder (Tang, 2006). När 
produktion sker in-house kan investering i interna resurser krävas för att uppnå hög prestation. 
Novak och Eppinger (2001) anser att verksamheter som vill öka effektiviteten och utnyttja sina 
resurser optimalt bör behålla produktion som är komplex eller viktig för verksamheten in-
house medan outsourcing är mer fördelaktig för standardprocesser.  
 
Oavsett om det gäller att producera varor eller tjänster är lokaliseringsbeslutet ett viktigt 
strategiskt beslut som kan ge betydande konsekvenser för verksamheten och dess omgivning 
(Liu & Tyagi, 2017). Valet är att antingen att behålla processen in-house internt inom 
verksamheten eller att förlägga den externt genom outsourcing. Sammanställning av de 
benämnda begreppen illustreras i Figur 2. 

 

Figur 2 Inriktningar vid lokaliseringsbeslut 

 

2.3.1 Decentraliserad produktion 
Ett decentralicerat produktionsupplägg kan utformas med varierande upplägg, beroende på om 
alla moment utförs på samma produktionsenhet eller om processen är uppdelad över flera 
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enheter (Windt, 2014). I ett decentraliserat upplägg med all verksamhet lokaliserad i en punkt 
kan hela processen utföras med närhet till där behovet uppstår. Denna form av decentralicering 
är lämplig när produkten behöver anpassas för en specifik marknad eller med närhet till 
kunden.   
 
En decentraliserad försörjningskedja utförs produktion enskilt med syfte att optimera den egna 
prestationen (Mourtzis, 2011). Vilket innebär olika utmaningar vid beslut om hur distribution 
av produkter och processer ska ske. En svårighet är att koordinera decentraliserade 
produktionsprocesser så att effektivitet uppnås (Villa, 2001). 
 
Vid ett decentraliserat upplägg med produktion på ett ställe med närhet till kunden minskar 
transportkostnader och ledtider samtidigt som flexibiliteten ökar (Leitão, 2009). Produktion 
som sker decentraliserat har större flexibilitet i processer och hur resurser kan användas och 
fördelas (Tharumarajah, 2001). Vid decentraliserad produktion minskar kontrollen och 
koordinationen mellan olika enheter eftersom varje enhet ansvarar för hur enskilda processer 
hanteras och utförs. Verksamheten får därmed sämre helhetssyn mellan de olika enheterna. 
Stabiliteten, kontinuiteten och prestationen kan därmed variera inom verksamheten. 

 
2.3.2 Centraliserad produktion 
En centraliserad försörjningskedja innebär att en verksamhet optimerar prestationen av hela 
försörjningskedjan centrerat istället för vid flera enheter (Frayret, D'Amours, Montreuil, & 
Cloutier, 2001). Centralisering innebär att en process utförs av en person eller mindre grupp 
samlat till en punkt (Scheiber, 2004). Denna person eller grupp ansvarar för hela 
produktionsprocessen och de problem som uppstår, vilket är en fördel gentemot 
decentraliserad produktion (Tharumarajah, 2001). En centraliserad produktion medför 
transporter mellan den centraliserade enheten och övriga enheter vilket medför kostnader som 
kan inverka på verksamhetens lönsamhet (Božić, Stanković, & Rogić, 2014). 
 
Genom förbättringsinsatser kan de flesta produktionsprocesser öka dess prestation (Li & 
Rajagopalan, 1998). Frekvent och upprepande arbete i processer genererar kunskap och rutiner 
för uppgiften samt dess utförande (Grosse & Glock, 2015). När medarbetare arbetar frekvent i 
produktionsprocessen utförs arbetsuppgifter effektivare i takt med att kunskapen ökar (Li & 
Rajagopalan, 1998). Ökad kunskap och förbättringar i form av olika förbättringsprojekt, 
insatser och utbildning av medarbetare leder i sin tur till förbättrad kvalitet, produktivitet och 
minskade kostnader i processen. Det leder även till att minskat behov av kvalitetskontroller. 
 
Ökad prestation i processer bör tas hänsyn till när resurser och ledtider ska planeras, samt vid 
processlayout och vid val av medarbetare för att utnyttja kunskaper optimalt (Grosse & Glock, 
2015).  

 
2.3.3 Outsourcing  
Outsourcing kan definieras ”att låta andra företag utföra prestationer som utgör en del av ett 
företagets verksamhet” vilket omfattar både varor och tjänster (Mattsson, 2004, s. 126). 
Outsourcing av produktion, tjänster och ekonomiska aktiviteter är vanligt förekommande inom 
flertalet branscher och verksamheter (Liu & Tyagi, 2017). Under många år har outsourcing varit 
en trend vid lokaliseringsbeslut och verksamheter som tidigare försetts internt har lagt ut 
produktion till extern verksamhet (Hendry, 1995). Ett stort fokus har riktats mot 
kostnadsreducering och effektivitet men även termer av att fokusera på kärnverksamheten och 
de interna huvudprocesserna har uttryckts. Därmed har fokus kunnat läggas på färre 
operationer som istället utförts bättre. Andra skäl till outsourcing har varit kortsiktiga 
kostnadsbesparingar och ökad flexibilitet för att möta förändringar på marknaden (Harland, 
Knight, Lamming, & Walker, 2005). 
 
Outsourcing av funktioner som inte tillhör kärnverksamheten kan resultera i bättre kundfokus 
och flexibilitet i produkter, tjänster och produktionsprocesser (Harland, Knight, Lamming, & 
Walker, 2005). Genom att outsourca hela eller delar av sin verksamhet till specialister på 
området kan en verksamhet omfördela sina resurser med fokus till de värdeskapande 
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kärnprocesserna och på så sätt maximera den befintliga kompetensen (Jiang, Frazier, & Prater, 
2006). Specialister som tillgodoser flera verksamheter kan även dra nytta av stordriftsfördelar 
som inte går att uppnå i mindre eller enskilda verksamheter.  
 
Vanliga förväntningar som förknippas med outsourcing är sänkta kostnader i kombination eller 
som en möjlighet till att erhålla en högre servicenivå (El Mokrini, Dafaoui, El Mhamedi, & 
Berrado, 2016). Den ekonomiska delen är en strategiskt viktig del då verksamheten som 
outsourcar kan minska sina fasta kostnader och omvandla dessa från en fast kostnad till rörliga 
kostnader (Liu & Tyagi, 2017). Vid beslut om outsourcing är kostnader viktiga att uppskatta 
vilket delvis innefattar kostnader för att undersöka vilken leverantör som ska utföra processen 
samt hanteringskostnader för leverantören och kostnader för att lagerföra produkter (El 
Mokrini, Dafaoui, El Mhamedi, & Berrado, 2016).  
 
För att utvärdera om outsourcing av produktionsprocessen kan leva upp till de krav som ställs 
bör lämplig servicenivå bestämmas. Vilket omfattar förmågan att uppfylla de krav som ställs, 
förmåga att leverera inom acceptabel tid, flexibilitet i form av anpassningsförmåga vid 
förändring samt kvaliteten på produkten eller tjänsten som levereras (El Mokrini, Dafaoui, El 
Mhamedi, & Berrado, 2016).  
 
Risker vid outsourcing är att ledning, kompetens och beslutsprocesser måste utvecklas när 
delar av verksamheten outsourcas och andra behålls in-house, där fokus från att hantera den 
interna verksamheten istället går till att hantera relationer (Jüttner, Peck, & Christopher, 
2003). Om relationer inte hanteras på ett bra sätt är en risk att kundservice, kontakt med 
kunder och graden av kontroll minskar. Outsourcing innebär ytterligare beroenden i 
försörjningskedjor, vilket innebär att ytterligare gränssnitt ska hanteras i ett nätverk som blir 
allt mer komplext (Peck, 2005; Jüttner, Peck, & Christopher, 2003). Även svårigheter med att 
identifiera vad som tillhör kärnverksamheten kan leda till att företag outsourcar funktioner som 
är dess konkurrensfördelar, fördelar som är strategiskt viktiga samt svåra att bygga upp 
(Harland, Knight, Lamming, & Walker, 2005).
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3 Metod och genomförande 
Följande kapitel ger en beskrivning av studiens arbetsprocess. Här beskrivs studiens ansats 
och design samt studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion 
om studiens trovärdighet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Inledningsvis genomfördes en litteraturgenomgång för att erhålla teori om hur hantering av 
produktionsprocesser samt lokalisering av produktion påverkar kvalitet, tid och kostnad. Vilket 
resulterat i studiens teoretiska ramverk. För att besvara studiens frågeställningar har ett nuläge 
identifierats, analyserats och utvärderats. Nuläget har sedan jämförts med centralisering 
respektive outsourcing av produktionsprocessen. Metoder som har använts för arbetet är 
dokumentstudie, observation och intervjuer. Tabell 2 beskriver sambandet mellan studiens 
frågeställningar och använda metoder. 
 

Tabell 2 Koppling mellan frågeställningar och metod 

 
 

För att besvara studiens första frågeställning genomfördes dokumentstudier för att erhålla 
restriktioner och arbetsrutiner kopplade till arbetskläder inom området för vård och omsorg 
och fallföretagets verksamhet. Även information gällande kostnader inhämtades. 
Dokumentstudier som sedan kompletterades med en intervju med ansvarig medarbetare för 
upprätthållande av kvalitet inom vård och omsorg. Syftet var att erhålla kunskap om vilka 
kvalitetsaspekter, lagar och förordningar som bör beaktas vid hantering av arbetskläder. Även 
intervjuer med omsorgspersonal och enhetschefer genomfördes för att få en förståelse för vilka 
kvalitetsaspekter som tas hänsyn till vid hantering av arbetskläder.  
 
För att besvara studiens andra frågeställning genomfördes först processkartläggningar för att 
identifiera ingående moment i processerna. Baserat på processkartläggningarna genomfördes 
observationer i form av klockstudier där varje moment tidsattes. Klockstudier genomfördes för 
att få kunskap om hanteringstiden av arbetskläder. Intervjuer med omsorgspersonal och 
enhetschefer genomfördes för att få information om hur mycket arbetstid som användes för 
hantering av arbetskläder samt för att få större förståelse för produktionsprocessen. Intervjuer 
genomfördes även med enhetschefer och medarbetare som arbetar med hantering av 
vårdtagares personliga kläder. Detta för att erhålla kunskap om processen, maskintider samt 
för att få en ökad kunskap om hur en centraliserad produktionsprocess kan hanteras. 
 
För att besvara studiens tredje frågeställning genomfördes en dokumentstudie som gav 
underlag för ekonomiska beräkningar i kombination med klockstudien. Detta för att kartlägga 
hur hantering av produktionsprocesser påverkar prestationsmålet kostnad. En medarbetare 
som ansvarar för tillhandahållande av arbetskläder intervjuades för att erhålla information om 
vilka volymer av arbetskläder medarbetarna tillhandahålls. Även här intervjuades enhetschef 

Dokumentstudie Observationer Intervjuer

Hur påverkar decentralisering respektive 

centralisering och outsourcing av 

produktionsprocesser prestationsmålet 

kvalitet ? 

x x

Hur påverkar decentralisering respektive 

centralisering och outsourcing av 

produktionsprocesser prestationsmålet 

tid ? 

x x

Hur påverkar decentralisering respektive 

centralisering och outsourcing av 

produktionsprocesser prestationsmålet 

kostnad ? 

x x x
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och medarbetare som ansvarar för hantering av vårdtagares personliga kläder, detta för att få 
kunskap om kostnader kopplade till produktionsprocessen samt utvärdering om hur 
lokalisering påverkar prestationsmålet. 

   

3.2 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen kan delas upp i flera mindre delar. Inledningsvis startade arbetet med en 
förstudie där information om ett problemområde inhämtades. Därefter gjordes lämpliga 
metodval, litteraturgenomgång och en fallstudie genomfördes. Vilket låg till grund för 
dataanalysen som genererade studiens resultat. Rapportskrivning har skett parallellt med 
övriga moment av processen. Arbetsprocessen illustreras i Figur 3. 
 

