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Sammanfattning  

 
Vad Magisteruppsats Tillämpad Logistik, Kungliga Tekniska 

Högskolan, Industriell Teknik och Management, Campus 
Telge 2016. 

Titel  Min tid är för värdefull – en fallstudie av Stockholms 
sjukhems materialförsörjning. 

Författare  Ursula Raja och Emelie Jönsson 

Handledare  Göran Grape  

Syfte  Syftet med denna studie är att beskriva nuvarande 
materialförsörjningssystem hos Stockholms sjukhem och de 
aktiviteter som detta medför vid sjukhemmet. Med denna 
studie vill författarna ge förslag till förbättringar av flödet 
för att kunna frigöra mer tid för vårdarbetet vid Stockholms 
sjukhem. 

Forskningsfrågor Hur kan materialbeställningar optimeras inom vården? Hur 
bör ägandeförhållandena av förrådslager inom vården se ut 
för att minska brist på tillgänglighet för patienterna? Vem 
skall packa upp varorna på sjukhusen? Hur ska varor 
transporteras och packas? 

Metod  En kvalitativ studie baserad på en abduktiv metod där 
intervjuer och observationer utförts på SSH och Bromma 
Sjukhus.   

Slutsats  Slutsatserna visar att det kan finnas ett flertal 
förbättringsmöjligheter i flödet gällande 
materialförsörjningen	vid SSH.  Det finns flertal verktyg som 
kan implementeras för att frigöra mer tid för vården som 
kanban, 5S, JIT och VMI. Ytterligare är ett förslag att lägga 
över eller outsourca aktiviteter gällande 
materialförsörjningen till tredje part. Vissa av verktygen är 
användbara för verksamhetsutveckling oavsett bransch. 
Vidare visar slutsatserna att det krävs ökad kommunikation 
som bör genomsyra organisationen för att minska motstånd 
till förändringar. Det krävs utökat informationsutbyte 
mellan kund och leverantör samt ett relationsskapande 
mellan parterna för att lyckas med förslagen. 

Nyckelord Stockholms sjukhem, sjukvård, förbättring, vård, 
materialförsörjning, brister, JIT, Lean, EDI, VMI, slöseri, 
förändring, motstånd, tillit.  
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Abstract  
 
What Magisteruppsats Tillämpad Logistik, Kungliga Tekniska 

Högskolan, Industriell Teknik och Management, Campus 
Telge 2016. 

Title  “My time is valuable” – A case study about Stockholms 
sjukhems material supply.  

Authors  Ursula Raja och Emelie Jönsson 

Supervisor Göran Grape  

Purpose The purpose of this study is to describe the current material 
supply at Stockholms sjukhem and the activities that this 
entails. With this study, the authors want to make 
suggestions for improvement of the flow in order to free up 
more time for care work at the Stockholm sjukhem. 

Research questions How can the ordering system in healthcare organisations be 
optimized? How should ownership of the storage warehouse 
in health care be shaped in order to reduce lack of 
availability to patients? Who should pick up the goods at 
hospitals? How will the goods be transported and packed? 

Method  A qualitative study based on an abductive method where 
interviews and observations performed at Stockholm's 
nursing home.  

Conclusion  The findings show that there are several opportunities for 
improvement of current material supply at SSH. There are 
several tools that can be implemented in order to 
increase time resource for patient care including kanban, 5S, 
JIT and VMI. The activities regarding material supply can 
also be outsourced from a part to another. Some of the tools 
are useful for business development regardless industry. 
Furthermore, the study concludes that carrying through the 
change profound communication is required for reduction 
of organisation resistance. Enhanced information exchange 
between customer and supplier is also required, for 
relationship-building between the parties for the success of 
the proposals. 

Keywords Stockholms sjukhem, healthcare, improvement, 
care, material supply, deficiencies, JIT, Lean, EDI, VMI, 
waste, change, resistance, trust. 
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Terminologi 
EDI – Electronic Data Interchange innebär elektroniskt datautbyte där information i 
elektroniskt format transporteras från dator till dator. 

JIT – Just-in-time är en filosofi där man arbetar för att eliminera allt som inte tillför 
något värde. 

VNS – Vårdnära Service innebär att frigöra tid till vården genom att låta 
servicepersonal utföra vårdnära servicearbeten. 

SSH – Stockholms sjukhem är ett sjukhus och -hem inom Stockholms län.   

LEAN – är en ursprungligen en produktionsfilosofi som syftar till att identifiera och 
eliminera alla aktiviteter i en produktionsprocess som inte skapar något värde för 
slutkunden. 

SLÖSERIER – Inom lean finns det någon som kallas för de 7+1 slöserierna som bör 
elimineras för att skapa värde. Dessa är onödig väntan, transport, lager, rörelse, 
överproduktion, över arbete, fel/defekter och outnyttjad kreativitet. 

VMI – Vendor managed inventory är en typ av påfyllnadssystem där kunden 
överlåter materialförsörjningen till en leverantör.  

OUTSOURCA – är ett engelskt begrepp och det betyder att ett företag sköter en 
eller flera aktiviteter åt ett annan företag. 

MF – Materialförsörjning. 

SKL – Sveriges Kommuner och Landsting.  

SLL – Stockholms Läns Landsting. 

IT – Informationsteknik. 
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1 Inledning 

	
I det inledande avsnittet presenteras problembakgrund, diskussion till studien och 
dess syfte. Vidare i avsnittet beskrivs studiens frågeställningar, mål och 
avgränsningar.

 

1.1 Den friska försörjningskedjan 

Logistikbegreppet förknippas traditionellt med att förflytta varor på ett rationellt 
sätt. Följaktligen inkluderar detta samtliga flöden som är kopplade till flödet av varor 
såsom informations- och pengaflöden. (Arvidsson 2007). Logistik handlar således 
om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att 
därigenom tillfredsställa olika parter i en försörjningskedja (Wikner, Naima & 
Rudberg 2007).  

En av de största utmaningarna för organisationer inom dagens försörjningskedjor är 
att producera det kunden vill ha i rätt tid, till rätt plats, för rätt kostnader. Det höga 
trycket på låga priser och korta leveranstider skapar därför en komplex miljö för 
försörjningskedjan att verka i (Wikner et al. 2007). Genom att på bästa möjliga vis 
koordinera och effektivisera samtliga aktiviteter genom en försörjningskedja kan 
man åstadkomma eminent värde till slutkonsumenten (Porter 1985).  

En gängse tolkning av effektivt resursutnyttjande och effektivitet är hur väl målen för 
en verksamhet uppnås i förhållande till de resurser som används (Statens Offentliga 
Utredningar 2013). Detta mäts genom att undersöka vilka aktiviteter som utförs av 
vilka företag, vad som driver dessa aktiviteter, hur de hänger ihop samt hur de ska 
utföras eller skapas (Porter 1985). För att tillgodose kundens behov krävs det att rätt 
resurser, rätt kompetenser och rätt arbetskraft är på rätt plats (Stockholms Läns 
Landsting 2013). 

Ovan nämnda varuflöden förekommer på samma sätt inom vård och omsorg och 
skiljer sig principiellt inte ifrån de flöden som finns inom övriga branscher 
(Arvidsson 2007). En allt mer komplex miljö för försörjningskedjan sätter press på 
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vårdsektorn som ständigt försöker se till möjligheter att förbättra, effektivisera och 
kvalitetssäkra vårdarbetet och dess aktiviteter (Hanna & Sethuraman 2005). Det 
pågår en ständig debatt mellan experter och beslutsfattare om att sjukvården 
belastas med ineffektivitet, överdrivna administrativa arbeten, kostnader, höga 
priser, dålig förvaltning, felaktig vård samt olika typer av slöserier (Toba, Tomasini & 
Yang 2008). Flertal större sjukhus har infört avancerade metoder för att hantera de 
förändringar som sjukvården står inför och för att uppnå effektivitet. Eftersom 
konkurrensen mellan sjukhus växer finns det ett akut behov av att förbättra 
kvaliteten av sjukvårdens tjänster. (Kim, 2008). 

1.2 Problemdiskussion 

För att uppnå bättre service och effektivitet i vården introducerar Arvidsson (2007) 
benämningen vårdlogistik. Vårdlogistik definieras som ”de aktiviteter som gör att 
rätt patient, får rätt vård, av rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt plats, vid rätt 
tidpunkt, till rätt kostnad” (Arvidsson 2007 s. 1). Vidare menar Arvidsson (2007) att 
logistik som förändringsmöjlighet och kunskapsområde kan tillföra förbättrad 
tillgänglighet, effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. Inom Svensk 
vårdutveckling uppstår och återkommer det ständigt problem som är relaterade till 
logistik vilka är bristande tillgänglighet och effektivitet. (Arvidsson 2007).  

Inom Sverige utvecklas sjukvårdsansvaret konstant till en mer kvalificerad vård, 
vilket gör att vårdyrket blir alltmer komplext (Johnreden 2002). Vårdverksamheten 
och dess utveckling är omfattande och behovet av hälso-, sjukvårds- och 
välfärdstjänster är i konstant tillväxt. Eftersom att branschen är i en tillväxtfas 
innebär detta utmaningar som förutsätter att kompetenser och resurser används på 
bästa sätt. För att uppnå mål beträffande god vård är planering och organisering 
avgörande faktorer där ledord i arbetet är att frigöra aktiviteter för mer tid till 
vården. (SKL 2014). 

Idag utför vårdpersonal arbetsuppgifter som inte skapar ett direkt värde för 
patienten samt uppgifter vårdpersonalen är överkvalificerad för (Johnreden 2002). 
Detta är arbetsuppgifter som till exempel kosthantering, slutstäd, patienttransport, 
förrådshantering, administration och materialförsörjning (SKL 2014). Problemet 
med att vårdpersonal utför arbetsuppgifter som de är överkvalificerade för, samtidigt 
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som det existerar en tillgänglighetsbrist gör att det finns ett stort behov av förnyelse 
och förbättringar.  