 

Figur 3 Studiens arbetsprocess 

 

3.3 Ansats 
Med avsikt av att besvara syftet har ett område studerats med utgångspunkt i vedertagna 
teorier. Därmed har studien en deduktiv ansats vilket innebär att dra slutsatser om enskilda 
företeelser utifrån givna teorier (Patel & Davidson, 2011).   
 
För att besvara studiens frågeställningar krävs kunskap och förståelse för att analysera 
problemet. Förståelse har erhållits genom intervjuer och dokumentstudier. Studien har en 
kvalitativ ansats och syftar till att få en djupare förståelse och att beskriva, analysera och tolka 
en företeelse. Skärvad & Lundahl (2016) menar att förståelse ska erhållas genom att 
systematiskt samla in, organisera och tolka kvalitativa data. Ett arbetssätt som applicerades på 
studien. För att erhålla data om hanteringstider har klockstudier använts. Klockstudie är en 
kvantitativ metod då mätning sker vid datainsamlingen (Patel & Davidson, 2011).  
 
Studiens har därmed en kvalitativ ansats med inslag av kvantitativa metoder, vilket kan vara 
fördelaktigt för att få olika infallsvinklar på ett problem (Eliasson, 2013). Detta har möjliggjort 
en analys baserat på den faktiska hanteringstiden i produktionsprocessen samt aspekter 
avseende kvalitet, tid och kostnad. 

 

3.4 Design 
För att uppfylla syftet och frågeställningarna behöver stödprocesser analyseras i praktiken. 
Därför valdes fallstudie som lämplig metod. En fallstudie är lämpligt när en företeelse ska 
studeras i sitt naturliga sammanhang med syfte att utforska, upptäcka och erhålla djupare 
förståelse (Skärvad & Lundahl, 2016). För att möjliggöra detta krävdes flera befintliga processer 
för att erhålla ett representativt urval samt möjliggöra analys av decentralisering, centralisering 
samt outsourcing av produktionsprocesser. Därmed har studien genomförts som en 
enfallsstudie med flera analysenheter vilket innebär att en enhet studeras men i flera olika 
kontexter (Yin, 2007). 
 
Nässjö Socialförvaltning ansågs vara ett lämpligt fallföretag då de har befintliga 
produktionsprocesser på en decentraliserad nivå i verksamheten. En av dessa stödprocesser är 
den som hanterar arbetskläder. Inom produktionsprocesser förädlas material och produkter 
vilket visar sig i form av råmaterial, produkter i arbete samt färdiga produkter (Parsanejad & 
Matsukawa, 2016). I en produktionsprocess av arbetskläder motsvarar detta nedsmutsade 
kläder, kläder under hantering samt rena arbetskläder. 
 

Förstudie/Problemformulering

Metodval

Litteraturgenomgång

Fallstudie

Dataanalys/Resultat

Rapportskrivning

Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep
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Stödprocesserna som studerats har krav på hög kvalitet och effektivitet i form av hanteringstid 
och kostnad. Data har insamlats från fem olika avdelningar inom särskilt boende, äldreomsorg. 
Den sammanlagda hanteringen av arbetskläder på de olika avdelningarna möjliggör 
utvärdering av nuläget och främjar en jämförelse mot en centraliserad och outsourcad 
produktion. Nedan följer en motivering av prestationsmålet kvalitet som fallföretaget omfattas 
av. 

 
3.4.1 Fallföretagets uppfyllandekrav av kvalitet 
Föreskrifter om basal hygien har funnits inom delar av hälso- och sjukvården sedan 2007 
(Socialstyrelsen, 2015b). Föreskrifter som innehåller rutiner som ska tillämpas vid alla 
vårdsituationer och av samtlig personal oavsett om smitta är känd eller inte (Hissa, 2016). 
Sedan den 1 januari 2016 gäller en ny rikstäckande föreskrift (SOSFS 2015:10) om basal hygien 
inom vård och omsorg utfärdad av Socialstyrelsen. En föreskrift som förtydligar hygienrutiner 
och de krav som ställs på den basala hygienen. Insatser som ska förebygga risken för 
smittspridning och vårdrelaterade infektioner samt bidra till en god patientsäkerhet 
(Socialstyrelsen, 2015a). 
 
Föreskriften omfattar bland annat arbetskläder och föreskriften poängterar vikten av att 
vårdpersonal ska byta till nytvättade kläder vid varje arbetspass och vid behov (Socialstyrelsen, 
2015a). Kläderna ska även tvättas i minst 60 grader (Socialstyrelsen, 2006). Basala 
hygienrutiner är en viktig del i arbetet med att begränsa och minska risken för smittspridning 
(Edberg & Wijk, 2014). Arbetskläder inom vården är en av de mest betydande smittvägarna 
direkt efter kontaktsmitta via händer vilket ställer stora krav på hanteringen och att de riktlinjer 
som beskrivs i föreskriften uppfylls genom goda hygieniska principer och rutiner 
(Socialstyrelsen, 2006).  
 
Föreskriften talar om hur arbetskläder ska hanteras och användas, dels för att förebygga 
uppkomst av smittspridning och infektioner men också för att möta kraven med hänsyn om en 
god kvalitet, vilket efterfrågas i hälso- och sjukvårdslagen. Socialstyrelsens föreskrifter reglerar 
användningen av arbetskläder men det är upp till varje verksamhet att utforma arbetssätt och 
processer som uppfyller kraven (Socialstyrelsen, (u.å)). 

 

3.5 Litteraturgenomgång  
En litteraturgenomgång genomfördes med syftet att finna teori om hantering av 
produktionsprocesser och lokaliseringsbeslut av produktion vilket underbyggde studiens 
teoretiska ramverk. Teori inhämtades genom vetenskapliga artiklar samt med stöd av litteratur. 
Sökning genomfördes i ett tidigt stadie via Google Scholar, därefter främst genom sökverktyget 
Primo och databasen Scopus. 
 
Sökning genomfördes med hjälp av engelska termer och kombinationer utifrån de 
huvudområden som identifierats som intressanta för studiens syfte och frågeställningar. De 
områden som studerades och sökord som användes presenteras i Tabell 3 nedan. 
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Tabell 3 Litteraturgenomgång, område och sökord 

 

 

3.6 Datainsamling 
Inhämtning av data har erhållits med hjälp av datainsamlingsmetoderna intervju, observation 
och dokumentstudie. Dessa metoder presenteras och motiveras mer ingående under respektive 
avsnitt. 

 
3.6.1 Intervjuer 
Intervjuer har i fallstudien genomförts med syfte att få en djupare inblick för området och en 
förhöjd grad av förståelse. Yin (2007) beskriver att användning av intervjuer är en av de 
viktigaste källorna för informationsinhämtning vid tillämpning av en fallstudie. Intervjuer är 
en fördelaktig metod och informationskälla för att erhålla viktig information, då utformandet 
kan riktas direkt mot det område som studien undersöker.  
 
Då syftet med intervjuerna var att erhålla djupare kunskap om problemområdet genomfördes 
de med en låg grad av strukturering. Det ger möjlighet för intervjupersonen att uttrycka sig med 
egna ord, upptäcka och identifiera egenskaper för området (Patel & Davidson, 2011). Intervjuer 
genomfördes främst med hög grad av standardisering där intervjufrågor var utformade i förväg, 
intervjuguiderna återfinns i Bilaga 1 och Bilaga 2. Intervjuguiderna användes vid intervjuer 
med enhetschefer och medarbetare vid de tre boendena. Även frågor med en låg grad av 
standardisering förekom, vilket enligt Patel & Davidson (2011) innebär att frågor formuleras 
under intervjun. Frågor av enklare karaktär användes för att erhålla grundläggande 
information. Intervjuerna genererade en djupare förståelse och inblick av nuvarande 
utformning och hantering samt en inblick i de rutiner och arbetssätt som tillämpas.   
 
Intervjuer med låg grad av standardisering genomfördes med medarbetare vid den del av 
verksamheten som ansvarar för tillhandahållande av arbetskläder, som genomfördes för att 
erhålla information om hur arbetskläder hanteras. Denna typ av intervjuer skedde även med 
enhetschef och medarbetare vid den verksamhet som idag hanterar vårdtagares personliga 
kläder inom hemtjänsten. Syftet med dessa intervjuer var att intervjupersonerna skulle delge 
arbetssätt och rutiner för att få insikt i hur en centraliserad produktionsprocess skulle kunna 
hanteras.  
 
Intervjupersonerna valdes ut med hjälp av fallföretaget för att säkerställa att lämpliga personer 
medverkade. Personerna valdes utifrån deras arbetsuppgifter, kompetens och befattning i 
verksamheten. Intervjuer har sedan genomförts med flera medarbetare inom samma befattning 
och vid flera boenden för att ge en bredare syn på problemområdet.  
 
I Tabell 4 beskrivs intervjuernas syfte, intervjupersonernas roll, intervjumetod och dess 
tidsåtgång. 

Område Sökord

Production process and quality

Production and quality

Production process and time

Production and lead time

Production process and cost

In-house production

Centralized production

Decentralized production

Outsourcing and production

Centralized production and improvement

Hantering av 

produktionsprocesser

Lokaliseringsbeslut av 

produktion



Metod och genomförande 

 

15 

 

Tabell 4 Genomförda intervjuer 

 

 

3.6.2 Observationer 
Observationer genomfördes för att ta del av moment och hanteringstider i 
produktionsprocessen. Data som gav underlag för vidare analys av nuläget samt uppskattning 
av centraliserad och outsourcad produktion. Observationer genomfördes med hjälp av 
klockstudier vilket genomfördes under öppen observation med låg interaktion, där 
medarbetaren var medveten om att de observerades (Skärvad & Lundahl, 2016). Detta för att 
erhålla information av medarbetaren men samtidigt få ett så representativ resultat som möjligt. 
Således har inte väntetid mellan moment inkluderats. Genom observationer kan förståelsen för 
ett visst sammanhang eller specifika områden utvidgas samt ge djupare insikt i hur moment 
hänger ihop och utförs (Yin, 2007). Detta genom att observera och registrera vad som sker utan 
att fråga vad som sker eller skett (Skärvad & Lundahl, 2016). 
 
För att erhålla hanteringstider för varje moment i produktionsprocessen har observationerna 
varit av strukturerad karaktär, vilket även är vanligt vid kvantitativa studier (Skärvad & 
Lundahl, 2016). Efter att observationen genomförts värderade medarbetaren hanteringen som 
normal, långsammare eller snabbare än normalt för att säkerställa att hanteringstiderna är 
representativa. 
 
Observationer i form av klockstudier genomfördes på tre boenden och fem avdelningar. Flera 
observationer per avdelning genomfördes för att identifiera avvikelser samt för att få ett mer 
representativt resultat vilket visas i Tabell 5.  
 

Datum Syfte Roll Metod Tidsåtgång

2017-03-21
Kvalitetsaspekter, lagar 

och förordningar
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska

Hög standardisering 

Låg strukturering
60min

2017-03-22 Rutiner och arbetssätt Enhetschef äldreboende
Hög standardisering 

Låg strukturering
30min

2017-03-22 Rutiner och arbetssätt Enhetschef äldreboende
Hög standardisering 

Låg strukturering
30min

2017-03-31 Rutiner och arbetssätt Enhetschef äldreboende
Hög standardisering 

Låg strukturering
30min

2017-03-22 Kartlägga nuläge Omsorgspersonal äldreboende
Hög standardisering 

Låg strukturering
20min

2017-03-22 Kartlägga nuläge Omsorgspersonal äldreboende
Hög standardisering 

Låg strukturering
20min

2017-03-22 Kartlägga nuläge Omsorgspersonal äldreboende
Hög standardisering 

Låg strukturering
20min

2017-03-31 Kartlägga nuläge Omsorgspersonal äldreboende
Hög standardisering 

Låg strukturering
20min

2017-04-20 Kartlägga nuläge Omsorgspersonal äldreboende
Hög standardisering 

Låg strukturering
20min

2017-04-20 Kartlägga nuläge Omsorgspersonal äldreboende
Hög standardisering 

Låg strukturering
20min

2017-03-21 Volym och kostnad
Ansvarig för tillhandahållande av 

arbetskläder

Hög standardisering 

Låg strukturering
45min

2017-03-28
Produktionsprocesser och 

maskintider

Enhetschef - hantering av 

vårdtgares personliga kläder

Låg standardisering 

Låg strukturering
30min

2017-03-28
Produktionsprocesser och 

maskintider

Medarbetare - hantering av 

vårdtgares personliga kläder

Låg standardisering 

Låg strukturering
45min
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Tabell 5 Genomförda observationer 

 
 

3.6.3 Dokumentstudier 
Socialstyrelsens författningssamling och Hälso- och sjukvårdslagen har studerats för att erhålla 
kunskap om vilka föreskrifter och arbetsinstruktioner som tas hänsyn till vid hantering av 
arbetskläder samt att bekräfta data från intervjuerna. Detta då dokumentstudier har en stor 
grad av bekräftande uppgift för att säkerställa och styrka data som hämtats från andra källor, 
samtidigt som det kan ge ytterligare detaljer som kan bekräfta inhämtade data (Yin, 2007).  
 