Ovanstående problem är framträdande inom hälso- och sjukvårdssektorn 
(Johnreden 2002). Detta sker samtidigt som medborgare och patienter har tillgång 
till mer kunskap om vård och rättigheter. Det möjliggör en större påverkan från 
patienter och anhöriga, men innebär därtill krav på att vård och samhällsservice 
anpassas till helt nya förväntningar. Sammantaget medför dessa faktorer att hälso- 
och sjukvårdssystemet bör anpassas och förändras för att möta samhällets 
förväntningar och krav. (Nilsson 2008). Västvärlden möter utmaningar i form av en 
allt äldre befolkning, nya behandlingsmetoder som utvecklas och tas i bruk, liksom 
nödvändigheten att locka nya medarbetare till sektorn och samtidigt utveckla den 
samlade kompetensen (Nilsson 2008; Johnreden 2002; SKL 2014).  

Problematiseringen blir således att främja ett rationellt arbete gällande 
materialförsörjning och förrådshantering för att kunna möta framtidens vårdbehov 
och erbjuda modern vård som uppfyller patienternas förväntningar. Guimarães, 
Carvalho & Maia (2013) menar att lagerhantering inom hälso- och 
sjukvårdssystemen har traditionellt sätt inte uppmärksammats och bör därav få 
fokus. På grund av detta har vårdorganisationer uppmanats att förbättra sina 
försörjningskedjor genom att dela information angående efterfrågan och lager med 
deras leverantörer och kunder (Disney & Towill 2003). 
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1.3 Syfte & Frågeställningar  

Syftet med denna studie är att beskriva nuvarande materialförsörjningssystem hos 
Stockholms sjukhem och de aktiviteter som detta medför. Med denna studie vill 
författarna ge förslag på förbättringar av materialflödet för att kunna frigöra mer tid 
för vårdarbetet vid Stockholms sjukhem. För att möta framtidens behov av en 
effektiv materialförsörjning för sjukhus och vårdgivare inom vårdsektorn kommer 
nedan forskningsfrågor besvaras:  

• Hur kan materialbeställningar optimeras inom vården? 

• Hur bör ägandeförhållandena av förrådslager inom vården se ut för att minska 
brist på tillgänglighet för patienterna? 

• Vem skall packa upp varorna på sjukhusen? 

• Hur ska varor transporteras och packas?  

1.4 Avgränsningar 

Denna studie kommer att avgränsas till att fokusera på materialförsörjningen av 
förbrukningsvaror som sker från MediCarrier till samtliga förråd hos Stockholms 
sjukhem, vilket även inkluderar Bromma sjukhus. Detta eftersom att Stockholms 
sjukhem äger Bromma Sjukhus och samtliga förråd blir försedda på samma sätt 
överallt. Studiens författare har valt att fokusera på de materialflöden av 
förbrukningsvaror som befinner sig på sjukhusen, samt även helhetsperspektivet 
eftersom syftet är att förbättra det.  

Vid utförandet av denna studie har en teoretisk avgränsning utförts eftersom att det 
finns flertal teorier inom materialförsörjning. De teorier som har valts ut är 
anpassade och relevanta för organisationer inom denna typ av sektor med denna typ 
av problem. Detta är även på grund studiens arbetsmetod men även för att avgränsa 
teorin för att välja ut relevant teori.  

Vidare har en teoretisk avgränsning utförts kring ett kostnadsperspektivet då det bör 
ingå flertal kostnadsmått för att utföra en grundlig kostnadsanalys. Dock, på grund 
av studiens omfattning och syfte finns det inte utrymme för denna typ av analys.  

Författarna av studien kommer däremot nämna att det är kostnader för eventuella 
förbättringar kan vara en faktor som bör tas hänsyn till och kan påverka vissa beslut. 
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Ytterligare har arbetet avgränsats till att inte utvärdera systemkrav som potentiellt 
kan behövas vid förbättringar på grund av dess omfattning. Denna avgränsning har 
även utformats i diskussion med uppdragsgivaren då de befinner sig i en 
uppgraderingsfas av dess system. 

Den empiriska avgränsningen är utformad i samspråk med centrala aktörer inom 
Stockholms läns landsting på grund av dess omfattande organisation. 
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2 Metod 

 
 
I det metodiska avsnittet redogör författarna hur de har gått till väga för att utföra 
denna studie. Löpande förs argument fram för metodval i avsikt att besvara 
studiens syfte.

 

2.1 Metodval 

Då studien har som syfte att kartlägga nuvarande materialförsörjning samt 
undersöka potentiella förbättringar för att frigöra mer tid för dess kärnverksamhet 
har det utförts en fallstudie på Stockholms sjukhem. Detta eftersom fallstudier 
karakteriseras av en djupgående studie inom ett specifikt område där fokus ligger på 
processer och förändringar (Patel & Davidson 2011). I en fallstudie består 
datainsamlingen oftast av intervjuer, observationer och arkivanalyser (Höst, Regnell 
& Runeson 2006). Således är en fallstudie den mest lämpade metoden för att 
uppfylla studiens syfte samt för att besvara forskningsfrågorna.  

2.2 Val av ansats  

Andersen (1998) menar att det finns två huvudsakliga metoder vid utförandet av en 
studie, vilka är kvantitativ och kvalitativ metod. Vid kvalitativ ansats läggs stor vikt 
vid analys, förståelse och tolkning av ett fenomen. Detta sker genom intervjuer, 
observationer eller enkäter för att kunna skapa slutsatser i relation till den sociala 
verkligheten. Kvantitativ ansats betonar kvantifiering vid datainsamling och analys 
av den. Således handlar kvantitativ strategi om siffror, mängd och storlek och 
kvalitativ strategi betonar fenomenens egenskaper. (Widerberg 2002; Patel & 
Davidson 2011). Ett förhållningsätt som är starkt kopplat till den kvalitativa metoden 
är hermeneutik. Inom hermeneutiken studerar och tolkar studiens forskare ett 
objekt subjektivt och drar slutsatser utifrån den tolkningen. (Patel & Davidson 2011; 
Bryman 2011)  

För att på bästa möjliga sätt uppnå studiens syfte är kvalitativ metod den mest 
lämpade då det krävs en tolkning av verkligheten för att kunna utforma ett koncept 
som kan förbättra nuvarande materialförsörjning. Den informationsinsamling som 
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sker genom intervjuer kommer att vara av kvalitativ karaktär då den består av ord 
och beskrivningar. (Höst et al. 2006; Patel & Davidson 2011) 

Förhållningssättet bakom studien har en hermeneutisk ansats då 
informationsinsamlingen ämnar att skapa en förståelse av hur materialförsörjningen 
ser ut idag. Utifrån den utgångspunkten formas ett nuläge för att vidare kunna 
undersöka lämpliga förbättringsmöjligheter i förhållande till bransch, kund och 
leverantör. 

2.3 Arbetsmetod – Relationen mellan teori och empiri 

När en studie genomförs består en forskares arbete av att relatera teori och 
verklighet till varandra. De tre sätten att arbeta med teori och empiri är deduktion, 
induktion och abduktion. Deduktion innebär att forskare drar slutsatser om enskilda 
företeelser utifrån teorier och allmänna principer, där utgångspunkten tar fasta i 
teorin för att sedan förankra till verkligheten. Bryman (2011). Vidare anser Bryman 
(2011) att induktiv arbetsmetod bör användas inom kvalitativa strategier som 
betonar att forskaren studerar verkligheten för att sedan utforma teori. Patel och 
Davidson (2011) uttrycker att om dessa två arbetsmetoder kombineras skapas 
abduktion. Abduktivitet innebär att en hypotes formas för ett fall och prövas. Vidare 
kan det även vara så att de empiriska undersökningarna stöds av teorierna men att 
de bör anpassas till specifikt fall. (Ibid 2011). 

Ett induktivt arbetssätt är då inte relevant eftersom att det begränsar 
teorinsamlingen då studiens författare inte vet tillräckligt om nuläget inom 
organisationen. Det innebär att insamling av empiri är nödvändig för att kunna nå 
syftet med uppsatsen och därefter utforma en hypotes. Deduktiv arbetsmetod 
passade inte denna studie då författarna ville upptäcka den bästa lösningen för detta 
fall och inte låsa forskningen så att vi missar intressanta företeelser.  I denna studie 
är det abduktion som kommer att användas som arbetsmetod. Detta eftersom att 
efter insamlad empiri behövde teorin justeras då det uppkom nya beröringspunkter 
att beakta.  
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2.4 Datainsamling 

I detta avsnitt presenterar författarna den data och de metoder som samlats av 
relevans för att uppnå studiens syfte. 

2.4.1 Urval  

Denscombe (2000) menar att det generellt sett finns fyra grundläggande 
forskningsmetoder vilka är frågeformulär, intervjuer, observationer samt skriftliga 
källor. Primärkällor beskrivs som det empiriska material som samlats in för en 
specifik undersökning och sekundärdata har samlats in av någon annan i syfte att 
lösa en annan undersökning (Bryman 2011). Eliasson (2013) menar att vid insamling 
av empiriskt material är det två vanligaste formerna inom kvalitativa studier 
intervjuteknik och observationsteknik. På grund av detta har det empiriska 
materialet samlats in genom både intervjuer och observationer för att komplettera 
det som sägs med det som faktiskt utförs.  

De sekundärkällor som tagits fram till denna studie, bestående av flertal artiklar, har 
utförts genom en iterativ process under examensarbetets arbetsprocess. Artiklarna 
hämtades från olika databaser så som; Emerald journals, Scopus, Proquest, Jstor 
samt Ebsco. Vidare har facklitteratur på Universitetsnivå samlats in som kan ses som 
tillförlitlig då de används i undervisningssyfte.  