Dokument om arbetskläder har studerats för att få kunskap om hur artiklar kan hanteras i 
processen. Studiens ekonomiska analyser har baserats på förbrukning utifrån 
maskinspecifikationer från tillverkare, där tvättmaskin, torkskåp och torkrumsavfuktare har 
studerats. Dokumentstudierna har bidragit till ökad förståelse genom en kvalitativ 
innehållsanalys vilket enligt Skärvad och Lundahl (2016) kan bidra till ökad förståelse för 
innebörden i dokument. Genomförda dokumentstudier visas i Tabell 6. 
 

Tabell 6 Genomförda dokumentstudier 

 

3.7 Dataanalys 
En separat litteraturgenomgång resulterade i det teoretiska ramverket, vilket senare låg till 
grund för fallstudien eftersom viss kunskap om området krävdes innan fallstudien kunde 
påbörjas. Fallstudien resulterade i empiri som inhämtats från dokumentstudier, observationer 
och intervjuer. Empiri har sedan analyserats med avseende på de tre prestationsmålen kvalitet, 
tid och kostnad. För att analysera de olika boendena har de studerats var för sig med hjälp av 
kategorisering för att sedan ställas mot varandra, jämföras och analysera de olika 
hanteringssätten.  
 
Även intervjufrågorna har kategoriserats utifrån de tre valda prestationsmålen för att sedan 
jämföras med varandra och dra paralleller. Kategorier som användes för kvalitet var ”lagar och 
regler”, för tid användes ”arbetstid” samt ”volym och variation”, för kostnad användes ”volym 
och variation” samt ”buffert och lager”. ”Volym och variation” kan kopplas till både tid och 

Datum Syfte Metod Tidsåtgång

2017-03-31 Produktionsprocess - boende 1 avd. 1 Klockstudie, strukturerad 15 min

2017-03-31 Produktionsprocess - boende 1 avd. 1 Klockstudie, strukturerad 15 min

2017-03-31 Produktionsprocess - boende 1 avd. 1 Klockstudie, strukturerad 15 min

2017-03-31 Produktionsprocess - boende 1 avd. 2 Klockstudie, strukturerad 15 min

2017-03-31 Produktionsprocess - boende 1 avd. 2 Klockstudie, strukturerad 15 min

2017-03-31 Produktionsprocess - boende 1 avd. 2 Klockstudie, strukturerad 15 min

2017-04-03 Produktionsprocess - boende 2 avd. 1 Klockstudie, strukturerad 30 min

2017-04-06 Produktionsprocess - boende 2 avd. 1 Klockstudie, strukturerad 30 min

2017-04-26 Produktionsprocess - boende 2 avd. 1 Klockstudie, strukturerad 30 min

2017-04-20 Produktionsprocess - boende 3 avd. 1 Klockstudie, strukturerad 15 min

2017-04-20 Produktionsprocess - boende 3 avd. 1 Klockstudie, strukturerad 15 min

2017-04-20 Produktionsprocess - boende 3 avd. 1 Klockstudie, strukturerad 15 min

Datum Dokumenttyp Metod Tidsåtgång

2017-01-18 Socialstyrelsens författningssamling - Basal hygien i vård och omsorg Strukturerad 30min

2017-01-18 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763) Strukturerad 20min

2017-03-01 Arbetskläder - artiklar och material Strukturerad 10min

2017-04-20 Maskinspecifikationer Strukturerad 30min
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kostnad eftersom volym och variation av arbetskläder påverkar hanteringstiden men även då 
driftkostnader påverkas.  
 
Analys av observationerna har skett genom en processkartläggning där ingående moment 
identifierades och som därefter tidsattes och analyserades. Delvis enskilt för respektive 
produktionsprocess men också en jämförelse mellan de olika processerna. 
 
En kvalitativ innehållsanalys av dokument genomfördes genom att dokumenten först 
studerades separat för att sedan jämföras och komma överens om en gemensam tolkning. Även 
denna analys har genomförts med kategoriseringar som utgått från de tre prestationsmålen.  

3.8 Trovärdighet 
Med avsikt att uppnå en hög validitet och giltighet för undersökningsområdet ska studien 
genomföras med en god reliabilitet. För att uppfylla en god reliabilitet har insamlingen av 
empiri utformats med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder. De semi-
strukturerade intervjuerna utformades med fasta frågor och öppna svarsalternativ där samma 
frågor ställdes till intervjupersonerna. Det är ett bra tillvägagångssätt för att inte missa viktig 
information vid följdfrågor (Skärvad & Lundahl, 2016). 
 
Genom att samtliga intervjuguider utformats i förväg och använts vid samtliga intervjuer av 
hög standardisering kan studien återigen genomföras med samma tillvägagångssätt. 
Upprättande av en god kvalitet innebär att tillförlitligheten till resultatet går att testa igen och 
att det med hjälp av ett likadant tillvägagångssätt går att erhålla samma resultat och slutsatser 
vid ett senare tillfälle (Patel & Davidson, 2011).  
 
För att säkerställa att undersökningen besvarar studiens syfte och frågeställningar har först 
kunskap om det teoretiska området inhämtats. Även kunskap om vård och omsorg har erhållits 
för att förstå problemområdet och dess omfattning. Genom en ökad kunskap har kvalitet, tid 
och kostnad identifierats som de tre viktigaste parametrarna för en stödprocess inom vård och 
omsorg vilket även bekräftats av fallföretaget. Därefter har intervjuguider, observationsguide 
och dokumentstudier utformats för att svara till dessa faktorer. Upplägget har därmed bidragit 
till en god validitet vilket enligt Patel & Davidsson (2011) uppfylls genom att det som avses 
mätas är det som mätningarna undersöker.  
 
Vid studien har flertalet personer intervjuats och observerats med hjälp av samma upplägg, 
detta för att eliminera slumpvariationer och få representativa data till studien. Yin (2007) 
menar att reliabiliteten för observationsinformationen blir högre när flera observatörer 
används vid iakttagelser. Även validiteten ökar när flera källor används för att styrka giltigheten 
i datainsamlingen. 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig verksamhetsbeskrivning för att därefter djupare presentera de tre 
studerade enheterna samt en kommunal tvättstuga.  

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Socialförvaltningen är en politiskt styrd verksamhet på kommunnivå som finansieras med hjälp 
av offentliga medel (Öström, 2007). Socialförvaltningen i Nässjö kommun är uppdelad i flera 
funktioner och ändamål. Särskilt boende äldre omfattar vård och omsorg som ligger till grund 
för studiens datainsamling. 
 
Data har inhämtats från tre av verksamhetens särskilda boenden inom äldreomsorg. Från dessa 
boenden har empiri erhållits gällande nuvarande arbetssätt och rutiner i hantering av 
arbetskläder. Gemensamt för samtliga boenden är att varje medarbetare enskilt ansvarar för 
att den personliga uppsättningen arbetskläder tvättas och hanteras efter de angivelser som har 
kommunicerats från Socialförvaltningen i Nässjö. Produktionsprocesserna hanteras 
decentraliserat på varje boende utan samordning dem emellan. Förutsättningarna för 
hantering av arbetskläder varierar och vidare efter att underlaget för beräkningar presenterats 
kommer varje enskilt boende att beskrivas med utgångspunkt från nulägets utformning och 
hantering. Därefter presenteras en kommunal tvättstuga som utför centraliserad hantering till 
vårdtagare inom hemtjänsten. 

 

4.2 Underlag för beräkningar  
Observationerna har bidragit med en genomsnittlig volym samt tidsåtgång för hanteringen. 
Därefter har total volym baserats på antalet arbetspass per månad, data som tillhandahölls av 
enhetscheferna vid de studerade enheterna. Antalet arbetspass har multiplicerats med två för 
att erhålla volymen av arbetskläder, eftersom varje medarbetare har en överdel och underdel 
vid varje pass. Med utgångspunkt i de lagar, förordningar och föreskrifter Socialförvaltningen 
omfattas av har beräkningarna utgått från att kvaliteten ska vara 100 procent, vilket förutsätter 
att medarbetaren byter arbetskläder vid varje pass och att kläderna tvättats i 60 grader. Det är 
utifrån dessa två riktlinjer som kvalitet kommer att värderas utifrån vidare i rapporten. 
 
Kostnader i produktionsprocessen som beräknas i analyskapitlet är lönekostnader och 
driftkostnader i form av el och vatten. Lönekostnader har erhållits från fallföretaget där en 
medianlön för undersköterskor inom äldreboende och hemtjänst äldre har använts. Sociala 
avgifter tillkommer med 38,33 procent samt en årsavgift för overhead-kostnader som 
dividerats för att erhålla kostnad per månad. Den totala lönekostnaden för arbetsgivaren per 
månad har dividerats med antal arbetstimmar per månad, 160 timmar, för att erhålla en 
lönekostnad per timme. Personalkostnaden presenteras i Tabell 7. 

Tabell 7 Personalkostnader 

 

 

Kostnader för el och vatten har erhållits av Nässjö Kommun och motsvarar rörliga kostnader. 
Moms exkluderas då det inte bekostas av verksamheten. Avgifterna sammanställs i figur Tabell 
8. 

Månadslön median (kr/mån) 25500

Sociala avgifter (%) 38,33%

Kostnad för sociala avgifter (kr/mån) 9774

Kostnad för overhead (kr/mån) 566

Total lönekostnad (kr/mån) 35840

Total lönekostnad (kr/h) 224

Personalkostnader
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Tabell 8 El- och vattenkostnader 

 

 

Vid beräkningar av decentraliserad och centraliserad produktion har förbrukningen baserats 
på maskinspecifikationer för tvättmaskin Electrolux W475H, torkskåp Electrolux TS560LE och 
torkrumsavfuktare Electrolux TA 2002. Maskinkonsumtion presenteras i Tabell 9. 

 

Tabell 9 Energiförbrukning, maskinspecifikationer 

 

 

Kostnader för outsourcing har inhämtats från en verksamhet som har lång erfarenhet av tvätt- 
och textilhantering samt hanterar arbetskläder från vården. En fast kostnad per artikel används 
vilken innefattar kostnader för tvätt, efterbehandling, hyra, slitage, svinn samt transport tur 
och retur. Vid beräkningar har kostnad för muddbyxa och personalskjorta använts eftersom de 
ger en motsvarighet till medarbetarnas nuvarande arbetskläder. Kostnaden för plaggen varierar 
då svinn, livslängd, inköpspris och hanteringskostnad skiljer sig åt. Kostnaderna visas i Tabell 
10. 
 