2.4.1.1 Intervjuteknik 

Det finns generellt sett tre olika typer av intervjuer; strukturerade, halvstrukturerade 
eller öppet riktade (Patel & Davidson 2011; Bryman 2011). Vid en halvstrukturerad 
intervjuform finns det förutbestämda områden/teman som ska beröras under 
intervjun och vid ostrukturerad intervjuform finns det specifikt utformade 
frågeställningar. Ostrukturerad intervjuteknik är användbar vid tillfällen där 
forskaren inte har kunskap om en företeelse. Detta skapar värde i kombination med 
andra insamlingsmetoder som exempelvis observation. (Patel & Davidson 2011) 

I denna studie har både ostrukturerade och halvstrukturerade intervjuer genomförts. 
Detta eftersom att vi vill skapa en förståelse kring nuvarande situation i syfte att 
förbättra den. Denna metod valdes även då den tillåter forskaren att ta sig ann 
diskussioner och situationer då den infinner sig (Patel & Davidson 2011). För att vara 
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säkra på att samtliga områden berörs vid intervjuerna utformades en intervjuguide 
med områden och sub-frågor beroende på i vilken riktning intervjun tog sig (se 
bilaga 1).  Eftersom studien har en abduktiv arbetsmetod, som nämnts tidigare, 
utformades tilläggsfrågor i ett senare stadie av studien som skickades till samtliga 
respondenters mejl (se bilaga 2). Urvalet av respondenter som deltagit i studien har 
valts ut i konversation med en materialförsörjningsleverantör. För att få en 
omfattande bild av nuläget intervjuades respondenter av varierande befattning i syfte 
att förbättra materialförsörjningen. De respondenter som intervjuades arbetar på 
olika avdelningar med olika ansvarsområden vilket beror på att studien ämnade 
delvis till att skapa ett nuläge och en helhet över nuvarande materialförsörjning. 
Vidare är dessa respondenter ansvariga för förrådshanteringen på respektive 
avdelning och ansågs då kunna besvara information kring dagens flöde. Denna 
urvalsmetod kan liknas vid målstyrt urval av den orsak att de inte sker på ett 
slumpmässigt vis (Bryman 2011). Studiens urval av respondenter ska representera 
aktiviteter och processer som samtliga verksamheter inom vårdsektorn utför. Nedan 
tabell presenteras samtliga respondenter med dess befattning, syftet med intervjun 
samt deras tillhörande avdelning. Innan varje intervju utfördes frågade författarna 
om respondenternas riktiga namn fick användas i studien vilket var godkänt men 
författarna har valt att utesluta namn oavsett. Löpande i empiri och analys kommer 
samtliga respondenter benämnas vid referensnamn med befattning för att tydliggöra 
vad som är teori och empiri.  

 
Tabell	1	Översikt	av	samtliga	respondenter	på	Stockholms	sjukhem.	(Jönsson	&	Raja	2016). 

2.4.1.2 Observationsteknik 

Vid observationsteknik finns det olika angreppssätt, nämligen strukturerad, 
deltagande, icke deltagande, ostrukturerad eller enkel/styrd observation (Bryman 
2011). Bryman (2011) menar att observationer har vissa nackdelar på grund av att 
observatörerna kan uppfatta samma situationer på olika sätt. Av den orsaken att det 

Datum Tid (min)Referensnamn Befattning Notis
06/04/2016 15 Sjuksköterska  1 Sjuksköterska Stockhoms Sjukhem
07/04/2016 20 Sjuksköterska 2 Sjuksköterska Stockhoms Sjukhem
07/04/2016 20 Sjuksköterska 3 Undersköterska Stockhoms Sjukhem
07/04/2016 20 Undersköterska 1 Undersköterska Stockhoms Sjukhem
07/04/2016 30 Enhetschef 1 Enhetschef Stockhoms Sjukhem
08/04/2016 45 Undersköterska-och koordinator 1 Undersköterska- och koordinator Stockhoms Sjukhem
08/04/2016 20 Undersköterska 3 Underskörterska Stockhoms Sjukhem
08/04/2016 20 Sjuksköterska 4 Sjuksköterska Bromma Sjukhus
08/04/2016 20 Undersköterska 4 Undersköterska Bromma Sjukhus
03/05/2016 75 Inköpsansvarig 1 Inköpsansvarig Stockholms Sjukhem
12/05/2016 45 Service-och fastighetschef 1 Service-och fastighetschef Stockholms Sjukhem
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kan uppkomma tolkningsskillnader av ett observerat fenomen mellan forskarna bör 
informationen delas mellan forskarna för att säkerställa att fenomenen har tolkats 
lika (Patel & Davidson 2011; Bryman 2011; Bell 2006).  

Denna studie genomförde en deltagande observation där observatörerna under en 
förhållandevis lång tid engagerade sig i de observerade miljöerna (Bryman 2011). 
Detta eftersom att studiens forskare rörde sig fritt, ställe frågor och antecknade. 
Vidare kompletterades observationerna med andra källor och intervjuer som 
redovisas i empirin. Vid observationstillfällena har anteckningar utförts som i sin tur 
transkriberats direkt efter utförandet. Observationerna skedde på Stockholms 
sjukhem, Brommageriatriken samt St:Görans sjukhus. Observationerna på annan 
plats utfördes i syfte att få inspiration av hur andra organisationer arbetar med dess 
materialförsörjning. Nedanstående tabell visar en sammanställning av samtliga 
observationer som utförts. 

	

Tabell	2	Översikt	över	samtliga	observationer.	(Jönsson	&	Raja	2016). 

2.4.2 Reliabilitet och Validitet 

Studiens trovärdighet betraktas genom de olika måtten validitet och reliabilitet. 
Detta anses kunna ge en bild av vilken tillförlitlighet och trovärdighet studien 
har.  Validiteten används för att avgöra om en metod är tillförlitlig eller ej. För att 
bedöma en studies validitet bör man ta hänsyn till om materialet är äkta, om 
materialet är trovärdigt, om materialet är representativt för den kategori det tillhör 
samt om materialet är meningsfullt (Bryman 2011). Inom kvalitativa studier gäller 
validiteten för hela studien men utfallet kan även jämföras på annat kriterium eller 
annan grupp (Patel & Davidson 2011).  
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Bryman (2011) talar om extern och intern reliabilitet. Externa innebär reliabilitet i 
vilken utsträckning en studie kan replikeras och intern reliabilitet står för att de 
flertalet forskare som utför studien är överens om tolkningarna. Vidare innebär 
reliabilitet att resultatet av studiens utfall blir densamma om den utförs flertalet 
gånger. Exempelvis: kan studien upprepas flertal gånger och ändå uppnå samma 
resultat? (Patel & Davidson 2011). För att kontrollera reliabiliteten kan det användas 
flertal observatörer eller åskådare för att säkerställa att den verkliga informationen 
är så korrekt som möjligt. Detta kan även göras genom att lagra verkligheten genom 
att spela in den eller filma den. (Patel & Davidson 2011; Bryman 2011). 

Studiens författare bedömer att materialet uppfyller dessa kriterier. Detta på grund 
av att de framtagits i undersökningssyfte för att nå de mål som Sveriges kommuner 
och landsting har inom hälso- och sjukvården. Vidare finns det flertal forskningar 
som tyder på förbättringar som kan utföras i syfte att förbättra materialförsörjningen 
inom sektorn. För att uppnå reliabilitet har studiens forskare utfört inspelningar och 
anteckningar av det empiriska materialet som sedan jämförts. Genom att kritiskt 
granska samtliga källor som används vid studien ämnar arbetet vara av hög 
reliabilitet och trovärdighet. Teorier tillsammans med resultatet av analysen 
användas för att utforma relevanta slutsatser och rekommendationer till eventuella 
förbättringsmöjligheter av flödet samt för att nå studiens syfte. 

2.5 Kritik av metod 

Eftersom att studien är av kvalitativ karaktär med fallstudie som metod är studien 
även av subjektiv form. Detta innebär att det är författarnas uppfattning av flödet 
som kommer ligga till grund för arbetet. Då studien tar ståndpunkt i ovan metoder 
kan det hända att det uppstår tolkningsfel eller missuppfattningar av det verkliga 
fenomenet. 

Vid insamling av det empiriska materialet i form av observationer kan det hända att 
det påverkade de observerade individernas arbete. Respondenterna agerade inte som 
vanligt utan ville arbeta på ett sätt som de ansåg var bättre vilket kan påverka 
resultatet. Exempelvis att hantera vissa aktiviteter så fort som möjligt istället för att 
låta det vänta, som eventuellt hade skett vid en “vanlig arbetsdag”. Vidare kan det 
påverka arbetetsform hos respondenterna då de exempelvis var noggrannare. Vid 
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insamling av det empiriska materialet i form av intervjuer kan det hända 
respondenter inte delar med sig av rätt information, vilket också påverkar resultatet. 
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3 Teorier och arbetsmetoder 

 
I det teoretiska avsnittet presenterar författarna teorier kring försörjningskedjor, 
lean, JIT, leverantörsstyrda lager, och teorier som är av relevans för att uppnå 
studiens syfte. Vidare presenteras olika typer av IT- och kommunikationssystem 
samt motstånd till förändring. 

 

3.1 Sjukvårdens försörjningskedjor 

Vårdsektorn riktar sig till alla individer i samhället vilket medför olika behov och 
konsumtion av proviant eller material. På grund av dagliga efterfrågevariationer och 
flaskhalsar har flertal sjukhus stora säkerhetslager för att kunna möta oförutsägbara 
händelser.  Trots detta finns det risk för brist i lager eller att varor med 
utgångsdatum behöver kasseras. Vidare förekommer det brist av standardisering, 
tröghet vid genomförande av automationsteknik och en brist på högkvalitativa data 
som underlag för viktiga strategiska beslut. (Bhakoo, Singh & Sohal 2012).  På grund 
av detta menar Bhakoo et al. (2012) att det finns stora utmaningar med lager inom 
sjukvårdens försörjningskedjor då det är svårt att förutse patientens behov.  

För att öka tillfredsställelsen hos patienter och minska kostnader förekommer det 
outsourcing av olika aktiviteter. Detta även för att minska arbetsmängden för 
vårdpersonal som i sin tur kan fokusera mer på kärnaktiviteter istället för 
materialhantering. (Ibid 2012). Burt (2006) antyder att förbättringar av flödeskedjan 
inom sjukhus kan leda till flertal förbättrade aktiviteter som ett effektivare 
arbetsflöde för medarbetare, lagerhantering och leverantörsrelationer. 