Tabell 10 Kostnader, outsourcing 

 

Nätavgift Elöverföring (kr/kWh) 0,11

Förbrukning kallt (kr/m3) 21,52

Förbrukning kallt (kr/liter) 0,02

Vattenkostnader

Elkostnader

Tvättprogram Normal, 60°

Tidsåtgång (min) 44

Specifikation (kg/maskin) 7,5

Vattenförbrukning (kallt, liter) 78

Energiförbrukning (kWh/maskin) 1,30

Tidsåtgång (min) 67

Specifikation (kg/maskin) 4

Energiförbrukning (kWh/kg) 0,29

Energiförbrukning (kWh/maskin) 1,16

Tidsåtgång (min) 90

Specifikation (kg/maskin) 5,5

Energiförbrukning (kWh/kg) 0,37

Energiförbrukning (kWh/maskin) 2,04

Tvättmaskin Electrolux W475H

Torkskåp Electrolux TS560LE

Torkrumsavfuktare Electrolux TA 2002

Muddbyxa (kr/st) 8,57

Personalskjorta (kr/st) 9,99

Kostnader - Outsourcing



Empiri 

 

21 

 

4.2.1 Boende 1 
Vid boende ett har data inhämtats genom medarbetare från två av de totalt fyra avdelningarna 
som finns i huset. Observationerna baseras däremot på en av avdelningarna där det i 
genomsnitt är 130 arbetspass per månad. 
Personalen har omklädningsrum i källarplan medan de aktuella avdelningarna är placerade på 
markplan. Detta medför att personalen måste ta med sig kläderna i samband med annan rörelse 
eftersom både tvättkorg och tvättstuga finns inne på avdelningen, något som medför att rena 
och nedsmutsade kläder förvaras tillsammans i de personliga skåpen. På varje avdelning finns 
en tvättstuga där hantering av tvätt hanteras och utförs, både vårdtagarens tillhörigheter och 
de anställdas arbetskläder hanteras i samma tvättstuga. I tvättstugan finns två tvättmaskiner, 
en större och en mindre. Även tillgång till torktumlare, torkskåp samt övrig utrustning för att 
hantera tvätt erbjuds.  
 
Hanteringen av arbetskläder på avdelningarna genomförs med liknande upplägg. Inne i 
tvättstugan finns en tvättkorg avsedd för smutsiga arbetskläder men det finns inga uttalade 
rutiner för att tvätten ska samordnas mellan medarbetarna eller något implementerat upplägg 
för hur tvätten ska hanteras på avdelningen, vilket bidragit till att varje medarbetare tvättar 
sina egna arbetskläder vid behov.  Viss mån av samordning av tvätten förekommer om flera 
medarbetare tänkt tvätta sina arbetskläder under dagen och ser att någon annan är på väg att 
starta en maskin. Det finns inte heller någon avsatt tid för när tvätten ska hanteras utan detta 
sker när möjlighet och tid finns. Detta har medfört att medarbetarna ofta samlat på sig tvätt 
och att de sedan har så mycket tvätt själva att de kör tvätten direkt när tillfälle ges för att bli av 
med den istället för att samköra.  
 
En annan förklaring som ges till varför maskinernas fyllnadsgrad inte når sin fulla kapacitet är 
att det tar för lång tid att få tillbaka sina kläder om man ska vänta till maskinen kan köras med 
full kapacitet. Är det däremot enstaka plagg så läggs de i tvättkorgen för att invänta ytterligare 
tvätt. Sortering av arbetskläder genomförs lite olika beroende på vem som tvättar men kläderna 
upplevs hålla god kvalitet och inga betydande färgsläpp uppfattas, därför sker enbart sortering 
mellan vita och färgade plagg. 
 
Kvalitet 
Medarbetarna som intervjuats anger att det inte finns några uttalade rutiner om hur 
hanteringen ska genomföras men att de är medvetna om att kläderna ska tvättas i minst 60 
grader för att uppfylla de hygienmässiga kraven. De är också väl medvetna om att de ska byta 
till nya arbetskläder vid varje arbetspass. Enhetschefen förutsätter att personalen byter 
arbetskläder men kan inte garantera att det sker, det finns heller ingen kontroll över detta. 
Personalen medger att kläder oftast byts varje arbetspass men att det märks när de känns 
ofräscha. ”Det är väl sagt att vi ska byta varje dag egentligen men jag byter inte varje dag, så 
då gör jag fel då men det blir ju så himla mycket tvätt”.  
Att tvätta i minst 60 grader menar en av medarbetarna är en självklarhet eftersom det ”bara är 
äckligt om man inte gör det” med hänvisning till alla de arbetsuppgifter som utförs varje dag. 
På avdelningarna försöker man från personalens sida att använda de två tvättmaskinerna med 
hänsyn till hur nedsmutsad tvätten är och köra arbetskläder i den maskinen som hanterar det 
mindre nedsmutsade. 
 
Enhetschefen lyfter aspekten av att vårdtagarna och personalens kläder kanske inte bör tvättas 
i samma maskiner. Eftersom det då inte går att säkra processen ur kvalitetssynpunkt om 
tidigare maskin tvättats i 40 grader eller annan temperatur som understiger 60 grader.  
 
En av medarbetarna berättar även att de rena kläderna förvaras längst upp och de smutsiga 
längst ner i det personliga skåpet där även personliga kläder förvaras. Det återges att det kanske 
inte är så det ska vara men att de flesta nog har det så. Ett alternativ som nämns är att det skulle 
gå att ha en tvättkorg för de smutsiga kläderna i omklädningsrummet så att kläderna inte 
blandas med de rena. 
 
 
 



Empiri 

 

22 

 

Tid  
Uppfattningen om hur mycket tid hanteringen krävde skiljde mellan medarbetarna som 
intervjuades, men det ansågs inte ta tid från övriga arbetsuppgifter. Enhetschefen hade ingen 
uppfattning om hur lång tid processen förväntades ta men förmodar att det skiljer mellan olika 
avdelningar och hur deras rutiner ser ut. Enhetschefen poängterar även att det är boendes 
kläder som prioriteras i första hand eftersom all tvätt sker i samma maskiner.  
 
Sammanställning av klockstudien visar att hantering av 5 plagg i genomsnitt tar 772,9 minuter 
där medarbetarens tidsåtgång motsvarar ungefär 9 minuter. Hanteringen innefattar tid för att 
gå till och från omklädningsrum, sortering, matning av tvättmaskin, påfyllning av tvätt- och 
sköljmedel, ta ut kläder ur maskin, hänga upp på galge, tid för kläder att hängtorka, stryka de 
plagg eller detaljer som är i behov av att strykas, vika och lägga på den personliga platsen i 
hyllan. Hanteringen omfattade 5 plagg och medarbetaren uppger att detta motsvarar ungefärlig 
mängd tvätt under en arbetsvecka. Resultatet visas i Tabell 11. 
 

Tabell 11 Klockstudie, boende 1 

 

 

Kostnad 
Eftersom hantering i vissa fall sker samordnat men vanligtvis enskilt varierar fyllnadsgraden. 
Enstaka gånger motsvarar fyllnadsgraden hög men oftast ”mellan” som vid klockstudien 
motsvarade 5 plagg. 
 
Centralisering och outsourcing 
Enhetschefen menar att en centraliserad produktionsprocess skulle vara fördelaktigt med 
avseende på graden av kontroll. Om det fanns maskiner som enbart hanterade medarbetarnas 
arbetskläder skulle kvaliteten öka.  

 
4.2.2 Boende 2 
Vid andra boendet har data inhämtats genom medarbetare från en av de totalt tre 
avdelningarna i huset. Observationerna baseras på en avdelning där det i genomsnitt är 199 
arbetspass per månad. Arbetskläder hanteras i en tvättstuga på avdelningen, utrustad med två 
tvättmaskiner, en torktumlare, torkskåp och strykmöjligheter. 
 
Samtliga medarbetare hanterar arbetskläder men i olika grad. Grundtanken är att hanteringen 
ska samordnas men det efterlevs inte i praktiken. En medarbetare uttrycker att tvättstugan ofta 
är ockuperad då även vårdtagarnas kläder hanteras, det är svårt att få tvättid och det är svårt 
att efterleva rutinerna. Övriga arbetsuppgifter prioriteras högre än hantering av de egna 
arbetskläderna som sker när tid finns. 
 

Manuell Maskin Gå

1 Sorterar 10 I omklädningsrummet

2 Tar upp från omklädningsrum 76 Sker oftast i samband med ingång

3 Lägger in i tvättmaskin 46 Känner i fickor

4 Häller i tvätt+sköljmedel 28

5 Tvättmaskin 2640

6 Tar ut ur tvättmaskin 16

7 Hänger på galgar 64

8 Kläder hängtorkas 43200 Istället för torkskåp/torktumling

9 Stryker 144 Endast 2 plagg ströks helt, 3 delvis

10 Viker och lägger på hylla 69

11 Tar ner tvätt till omklädningsrum 79 Sker oftast i samband med hemgång

Summa sekunder 377 45840 155

Summa minuter 6,3 764,0 2,6

772,9 Volym (plagg) 5

8,9 Fyllnadsgrad MellanTotal hanteringstid, Manuell+Gå (min/produktionsprocess)

Klockstudie - Boende 1

Operation Aktivitet
Tid (sekunder)

Kommentar

Total tid, Manuell+Maskin+Gå (min/produktionsprocess)
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Rutiner för hur produktionsprocessen ska hanteras är otydliga. Enhetschefen berättar att 
rutiner utformas lokalt utifrån de förordningar som erhållits av Socialstyrelsen. För att 
säkerställa att kvalitet upprätthålls sker genomgång av basal hygien med medarbetarna två 
gånger per år, utöver det sker kontinuerlig dialog. Det beskrivs att medarbetarna vet vad som 
borde ske men att de sällan efterföljer det. Det finns inga rutiner på avdelningen som visar på 
hur hantering bör ske, däremot finns kunskap hos medarbetarna att arbetskläder ska tvättas i 
60 grader och bytas vid varje arbetspass samt vid behov. 
 
Kvalitet 
Det framgår av intervjuer att arbetskläder tvättas i minst 60 grader. Däremot byts inte alltid 
arbetskläder vid varje arbetspass. Vissa medarbetare använder arbetskläderna vid fler än ett 
arbetspass om de upplever att de inte hanterat något speciellt smutsigt. På frågan om 
arbetskläder byts varje dag och vid behov svarar en medarbetare ”Ja, jag försöker faktiskt byta 
varje dag”. Enhetschefen berättar att medarbetare ibland byter om till arbetskläder hemma. 
 
När arbetskläder började tvättas på arbetsplatsen försökte medarbetarna skapa en arbetsrutin 
som innebar att hanteringen skulle ske på helger och att allas arbetskläder skulle tvättas 
samordnat. Rutinen efterföljs inte av alla medarbetare då vissa tvättar sina egna arbetskläder 
och ibland sker inte heller hanteringen på helger. Alla medarbetare ansvarar för att rutinen 
efterföljs vilket har lett till att vissa medarbetare ofta förväntar sig att någon annan ska utföra 
det. Varje enskild medarbetare är dock huvudansvarig för att sina egna arbetskläder blir 
tvättade.  
 
Tid 
Hantering av arbetskläder uppges ta lite tid från övriga arbetsuppgifter. Hanteringen upplevs 
som bökig då kapaciteten i tvättstugan är begränsad och det är svårt att hitta ledig tid. Flera 
medarbetare hanterar ofta enskild produktionsprocess då övriga arbetsuppgifter hindrar från 
att utföra processen effektivt. Medarbetarna har en tvättkorg i omklädningsrummet placerat i 
källaren där samtliga kan lägga sin tvätt och även hantera medarbetarnas arbetskläder. De 
arbetskläder som samordnas tvättas normalt två gånger per vecka, sorterat i vit- och kulörtvätt. 
 
Sammanställning av klockstudien visar att hantering av 8 plagg tar 139,8 minuter varav 
medarbetarens hanteringstid var 28,8 minuter. Tvättprocessen innefattar tid för att gå 
eftersom kläderna hämtas och lämnas i omklädningsrummet, sortering och fyllning av 
tvättmaskin, dosering av tvätt- och sköljmedel. Vid färdig maskin tas kläder ut och hängs i 
torkskåp. När kläderna torkat stryks, sorteras och viks dem. Sortering av tvättade kläder sker 
och läggs på en anvisa plats i tvättstugan där medarbetaren hämtar sina arbetskläder. 
Resultatet presenteras i Tabell 12. 
 

Tabell 12 Klockstudie, boende 2 

 
 
Kostnad 
Fyllnadsgraden vid tvätt är varierande. Maskinerna är inte alltid fulla och ibland tvättas endast 
ett fåtal plagg. När arbetskläder hanteras utan samordning är fyllnadsgraden i maskinen lägre. 
 
 

Manuell Maskin Gå

1 Tar upp från omklädningsrum 127

2 Sorterar och lägger in i tvättmaskin+Häller i tvätt- och sköljmedel+Startar 37

3 Tvättmaskin 2640

4 Tar ut ur tvättmaskin+Hänga 735 Antingen i torkskåp eller på hängare

5 Torkskåp 4020

6 Stryker, sorterar och viker kläder 674

7 Tar ner tvättpåse till omklädningsrum 154

Summa sekunder 1445 6660 281

Summa minuter 24,1 111,0 4,7

139,8 Volym (plagg) 8

28,8 Fyllnadsgrad Mellan

Klockstudie - Boende 2

Operation Aktivitet
Tid (sekunder)

Kommentar

Total tid, Manuell+Maskin+Gå (min/produktionsprocess)

Total hanteringstid, Manuell+Gå (min/produktionsprocess)
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Centralisering och outsourcing 
Enhetschefen är mycket positiv till en centralisering av hanteringen av arbetskläder. Detta då 
rutiner i dagsläget inte efterföljs när hantering sker lokalt på avdelning.  Hanteringen sker 
tillsammans med vårdtagares tvätt vilket ur kvalitetssynpunkt har ifrågasatts. Outsourcing 
skulle vara en fördel ur tidssynpunkt då medarbetarna skulle kunna använda tiden till 
omvårdnad. En nackdel som uttrycks är om kostnaden blir för hög.  

 
4.2.3 Boende 3  
På boende tre finns tre avdelningar. Nattpersonal ansvarar för att hantera två av avdelningarnas 
arbetskläder vid en tvättstuga lokaliserad i närhet till omklädningsrum. Observationerna 
baseras på dessa två avdelningar där det i genomsnitt är 420 arbetspass per månad. 
Nattpersonalen hanterar all tvätt och har därför god kunskap om hanteringen av 
produktionsprocessen. Tvättstugan hanterar både arbetskläder och vårdtagares kläder, men 
vårdtagares kläder hanteras även på de enskilda avdelningarna. Tvättstugan är utrustad med 
tre tvättmaskiner, en torktumlare samt ett torkrum. 
 
Alla medarbetare ansvarar för att lämna och hämta sina arbetskläder i tvättstugan. Där finns 
fyra olika tvättkorgar som är markerade efter kulör vilket gör att nattpersonal inte behöver 
sortera. Tvätt hanteras vid behov och behöver inte ske varje natt då medarbetarna har flera 
uppsättningar arbetskläder. Hanteringen av tvätt sker därmed när de högre prioriterade 
arbetsuppgifterna har utförts, men vanligtvis hanteras tvätt varje natt. 
 
De arbetsrutiner som används är direkt applicerade från Socialstyrelsens förordningar. Rutiner 
finns tillgängliga för medarbetarna vilka även förmedlas av enhetschefen i grupp- och 
medarbetarsamtal. Utöver detta sker uppföljning och samarbete med sjuksköterskor för att få 
en helhetsbild över boendet och övriga verksamheten. 
 
Kvalitet 
En medarbetare som arbetar dagtid och således inte arbetar med produktionsprocessen uppger 
att arbetskläder tvättas i 60 grader och att de byts vid varje arbetspass och vid behov. Det 
uppges även att det är nära till omklädningsrum och att det finns rutiner om hur arbetskläder 
ska hanteras. Samordningen upplevs fungera väldigt bra, medarbetaren uttryckte ”jag tror det 
är en fördel att nattpersonal sköter tvätt, det har nog gjort att fler byter arbetskläder varje 
pass”. Enhetschefen har uppfattningen att kvaliteten överlag upprätthålls men att brister 
förekommer. Nattpersonal som hanterar tvätt delger att processen håller god kvalitet samt att 
rutiner efterföljs så gott de kan. 
 
Tid  
Enhetschefen upplever att nattpersonalen har tid för hantering av arbetskläder och att 
nattpersonalen har en bra rutin och utför processen effektivt, något som medarbetarna håller 
med om. Uppskattningsvis hanteras processen 30–40 minuter varje nattpass.  
 
Sammanställning av klockstudien visar på att hantering av 8 plagg tar 141,4 minuter där 
medarbetarens tidsåtgång var 7,4 minuter. Hanteringen innefattar att lägga in kläder i 
tvättmaskin, dosera tvätt- och sköljmedel, förflytta tvätt mellan tvättmaskin och torktumlare 
alternativt torkrum, hänga tvätt samt plocka ner och sortera. Hanteringen omfattar ej 
förflyttning utanför tvättstugan då arbetskläder hämtas och lämnas av varje medarbetare. 
Tiden omfattar inte heller sortering och strykning av kläder. Om strykning av kläderna önskas 
så utför medarbetarna detta på egen hand. Resultatet redogörs i Tabell 13.  
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Tabell 13 Klockstudie, boende 3 

 
 
Kostnad 
Det uppges att hantering sker när tillräcklig volym finns för att fylla maskiner och att 
fyllnadsgraden oftast är hög. Vid observation var dock fyllnadsgraden ”mellan”. 
 
Centralisering och outsourcing 
Enhetschefen poängterar att det som talar för att hantering ska ske av annan part är att 
medarbetarna får mer tid till omvårdnad. Kunskap om arbetsrutiner vid hantering måste vara 
god oavsett om hantering sker decentraliserat, centraliserat eller outsourcat för att kvaliteten 
ska upprätthållas. För att förebygga smittspridning krävs att en centraliserad produktion utförs 
av medarbetare som inte har kontakt med andra boenden där smitta kan finnas. En nackdel 
som lyfts och som talar mot centralisering eller outsourcing är att hantering ibland måste kunna 
ske med kort varsel på grund av oförutsedda händelser.  

 
4.2.4 Kommunal tvättstuga 
Inom kommunen finns en kommunal tvättstuga som erbjuder tvätt till vårdtagare inom 
hemtjänsten. Tvättstugan startade som en enhet där medarbetare som inte längre kunde arbeta 
inom vård och omsorg fick möjlighet att arbeta, exempelvis på grund av arbetsskada. 
 
Arbetsuppgifterna beskrivs som varierande och inkluderar hämtning samt lämning av tvätt hos 
kund, hantering av tvätt, städning och administration. Kunderna tilldelas ett identitetsnummer 
som tvätt och tillhörande tvättpåsar märks med.  I produktionsprocessen hanteras flera 
kunders tvätt tillsammans, där de sorteras efter färg och material. Fyllnadsgraden i 
tvättmaskiner och torktumlare är hög förutom vid specialfall där kläder hanteras separat enligt 
särskilda rutiner. 
 
Medarbetarna uppger att de har bra kontroll över produktionsprocessen som håller god kvalitet 
och har en hög servicegrad. Tvättstugan vill utöka sin kundbas till att hantera tvätt åt fler 
vårdtagare men även arbetskläder. Kapaciteten är i nuläget dock begränsad. Vid ökad kapacitet 
menar medarbetarna att en farhåga skulle innebära mindre variation för personalen och att 
arbetet skulle bli ensidigt. En annan farhåga är att kontroll och kvalitet minskar till följd av 
ökad beläggning. Det uppges även att hämtning och lämning av arbetskläder bör kunna 
samordnas med andra transporter inom verksamheten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuell Maskin Gå

1 Lägga in tvätt i tvättmaskin 60

2 Ha i tvätt- och sköljmedel 5

3 Tvättmaskin 2640

4 Hänga tvätt 210

5 Torkrum 5400 Hängs i torkrum, istället för torktumling

6 Plocka ner och sortera 170

Summa sekunder 445 8040 0

Summa minuter 7,4 134,0 0,0

141,4 Volym (plagg) 8

7,4 Fyllnadsgrad Mellan

Total tid, Manuell+Maskin+Gå (min/produktionsprocess)

Total hanteringstid, Manuell+Gå (min/produktionsprocess)

Kommentar
Tid (sekunder)

AktivitetOperation

Klockstudie - Boende 3
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5 Analys 
Följande kapitel ger svar på studiens frågeställningar genom jämförelse mellan insamlad 
empiri och teoretiskt ramverk. 

5.1 Hur påverkar decentralisering respektive centralisering och 
outsourcing av produktionsprocesser prestationsmålet kvalitet? 
 
Decentralisering 
Ett decentraliserat produktionsupplägg kan se olika ut beroende på hur momenten i processen 
utförs (Windt, 2014). Empirin visar att hanteringen i produktionsprocessen skiljer sig åt mellan 
de olika boendena och att boende 1 och 2 har låg grad av samordning i processen medan boende 
3 har hög grad. Vid boende 1 finns inga uttalade rutiner för hantering vilket har lett till att 
medarbetarna vanligen hanterar sin tvätt separat. Vid boende 2 förekommer rutiner för 
samordning som inte efterlevs i den grad som önskas vilket gör att samordningen blir låg. 
Boende 3 har rutiner där nattpersonal hanterar alla medarbetares kläder vid två avdelningar. 
 
Vid decentralisering utför enheter produktion enskilt med syfte att optimera 
produktionsprocessens prestation (Mourtzis, 2011). Kontroll och koordination blir lägre på 
grund av att enheterna enskilt ansvarar för hanteringen (Tharumarajah, 2001). Även stabilitet 
och kontinuitet kan sjunka och processens prestation variera. Empirin visar att uppfyllandet av 
kravet att tvätta i minst 60 grader uppfylls av samtliga boenden. Däremot uppfylls inte kravet 
att byta arbetskläder vid varje arbetspass och behov. Medarbetarna vid boende 1 uppger att de 
oftast byter kläder varje arbetspass, att det märks när kläderna är smutsiga samt att det blir 
väldigt mycket tvätt om kvalitetskraven ska upprätthållas. Vid boende 2 används ibland 
arbetskläder vid flera pass om medarbetaren upplever att de inte hanterat något speciellt 
smutsigt. Ibland hanteras också arbetskläder i medarbetarnas hem. På boende 3 byts i regel 
arbetskläder vid varje arbetspass och vid behov. Produktionsprocessen hanteras enbart av 
nattpersonal vilket ökat kvaliteten även om brister ibland uppstår. Samtliga boenden berättar 
att hantering av arbetskläder sker när övriga arbetsuppgifter är utförda samt att tvättstugorna 
ofta är upptagna av vårdtagarnas kläder vilket kan vara en anledning till varför arbetskläder 
inte byts vid varje pass. Övriga brister är att hanteringen av arbetskläder sker i samma maskiner 
som vårdtagarnas vid samtliga boenden vilket kan överföra smitta. Vid boende 1 förvaras även 
rena arbetskläder med personliga och nedsmutsade kläder i samma skåp. 
 
Windt (2014) menar att decentralisering kan innebära att processen sker nära behovskällan och 
med närheten till kunder. Empirin visar att en fördel är att hantering kan ske snabbt vid 
oförutsedda händelser vilket är positivt ur kvalitetssynpunkt.  
 
Centralisering 
Centralisering innebär ofta att produktionsprocessen utförs av en grupp vid en specifik plats 
(Scheiber, 2004). Detta stämmer överens med den kommunala tvättstugan där ett fåtal 
medarbetare ansvarar för hela hanteringen som utgår från en lokal. Det innebär en fördel att 
de ansvarar för produktionsprocessen och de problem som uppstår (Tharumarajah, 2001). Det 
återges att produktionsprocessen håller en hög kvalitet och servicegrad. Även graden av 
kontroll över processen är hög. Detta kan förklaras med att medarbetare som arbetat i 
processen kontinuerligt fått ökad processkunskap (Grosse & Glock, 2015). Ökad kvalitet erhålls 
genom ökad kunskap (Li & Rajagopalan, 1998). Ytterligare en förklaring är att hanteringen 
standardiserats vilket medfört förbättrade processer (Drago & Geisler, 1997). 
 