Sjukvården står inför stora utmaningar där antalet äldre ökar, vilka i sin tur tar 
större del av sjukvårdsresurserna. Idag har patienter ökad kunskap samt önskemål 
om vilka behandlingar som är bäst och som de har rätt till inom rimlig tid. 
Tillgängliga resurser för sjuvårdsfinansiering kommer knappast att öka under de 
närmaste åren, mycket tyder på att svensk sjukvård måste utnyttja de resurser som 
finns tillgängliga på ett bättre sätt. För att utnyttja resurser maximalt krävs det att all 
verksamhetsutveckling som sker drivs av sjukvårdens medarbetare. (SKL 2014).  
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Brandt (2013) uttrycker att sjukvården är en kunskapsorganisation som står och 
faller med dess medarbetare. På grund av detta är det av stor vikt att attrahera bra 
medarbetare och forma en arbetsplats som erbjuder bra vård i förhållande till 
konkurrerande verksamheter. Detta förutsätter att verksamheter inom 
sjukvårdssektorn erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och 
en professionell arbetsplats. (Brandt 2013).  

3.2 Förbättringsarbeten inom Logistik 
3.2.1 Lean och dess verktyg 

Brandt (2013) menar att grundprincipen för lean är att identifiera vad som är 
värdefullt i ett flöde. Detta innebär att ständigt ifrågasätta och utmana rutiner samt 
föreställningar (Ibid 2013).  

Womack, Jones & Roos (1990 se Guimarães, de Carvalho & Maia 2013) menar att 
med lean kan effektivitet uppnås med färre defekter och fel på grund av att det krävs 
mindre arbetsansträngning, investering, tidsanvändning, inventering och utrymmen 
(Womack et al. 1990 se Guimarães et al. 2013). Brandt (2013) menar att målet med 
lean inom sjukvården kan vara att skapa flödesförbättring inom organisationen.  

Alla aktiviteter i ett flöde inom sjukvården ska skapa värde för patienten. Inom lean 
definieras slöserier som flödets fiender och dessa vill man minimera och inom 
sjukvården finns dessa slöserier sammanställda nedan (Brandt 2013; Sörqvist 2013; 
Graban 2011):  

	

Tabell	3	Olika	typer	av	slöserier,	inspiration	från	Brandt	(2013)	och	Graban	(2011)	.	(Jönsson	&	Raja	2016). 
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Lean bygger på att låta medarbetarna utföra det värdeskapande arbetet. Inom 
sjukvården finns det etablerade strukturer och regelverk som är svåra att förändra. 
Lean inom sjukvården handlar om att åtgärda aktiviteter som genererar olika 
slöserier, ojämnhet och överbelastning. Detta för att kontinuerligt arbeta med 
verksamhetsutveckling enligt lean. (Brandt 2013). 

3.2.1.1 5S 

För att eliminera olika typer av slöserier finns det ett verktyg inom lean som kallas 
för 5S vilket innebär att hålla ordning inom verksamheten. Verksamheten ska vara 
välorganiserad och planerad för att utnyttja resurser bättre och därmed undvika att 
behöva söka efter material eller varor. (Olhager 2013; Brandt 2013). Följaktligen 
består 5S av 5 principer som börjar på S vilka är Sortera, Strukturera, Städa, 
Standardisera och Skapa vana/säkra. Nedan förklarar Olhager (2013) och Brandt 
(2013) respektive S som följande: 

• Sortera/strukturera allt som finns på arbetsplatsen. Det som ej är nödvändigt 
tas bort och det som används bevaras. 

• Systematisera varor på en given och fast plats. Se till att varan är 
lättåtkomlig/tillgänglig.  

• Städa arbetsplatsen regelbundet. Alla har ansvar av underhåll och att hålla 
utrustning ren. 

• Standardisera det dagliga arbetet med hjälp av att-göra-listor, tavlor med 
uppföljning, produktionsplan, lampsystem, materialrutor eller färgkoder.  

• Säkra/systematisk översyn, (Självdisciplin), sköt om ordningen och skapa 
rutin. Gör övriga S till en vana inom organisationen. Detta genom att ha 
regelbundna revisioner, utbildningar och ständiga förbättringar.   

3.2.1.2 JIT 

Just-in-time (JIT) är ett begrepp som innebär en strävan att producera och leverera 
rätt varor, i rätt mängd, i rätt tid (Jarrett 2006; Lumsden 2006). Storhagen (2011) 
och Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2006) menar att JIT kan definieras som en 
filosofi där man vill eliminera allt som inte tillför något värde. Vidare menar 
Storhagen (2011) att JIT kan ha en tidsbetoning i sin definition, vilket innebär att 
tiden är en resurs som ska ska bevaras där icke värdeskapande tid ska elimineras. 
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Storhagen (2011) menar att JIT inte optimerar hemtagningskvantiteter eller 
säkerhetslager, utan minimerar dem. JIT eftersträvar synergieffekter och är ett 
hjälpmedel för att åstadkomma effektiv logistik. Detta innebär att eliminera allt 
onödigt i form av lager, tid, energi, spill, kassering, utrymmen och dålig kvalitet. 
(Storhagen 2011).  

Whitson (1997) hävdar att materialhantering och apoteksavdelningar på ett sjukhus 
skulle vara idealiska kandidater för ett just-in-time system eftersom de har en 
tillverkande verksamhet. Detta innebär att de arbetar med volymprodukter, 
materiella objekt och aktiviteter inom verksamheten som är repetitiva. (Bhakoo et al. 
2012).  