Boende 1 och 2 anser att en centralisering skulle vara positivt ur kvalitetssynpunkt. Detta då 
graden av kontroll skulle öka. Insatser för att försäkra sig om att kvalitet upprätthålls kan 
minskas då ökad kunskap leder till ökad kvalitet (Li & Rajagopalan, 1998). Boende 3 uttrycker 
att god kännedom om arbetsrutiner krävs för att erhålla god kvalitet. Förbättrade processer kan 
åstadkommas genom både lärande och insatser för att förbättra processen (Li & Rajagopalan, 
1998). En centralisering skulle möjliggöra separat hantering av arbetskläder och vårdtagares 
kläder.  
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Då produktion sker centraliserat utförs det på ett enskilt ställe (Scheiber, 2004), en farhåga 
med detta är om medarbetare vid den centraliserade produktionsprocessen kommer i kontakt 
med boenden där risk för smitta finns, och därmed sprider smittan vidare. Då centralisering 
syftar till att förbättra hela verksamhetens prestation (Frayret, D'Amours, Montreuil, & 
Cloutier, 2001), är det viktigt att produktionsprocessen är flexibel för att kunna hantera 
oförutsedda händelser. 
 
Outsourcing 
Genom att outsourca produktion som inte tillhör kärnverksamheten kan bättre kundfokus och 
flexibilitet i produkter och produktionsprocesser erhållas (Harland, Knight, Lamming, & 
Walker, 2005). Även tillvaratagande av den befintliga kompetensen kan öka när fokus riktas 
mot de värdeskapande kärnprocesserna (Jiang, Frazier, & Prater, 2006). Boende 3 uppfattar 
att centralisering skulle innebära minskad flexibilitet i produktionsprocessen. De förmedlar 
även att en arbetsprocess med hög kvalitet krävs och att smitta mellan boenden förhindras. Det 
är också viktigt att den outsourcande verksamheten har god kunskap om arbetsrutiner. Detta 
bekräftas av teorin där uppskattning av hur väl den utförande verksamheten kan uppfylla de 
krav som ställs (El Mokrini, Dafaoui, El Mhamedi, & Berrado, 2016). Innefattande leveranstid, 
flexibilitet, kvalitet och krav på produkten som levereras. Däremot anser Jiang, Frazier & Prater 
(2006) att ökad kvalitet kan erhållas genom att outsourca till specialister inom området som 
genom investering kan erhålla gynnsammare processer. 

 

5.2 Hur påverkar decentralisering respektive centralisering och 
outsourcing av produktionsprocesser prestationsmålet tid? 
 
Decentralisering 
Samtliga boenden uppger att hantering av arbetskläder sker när övriga arbetsuppgifter är 
utförda. Vid boende 2 prioriterades vårdtagarnas kläder och det upplevdes som svårt att få tid 
till arbetskläder. Fördelen med en decentralisering är att processen blir flexibel (Leitão, 2009; 
Tharumarajah, 2001) och kan hanteras när behov och tid uppstår (Windt, 2014). Medarbetare 
vid boende 1 och 2 hanterar oftast sina egna arbetskläder vilket hindrar från att utföra processen 
effektivt. Villa (2001) menar att det är svårt att koordinera decentraliserade 
produktionsprocesser så att effektivitet uppnås. Vid Boende 1 och 3 upplevs hanteringen inte ta 
tid från att utföra andra arbetsuppgifter medan boende 2 upplever att de får lite mindre tid till 
sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Enhetschefen vid boende 3 upplever att det finns goda 
rutiner för hanteringen och att den utförs effektivt.  
 
Vid decentralisering ansvarar varje enhet för hanteringen vilket innebär att processens 
prestation kan variera samt att stabilitet och kontinuitet kan bli lägre (Tharumarajah, 2001). 
Hanteringen innefattar olika fyllnadsgrad och moment vid varje boende vilket påverkar 
processens tid. Boende 1 hanterade fem plagg och har elva moment i produktionsprocessen 
vilket visas i Tabell 11. Under en månad ska 260 plagg tvättas vilket innebär att den totala tiden 
för processen 669,8 timmar och hanteringstiden blir 7,7 timmar per månad. Totala tiden för 
processen dividerats med antal plagg vilket ger en tid per plagg. På samma sätt har 
hanteringstiden beräknats. Total tid per plagg vid boende 1 var 154,57 minuter och 
hanteringstiden 1,77 minuter per plagg vilket visas i Tabell 14. Den långa produktionstiden 
förklaras av att arbetskläder lufttorkas.  
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Tabell 14 Tidsberäkning, boende 1 

 

 

Vid avdelningen på boende 2 hanterade åtta plagg med sju moment i produktionsprocessen 
vilket presenteras i Tabell 12. Behovet under en månad beräknades till 397 plagg vilket innebär 
att den totala tiden är 111,1 timmar och hanteringstiden 22,9 timmar per månad. Tiden per 
plagg var 16,77 minuter och hanteringstiden 3,45 minuter och visas i Tabell 15. 

Tabell 15 Tidsberäkning, boende 2 

 

 

Boende 3 hanterade åtta plagg genom sex moment vilket visas i Tabell 13. Under en månad ska 
840 plagg tvättas vilket innebär att den totala tiden för processen 247,5 timmar och 
hanteringstiden är 13 timmar per månad. Total tid per plagg var 17,68 minuter och 
hanteringstid 0,93 minuter per plagg. Se Tabell 16. 

 

Antal plagg (st/mån) 260

Antal plagg (st/produktionsprocess) 5

Antal produktionsprocesser (st/mån) 52

Total tid, Manuell+Maskin+Gå (h/mån) 669,8

Total hanteringstid, Manuell+Gå (h/mån) 7,7

Total tid per plagg, Manuell+Maskin+Gå (min/st) 154,57

Hanteringstid per plagg, Manuell+Gå (min/st) 1,77

Tidsberäkning - Boende 1

Antal plagg (st/mån) 397

Antal plagg (st/produktionsprocess) 8

Antal produktionsprocesser (st/mån) 48

Total tid, Manuell+Maskin+Gå (h/mån) 111,1

Total hanteringstid, Manuell+Gå (h/mån) 22,9

Total tid per plagg, Manuell+Maskin+Gå (min/st) 16,77

Hanteringstid per plagg, Manuell+Gå (min/st) 3,45

Tidsberäkning - Boende 2
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Tabell 16 Tidsberäkning, boende 3 

 
 

Produktionsprocesserna innehåller tid för värdeskapande, nödvändiga samt icke 
värdeskapande aktiviteter (Ohno, 1988). Boende 3 har effektiviserat sin process och eliminerat 
onödiga moment, exempelvis som att medarbetarna själva sorterar när kläderna läggs i 
tvättkorgar vilket därmed minskar tidsåtgången i processen. Detta kan vara en bidragande del 
till att de hanterar processen mer tidseffektivt än de övriga boendena. Genom att identifiera och 
eliminera de aktiviteter som inte tillför värde kan slöseriet minskas (Motwani, 2003). 
Processtiden kan även påverkas av inlärningseffekter (Mattsson, 2004) vilket kan vara 
ytterligare en bidragande faktor till att boende 3 har en lägre tidsåtgång. 
 

Centralisering 
Centralisering syftar till att optimera hela verksamhetens prestation (Frayret, D'Amours, 
Montreuil, & Cloutier, 2001) samt att medarbetare som arbetar frekvent i 
produktionsprocessen arbetet kan effektiviseras (Li & Rajagopalan, 1998) därav är det rimligt 
att anta att produktionsprocessen skulle förbättras. Genom empirin framkom det att de tre 
studerade avdelningarna hade olika moment i sina produktionsprocesser. Boende 3 hade både 
minst antal moment än de övriga och bäst samordning.  
 
Upplägget vid boende 3 har därför används som grund för ett centraliserat upplägg. Även 
hanteringstiderna har utgått från boende 3, där moment oberoende av volym har erhållits 
direkt och moment beroende av volym räknats om genom att hanteringstiden dividerats med 
antal plagg per maskin och därefter multiplicerats med antal plagg per maskin vid centraliserad 
produktion. Detta motiveras med att nattpersonalen vid boende 3 utför processen ofta och 
därmed redan har en hög effektivitet i hanteringen (Grosse & Glock, 2015). Det är även rimligt 
att anta en högre fyllnadsgrad då boende 3 och den kommunala tvättstugan angav att de 
normalt har en högre fyllnadsgrad. Fyllnadsgraden som används för beräkningarna är 16 plagg. 
Den alternativa produktionsprocessen visas i Tabell 17. 

Antal plagg (st/mån) 840

Antal plagg (st/produktionsprocess) 8

Antal produktionsprocesser (st/mån) 105

Total tid, Manuell+Maskin+Gå (h/mån) 247,5

Total hanteringstid, Manuell+Gå (h/mån) 13,0

Total tid per plagg, Manuell+Maskin+Gå (min/st) 17,68

Hanteringstid per plagg, Manuell+Gå (min/st) 0,93

Tidsberäkning - Boende 3
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Tabell 17 Tidsuppskattning, centralisering 

 
 
Boende 3 har uppfattningen att centralisering skulle vara positivt ur tidssynpunkt då 
medarbetarna skulle få mer tid till omvårdnad. Boende 3 uttrycker även att hanteringen måste 
vara effektiv och flexibel, då hantering av kläder ibland måste ske snabbt på grund av 
oplanerade händelser. 
 
Vid en centralisering skulle tvättbehovet från de tre avdelningarna vara 1497 plagg per månad 
utan ytterligare behov. Vid hantering av 16 plagg per maskin blir den totala tiden för processen 
232 timmar och hanteringstiden för 23 timmar per månad. Total tid per plagg blev 9,3 minuter 
och hanteringstiden 0,92 minuter per plagg vilket visas i Tabell 18. 

Tabell 18 Tidsberäkning, centralisering 

 
 
 
Med en högre fyllnadsgrad behöver inte processen hanteras lika frekvent som vid en lägre 
fyllnadsgrad. Detta innebär även att medarbetarnas hanteringstid per plagg minskar. Som 
Grosse & Glock (2015) nämner bör den ökade effektiviteten tas hänsyn till när resurser och 
ledtider ska planeras, vid processlayout och vid val av medarbetare som arbetar i processen för 
att kunskap ska utnyttjas optimalt.  
 
Outsourcing 
Boende 2 och 3 har uppfattningen att outsourcing skulle vara en fördel ur tidssynpunkt då 
medarbetarna skulle få mer tid till andra arbetsuppgifter. Detta stämmer överens med Henry 
(1995) som menar att outsourcing kan bidra till större fokus på ett mindre antal processer utförs 
bättre. Vid outsourcing försvinner tiden kopplat till produktionsprocessen. Viss tid för 
uthämtning och lämning av arbetskläder är rimlig att anta, dock försumbar i förhållande till 
process och hanteringstider. Boende 3 uttrycker farhågan att arbetskläder inte kommer kunna 
hanteras lika frekvent vid outsourcing som vid decentralisering. 

Manuell Maskin Gå

1 Lägga in tvätt i tvättmaskin 120

2 Ha i tvätt- och sköljmedel 5

3 Tvättmaskin 2640

4 Hänga tvätt 420

5 Torkrum 5400

6 Plocka ner och sortera 340

Summa sekunder 885 8040 0

Summa minuter 14,8 134,0 0,0

148,8 Volym (plagg) 16

14,8 Fyllnadsgrad HögTotal hanteringstid, Manuell+Gå (min/produktionsprocess)

Tidsuppskattning - Centralisering

Operation Aktivitet
Tid (sekunder)

Kommentar

Total tid, Manuell+Maskin+Gå (min/produktionsprocess)

Antal plagg (st/mån) 1497

Antal plagg (st/produktionsprocess) 16

Antal produktionsprocesser (st/mån) 94

Total tid, Manuell+Maskin+Gå (h/mån) 232,0

Total hanteringstid, Manuell+Gå (h/mån) 23,0

Total tid per plagg, Manuell+Maskin+Gå (min/st) 9,30

Hanteringstid per plagg, Manuell+Gå (min/st) 0,92

Tidsberäkning - Centralisering
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5.3 Hur påverkar decentralisering respektive centralisering och 
outsourcing av produktionsprocesser prestationsmålet kostnad? 
 
Decentralisering  
Idag används ett decentraliserat upplägg vilket omfattar tvättprocesser på varje avdelning vid 
de observerade boendena, undantaget boende 3 där en samordning sker mellan två 
avdelningar. Ett upplägg som medför en uppsättning av maskiner och utrustning på varje enhet 
samt kostnader och resursförbrukning kopplat till de enskilda processerna. Fördelaktigt med 
detta upplägg är att processen utförs i nära anknytning till den plats där behovet finns vilket 
Windt (2014) lyfter som en fördel med det decentraliserade upplägget. Ur ett 
kostnadsperspektiv innebär detta alternativ dessutom att processen inte behöver inkludera 
transporter vilket också främjar en flexibilitet för hur resurser kan användas och fördelas. 
(Leitão, 2009; Tharumarajah, 2001).  
 
På de olika boendena uppges att fyllnadsgraden i produktionsprocessen varierar men att 
maskinerna sällan körs med dess fulla kapacitet samt att fyllnadsgraden värderas till en 
medelnivå. Vid boende 1 och 2 sker produktionsprocessen med en låg grad av samordning vilket 
resulterar i en högre kostnad per plagg jämfört med boende 3 där en lägre kostnad per plagg 
erhålls. Det som även har en påverkan är hur processen utförs och dess ingående moment 
eftersom detta varierar lite mellan de olika observerade produktionsprocesserna.  
 
Genom beräkningar har en kostnad identifierats för var och en av de observerade enheterna 
vilket visas i Tabell 19, Tabell 20 och Tabell 21. Kostnaden för att starta processen på de tre 
observerade processerna är proportionell till hur många maskiner som startas, vilket innebär 
kostnaden varierar beroende på antalet produktionsprocesser som startas.  
 
Vid boende 1 inkluderar produktionsprocessen kostnader för löner samt energiförbrukning för 
tvättmaskin. Kostnaden per plagg beräknas till 6,97 kronor.  
 

Tabell 19 Kostnadsberäkning, boende 1 

 
 
 

För boende 2 innefattar kostnader löner och kostnader för energiförbrukning från tvättmaskin 
och torkskåp. Vilket resulterar i en kostnad av 13,12 kronor.  

Antal plagg (st/månad) 260

Antal produktionsprocesser (st/månad) 52

Hanteringstid (Manuell+Gå) (h/mån) 7,7

Lönekostnad (kr/mån) 1719

Energikostnad Tvättmaskin Electrolux W475H (kr/mån) 94

Kostnad (kr/mån) 1813

Kostnad per plagg (kr/st) 6,97

Kostnadsberäkning - Boende 1
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Tabell 20 Kostnadsberäkning, boende 2 

 
 

Boende 3 har kostnader för löner och förbrukning hos tvättmaskin och torkrumsavfuktare i 
torkrum. Kostnaden per plagg beräknas till 3,72 kronor.  

Tabell 21 Kostnadsberäkning, boende 3 

  
 
Av de kostnader som tagits hänsyn till i beräkningarna är lönekostnaden den som ger det största 
utslaget. En kostnad som är proportionell till hanteringstiden för processen. Driftkostnader i 
form av el och vatten ger ett litet utslag vilket gör den nästan försumbar per 
produktionsprocess. Vid decentralisering finns idag ett upplägg för hantering av tvätt vilket gör 
att det inte tillkommer några ytterligare kostnader för iordningställande av lämpliga lokaler.  
 
Centralisering 
Vid centralisering ökar effektiviteten genom förbättrade processer och mer frekvent arbete i 
processen (Grosse & Glock, 2015; Li & Rajagopalan, 1998). Den förbättrade 
produktionsprocessen visas i Tabell 17 och inkluderar kostnader för löner och 
energiförbrukning för tvättmaskin och torkrumsavfuktare. Utifrån maskinspecifikationerna 
har tvättmaskinen en maskintid på 44 minuter och torkrumsavfuktaren 90 minuter. För att 
tvättmaskin och torkrumsavfuktaren ska uppnå samma kapacitet har två torkrumsavfuktare 
använts i beräkningarna för varje produktionsprocess. Vid en hög fyllnadsgrad motsvarande 16 
plagg per maskin och behovet 1497 plagg per månad vilket resulterar det i 94 stycken 
produktionsprocesser. Kostnaden per månad uppgår till 5364 kronor och kostnad per plagg 
3,58 kronor. Se Tabell 22 nedan.   
 

Antal plagg (st/månad) 397

Antal produktionsprocesser (st/månad) 48

Hanteringstid (Manuell+Gå) (h/mån) 22,9

Lönekostnad (kr/mån) 5121

Energikostnad Tvättmaskin Electrolux W475H (kr/mån) 87

Energikostnad Torkskåp Electrolux TS560LE (kr/mån) 6

Kostnad (kr/mån) 5213

Kostnad per plagg (kr/st) 13,12

Kostnadsberäkning - Boende 2

Antal plagg (st/månad) 840

Antal produktionsprocesser (st/månad) 105

Hanteringstid (Manuell+Gå) (h/mån) 13,0

Lönekostnad (kr/mån) 2907

Energikostnad Tvättmaskin Electrolux W475H (kr/mån) 191

Energikostnad Torkrumsavfuktare Electrolux TA 2002 (kr/mån) 23

Kostnad (kr/mån) 3121

Kostnad per plagg (kr/st) 3,72

Kostnadsberäkning - Boende 3
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Tabell 22 Kostnadsberäkning, centralisering 

 
 

Lönekostnaden utgör den största kostnaden för produktionsprocessen och är proportionell till 
hanteringstiden för processen. I beräkningar ingår inte transportkostnader mellan den 
centraliserade produktionsprocessen och boendena. Beräkningarna inkluderar inte kostnader 
som uppkommer i arbetet med att iordningställa lämpliga lokaler avsedda för hantering av 
tvätt. 
 
Outsourcing 
Kostnad är en strategiskt viktig parameter att ta hänsyn till vid outsourcing av verksamheter 
(Liu & Tyagi, 2017). Verksamhetens kostnader går att omfördela för att frångå kostnader för 
upprättande och underhåll av den egna processen till att istället förhålla sig till en rörlig kostnad 
som är i relation till mängden av kläder som hanteras av outsourcingverksamheten. 
Kostnaderna i ett outsourcat alternativ kan se olika ut beroende på vad som avtalas med den 
kontrakterade leverantören.  
 
För det outsourcade alternativet har kostnadsberäkningarna utgått från ett totalt behov 
beräknat utifrån avdelningarna på de tre boendena som inkluderats i studien, ett behov på 1497 
plagg per månad. Med hjälp av inhämtade värdena från extern verksamhet skulle den 
genomsnittlig kostnad per plagg bli 9,28 kronor. Vilket inkluderar alla kostnader inom 
processen samt transport av kläderna till och från outsourcingverksamheten. I  
Tabell 23 presenteras en kostnadsberäkning för ett outsourcat alternativ.  
 

Tabell 23 Kostnadsberäkning, outsourcing 

 
 

Genom att outsourca delar i en verksamhet kan möjligheter ges för en verksamhet att omfördela 
sina resurser till kärnprocesserna och därigenom maximera den befintliga kompetensen i 
huvudprocesserna (Jiang, Frazier, & Prater, 2006). Outsourcing till specialister som kan 
fokusera på sina processer skulle innebära att medarbetarna fick mer tid till omvårdnad, vilket 
lyfts fram som en fördel hos majoriteten av enhetscheferna och medarbetarna. Något som också 
skulle innebära en omfördelning av personalkostnader från stödprocessen hantera tvätt till 
kärnprocessen att ge vård.  

 

 

Antal plagg (st/månad) 1497

Antal produktionsprocesser (st/månad) 94

Hanteringstid (Manuell+Gå) (h/mån) 23,0

Lönekostnad (kr/mån) 5153

Energikostnad Tvättmaskin Electrolux W475H (kr/mån) 170

Energikostnad Torkrumsavfuktare Electrolux TA 2002 (kr/mån) 40

Kostnad (kr/mån) 5364

Kostnad per plagg (kr/st) 3,58

Kostnadsberäkning - Centralisering

Antal plagg (st/mån) 1497

Muddbyxa (st/mån) 749

Personalskjorta (st/mån) 749

Kostnad (kr/mån) 13895

Kostnad per plagg (kr/st) 9,28

Kostnadsberäkning - Outsourcing
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat samt studiens implikationer 
och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och rekommendationer. Kapitlet 
avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Beslut om ett decentraliserat, centraliserat eller outsourcat upplägg för hantering av processer 
innebär en avvägning mellan valda prestationsmål, kvalitet, tid och kostnad. Områden som i 
sin tur innefattar olika krav och förhållningssätt. Beslutet ligger i att överväga kostnaden per 
plagg i kombination med uppfyllandet av de övrigt valda prestationsmålen. Att hitta en optimal 
lösning för verksamheten utan att åsidosätta kvaliteten som lyfts i hälso- och sjukvårdslagen; 
att vård ska bedrivas med god kvalitet och med god hygienisk standard.  
 
Kvalitet 
Hantering skedde på decentraliserad nivå inom verksamheten. Låg standardisering och få 
rutiner för hantering visade sig påverka uppfyllandet negativt. Centralisering skulle innebära 
att hantering utförs av en mindre grupp medarbetare med ansvar för processen, vilket leder till 
ökad kunskap, förbättrade processer, standardisering och högre effektivitet. En centralisering 
skulle även möjliggöra separat hantering av arbetskläder och vårdtagares kläder. Processen 
skulle till följd av detta erhålla en ökad kontroll och kvalitet. Outsourcing av hantering till 
specialister skulle på ett liknande sätt som vid centralisering innebära en ökad kvalitet i 
processen.  
 
Sammanfattningsvis har det decentraliserade produktionsupplägget lägst uppfyllnad av 
kvalitet med anledning till ovanstående beskrivna brister.  Uppfyllnad är som högst vid 
centralisering och outsourcing med anledning av expertiskunskaper i processen. Att förflytta 
arbetsmoment frigör tid för medarbetarna vilket även gör att de kan fokusera på kärnprocessen 
att tillhandahålla vård, vilket ger ytterligare värde för både medarbetare och vårdtagare. 
 
Tid 
Uppfyllande av prestationsmålet tid var vid decentralisering låg eftersom processen ofta 
genomfördes utan samordning vid boende 1 och 2 samt med låg fyllnadsgrad. Kärnprocesser 
prioriteras vid samtliga boenden men endast boende 2 anger att hanteringen tar tid från andra 
arbetsuppgifter. Ingående moment i processen varierar och tydliga rutiner saknas vilket leder 
till minskad effektivitet. Tidsberäkningarna visar att den totala tidsåtgången är störst vid 
decentraliserad produktion.  
 
Vid centralisering är den totala tidsåtgången per plagg lägre än vid decentralisering eftersom 
fyllnadsnivåerna ökar och färre processer genomförs. Hanteringstiden per plagg beräknades 
med hjälp av boende 3 och de motsvarar därför varandra. En av fördelarna med centralisering 
är att tvättprocessen särskiljs från vårdpersonalens övriga arbetsuppgifter. Även outsourcing 
skulle innebära att medarbetarna inte behöver hantera processen vilket är en fördel med 
hänsyn till arbetstid och medarbetarnas kompetens.  
 
Till följd av ovanstående resonemang är centralisering och outsourcing likvärdiga i uppfyllande 
av tid, följt av decentralisering som har låg uppfyllnad. 
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Kostnad 
För prestationsmålet kostnad togs det i det decentraliserade och centraliserade upplägget 
hänsyn till de rörliga kostnaderna i form av energiförbrukning och löner. Kostnaderna i det 
outsourcade alternativet inkluderade däremot alla kostnader genom hela processen inkluderat 
kostnader för arbetskläder samt upphämtning och lämning av kläder. Kostnader för transport 
har därmed bara inkluderats i det outsourcade alternativet. Skillnader som gör att de olika 
uppläggen inte riktigt överensstämmer i vad de inkluderar. Detta innebär att det är svårare att 
lyfta ett alternativ framför ett annat. I ett alternativ om att välja ett upplägg om centralisering 
eller outsourcing är det är viktigt att ta i beaktning samt överväga de kostnader som tillkommer 
i upprättandet av processen och väga dessa mot varandra. Exempelvis överväga om det är en 
långsiktig lösning som eftersträvas eller om det gäller en kortare period. Detta är dock faktorer 
som inte inkluderats i studien och således lämnats utanför.  
 
I analys av kostnad visades att fyllnadsgraden har stor inverkan på hur många 
produktionsprocesser som krävs vilket påverkar kostnaderna. Mellan de decentraliserade 
processerna visade det sig att boende 3 som samkörde sina processer hade en lägre kostnad per 
plagg än de som inte hade samma grad av samkörning i sina processer. Även den miljömässiga 
faktorn påverkas positivt genom färre produktionsprocesser.  
 

6.2 Metoddiskussion 
Arbetet har omfattat behovet hos fem olika avdelningar på tre boenden vilket gjort att 
underlaget inte representerar hela verksamheten vid Nässjö Socialförvaltning. Vid beräkning 
av hela verksamheternas behov skulle större volymer genererats vilket i sin tur hade genererat 
andra värden och ett annat resultat att jämföra för de olika lokaliseringsalternativen. Vid de tre 
boendena varierade hanteringen av processen vilket försvårade jämförelse på en 
decentraliserad nivå. Däremot ger det en hänvisning om skillnaderna för de olika uppläggen.  
 
Produktionsprocesser innefattar flertalet kostnader, beräkningarna baserades på rörliga 
kostnader i form av personalkostnader och energiförbrukning. Hänsyn har därmed inte tagits 
till inköp och underhåll av maskiner eller transportkostnader på grund av svårigheter med 
inhämtandet av data.  
 
Vid inhämtande av data användes tre olika metoder. Observationer var användbart för att 
erhålla kvantitativa data om den faktiska tidsåtgången i processerna. Intervjuer och 
dokumentstudier har gett en djupare kunskap om medarbetare syn samt krav processen 
omfattas av. Trianguleringen har varit positiv för studien eftersom flera infallsvinklar av 
problemet beaktats och möjliggjort jämförelse mellan data från de olika metoderna. Detta har 
styrkt studiens resultat. 
 
Observationerna som utförts har identifierat olika ingående moment i processen vid de olika 
boendena vilket därmed kan ha haft en inverkat på studiens tidsberäkningar och jämförelse. 
Tillförlitligheten beror på att observationsobjekten varit representativa för samtliga 
medarbetare vilket varit svårt att säkerställa. Vid boende 1 genomfördes observationer vid två 
av boendets avdelningar, endast en av avdelningarna användes som underlag i beräkningarna 
då utförandet ansågs bristfälligt och inte tillförlitligt. 
 
Utförande av observationerna skedde även delvis av medarbetare utan författarnas närvaro. 
Till följd av svårigheter med att utföra processen vid ett tidsbestämt tillfälle eftersom 
stödprocessen hanterades efter att övriga arbetsuppgifter utförts. För att med 
omständigheterna erhålla representativa data har medarbetarna instruerats innan utförande 
samt värderat tidsåtgången efter utförande. 

 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Med syftet att undersöka hur decentralisering av produktionsprocesser inom sektorn för vård 
och omsorg uppfyller prestationsmålen kvalitet, tid och kostnad i jämförelse med centraliserade 
eller outsourcade produktionsprocesser har följande slutsatser dragits: 
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• Kvalitet uppfylls i hög grad vid centralisering och outsourcing 

• Tidsåtgång för medarbetare är lägst vid centralisering och outsourcing 

• Fyllnadsgraden påverkar antalet produktionsstarter och därmed kostnaden 
 
Genom slutsatserna ovan och med hänsyn till omfattande krav på kvalitet och med tendenser 
till otillräcklig bemanning av medarbetare med rätt kompetens inom vårdsektorn är 
centralisering och outsourcing ett fördelaktigt val där medarbetare inte behöver hantera 
processen. Gällande prestationsmålen kvalitet och tid är decentralisering det alternativ som ger 
lägst uppfyllandegrad.  
 
Kostnaden i processen beror till stor del på fyllnadsgrad. Därmed är centralisering mer 
fördelaktigt än decentralisering, särskilt med hänsyn till att transporter inom verksamheten 
skulle kunna samordnas. Att upprätta ett centraliserat upplägg skulle däremot innebära 
kostnader för upprättande av lokaler för produktion samtidigt som det skulle innebära 
kostnader för iordningställande av lagring av kläder före, under och efter processens 
genomförande. 
De kostnader som använts vid beräkning av outsourcing innefattade alla kostnader för tvätt, 
efterbehandling, hyra, slitage, svinn samt transport tur och retur. Med detta i åtanke kan även 
outsourcing vara ett fördelaktigt val ur ett kostnadsperspektiv. 
 

Det finns även andra faktorer att väga in i ett beslut om lokalisering, exempelvis skulle en 
outsourcad verksamhet innebära att medarbetare får mer tid till kärnverksamheten. Det leder 
till färre arbetsuppgifter vilket kan generera en bättre arbetssituation för medarbetarna. 
Däremot skulle en centraliserad produktion bidra med nya arbetsuppgifter där medarbetare 
som inte längre klarar av det dagliga arbetet kan få möjlighet att arbeta eller medarbetare som 
saknar rätt kompetens för arbete inom vården. En avvägning av vilken information processen 
innehåller samt vilken kontroll som krävs bör även ske för att säkerställa att rätt beslut fattas.  

 

6.4 Vidare forskning 
Fallstudien genomfördes som en enfallsstudie med tre analysenheter på Socialförvaltningen i 
Nässjö. För att utöka förståelsen kan studien expanderas till fler analysenheter för att se effekter 
av hantering och lokalisering vid högre produktionsvolymer. Från fallstudien framgick att 
vårdtagares personliga kläder hanteras av medarbetare, därför är det intressant att undersöka 
effekterna av gemensam hantering av vårdtagares kläder och arbetskläder.  
 
Studien har genomförts som enfallsstudie i en verksamhet som regleras av bestämmelser inom 
vård och omsorg. Det betyder att upplägg och utformning kan variera mellan olika men 
likartade verksamheter. Att inkludera liknande men även andra typer av verksamheter inom 
offentlig verksamhet är av intresse för att studera stödprocesser i en större kontext.   
 
Studien visar att standardisering, rutiner och arbetssätt har stor inverkan på hur processer 
presterar. Därmed är det intressant att närmare undersöka hur systematiskt arbete med dessa 
kan påverka produktionsprocesser och verksamheter. Ur ett produktionsperspektiv är det 
intressant att undersöka hur arbete med processförbättringar påverkar processer och 
medarbetare samt för att uppnå hållbarhet i verksamheter. Även psykologiska faktorer som 
inverkar på medarbetares fullföljande av rutiner kan ge en intressant infallsvinkel. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide - Enhetschef, särskilt boende äldre 

Bilaga 2 Intervjuguide - Medarbetare, särskilt boende äldre 
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                           Bilaga 1 

Intervjuguide - Enhetschef, särskilt boende äldre    

Namn:     Datum:  
Befattning:     Tidsåtgång: 

1. Hur länge har du arbetat på din position? 
2. Vilka arbetsuppgifter har du? 
3. Hur många anställda har ni på eran enhet? 
4. Hur ser skiftgången ut? 
5. Hur mycket personal arbetar på 1 dygn? 

 
Lagar och regler 

1. Vilka lagar, förordningar och föreskrifter gällande basal hygien och arbetskläder 
arbetar ni efter? 

2. Hur styrda är ni (verksamheten) av dessa lagar, förordningar och föreskrifter? 
a. Hur mycket får ni påverka och utforma själva? 

3. Hur arbetar ni för att möta de krav som lagar och förordningar ställer på 
verksamheten? 

4. Lever ni upp till de ställda kraven från lagar, förordningar och föreskrifter? 
a. Varför/Varför inte? 

5. Finns det rutiner/riktlinjer som påverkar hantering av tvätt? 
a. Vem utformar dessa?  

Arbetstid 
1. Sker tvätt på arbetsplatsen eller hemma? 
2. Sker tvätt på betald tid eller på obetald tid? 
3. Vilka möjligheter finns/erbjuds på arbetsplatsen för tvätt av arbetskläder? 
4. Hur mycket tid uppskattas att varje medarbetare lägger på tvätt? 

 
Lagar och regler 

1. Hur ser ni till att medarbetare har nya kläder varje arbetspass och tvättar kläderna i 
60 grader? 

a. Har ni uppföljning/kontroller? 

Volym och variation 
1. Hur många uppsättningar av arbetskläder har medarbetarna? 
2. Upplevs antal uppsättningar som tillräckliga? 
3. Hur upplever medarbetarna utbudet av arbetskläder från Energikällan? 

a. kan minskas, bra, kan ökas? 
4. Har ni lager av arbetskläder på arbetsplatsen? 

 
Centralisering och outsourcing 

1. Vilka kriterier är viktiga för att ni skulle låta någon annan sköta tvättprocessen?  
2. Vilka kriterier talar mot att ni skulle låta någon annan sköta tvättprocessen? 
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                           Bilaga 2 

Intervjuguide – Medarbetare, särskilt boende äldre    

Namn:     Datum:  
Befattning:     Tidsåtgång:  

1. Hur länge har du arbetat på din position? 
2. Vilka arbetsuppgifter har du? 

Arbetstid 
3. Vart tvättar du och dina kollegor era arbetskläder? 
4. Hur ofta tvättar ni era arbetskläder? 
5. Hur mycket tid uppskattar ni att ni lägger på tvätt?  
6. Sker tvätt av arbetskläder under arbetstid? 
7. Sker det på betald eller obetald tid? 
8. Upplever ni att hantering av tvätt tar mycket tid? 
9. Tar hanteringen tid från att uträtta övriga arbetsuppgifter? 
10. Hur ser arbetsprocessen ut vid hantering av tvätt? 
11. Tvättar samtliga medarbetare? 
12. Samordnar ni tvätt eller ansvarar varje medarbetare för sina egna kläder? 

 
Volym och variation 

1. Hur många uppsättningar kläder har du? 
2. Hur hanteras/sorteras de olika typerna av arbetskläderna vid tvätt?  
3. Hur är fyllnadsgraden vid tvätt? 
4. Ansvarar du för dina egna uppsättningar?  
5. Hur upplever du utbudet av arbetskläder?  

a. kan minskas, bra, kan ökas? 
6. Kräver processen “upprepning” till följd av olika sortering eller, exempelvis kan flera 

färger samköras i tvättprocessen?  
7. Finns det extra arbetskläder att hämta ut vid behov? 

a. Återlämnas dessa?  
 
Lagar och regler 

1. Vilka rutiner finns för hantering av tvätt? 
2. Vilka lagar och förordningar arbetar ni efter gällande basal hygien?  
3. Hur väl upplever ni att ni arbetar efter uppsatta rutiner? 
4. Vad är det som påverkar hur väl du arbetar efter uppsatta rutiner? 
5. Byter du arbetskläder varje dag och vid behov? 
6. Tvättar du dina kläder i 60 grader? 

 

Centralisering och outsourcing 
1. Vilka kriterier är viktiga för att ni skulle låta någon annan sköta tvättprocessen?  
2. Vilka kriterier talar mot att ni skulle låta någon annan sköta tvättprocessen? 

 

 

 