Genom synkronisering av hela material– och produktflödet från inköpsavtal, inköpet 
i sig med avvägning av beställningskvantiteter, minskning av kapitalbindning i förråd 
och reducerad ordersärkostnad kan JIT uppnås. Det finns även olika metoder för att 
realisera delar av JIT där en av dem är utjämnad produktion, vilket innebär 
produktion av rätt antal i rätt tid. (Bhakoo et al. 2012). För att åstadkomma 
resursutnyttjande, en effektiv materialförsörjning samt minskade lagernivåer bör det 
ske en synkronisering av kedjan (Mattsson 2012).  

Ojämn belastning i ett flöde gör att resurserna som finns inte används optimalt. Om 
bemanning, material och lokaler är anpassat till en viss avdelning med ett visst antal 
patienter och dessa ökar kan detta skapa ett överbelastat flöde, vilket också leda till 
att flödet blir osynkroniserat. Då bemanning kan vara bristande vissa perioder kan 
detta leda till andra konsekvenser som att material eller annan personal inte finns 
tillgänglig. Inom sjukvården visar många flöden på volymvariationer eller variation i 
tidsåtgång på grund av svårförutsägbara situationer där det blir svårt att planera en 
effektiv verksamhet. Delvis beror ojämna flöden på bristande planering av resurser. 
(Bhakoo et al. 2012). Vid JIT måste leverantörer agera snabbt, vilket innebär att 
leverantörer behöver ha högt lager för att alltid kunna leverera (Kaipia et al. 2002). 
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3.2.1.3 Kanban 

En realisering av JIT kan vara lagerstyrningsmetoden kanban, vilket ska producera 
rätt varor vid rätt tidpunkt genom ett signalsystem. Genom ett kanban-kort 
signaleras det när nytt material behövs fyllas på. När personalen plockar material ur 
en lastbärare, kommer kortet att synas när lastbäraren är tom och då beordras en ny. 
Varje lager har ett antal kort och vid uträknad kvantitet levereras en ny 
orderkvantitet i rätt tid. (Oskarsson et al. 2006; Olhager & Rapp 1985; Graban 2011).  

  



	
	

	
	

20	

3.3 Leverantörstyrda lager och integration 

Leverantörsstyrda lager är en typ av påfyllnadssystem där kunden överlåter 
materialförsörjningen till en leverantör i syfte att öka effektiviteten i en flödeskedja 
(Mattsson 2012). Det finns flertal varianter av VMI-samarbeten och den som 
implementeras mellan parter beror på integrations- och ansvarsgrad i kund- och 
leverantörsförhållandet. Storhagen (2011) menar att leverantörens ansvar är olika 
beroende på följande dimensioner; kontroll, fysiskt innehav och ägande av lagret. 
För alla olika varianter av VMI får leverantören samma typ av information från 
kunden kring aktuella försäljningar, prognoser, leveransplaner, efterfrågan eller 
annan typ av information som kan vara till nytta (Mattson, 2012).Mattsson (2012) 
beskriver fyra olika typer av VMI: samarbetsstyrda lager, leverantörstyrd 
lagerpåfyllning, leverantörsstyrda lager och manuellt leveratörstyrda lager.  

Vid samarbetsstyrda lager styr leverantören kundens lager och planerar påfyllningar. 
Kunden genererar prognoser och innan påfyllning sker måste kunden godkänna 
samtliga order som leverantören skickar. Kunden äger lagret och de blir fakturerade 
samtidigt som leveransen sker. Kunden står för kostnaderna för 
inventeringsdifferenser och svinn. (Mattsson 2012; Ståhl Elvander 2007).  

Leverantörsstyrd lagerpåfyllning fungerar på samma sätt som ovan förutom att det 
inte krävs något godkännande från kunden. Det finns bestämd min- och maxgräns av 
lagret vilket skapar en frihet för leverantören att bestämma när leveranserna ska ske 
och i vilka kvantiteter. (Mattsson 2012; Ståhl Elvander 2007) 

Vid manuellt VMI besöker leverantören kunden för att visuellt kontrollera lagernivå 
och fylla på därefter. Det finns inget informationssystem som övervakar kundens 
lager och lagret kan ägas av kunden eller leverantören. (Oskarsson et al. 2006; Ståhl 
Elvander 2007; Mattsson 2012). Leverantörsstyrda lager innebär att leverantören 
har allt ansvar för kundens lagerstyrning samt äger lagret. Det är även föreskrivet 
vilken servicenivå som ska uppfyllas. Leverantören har frihet att bestämma när 
leveranserna ska ske och i vilka kvantiteter.  Leverantören kan förlägga delar av sitt 
eget lager hos kunden. Kunden betalar för varorna vid uttag men övriga kostnader 
som svinn och inventeringsdifferenser måste regleras med avtal. Det ger 
leverantören frihet till att planera sin verksamhet medan kunden slipper lägga tid på 
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denna typ av aktiviteter. (Oskarsson et al. 2006; Mattsson 2012; Ståhl Elvander 
2007).  

	

Figur	1	Integrations-	och	leverantörsansvar.	(Mattsson	2012). 

Traditionellt sett beställer kunden från leverantör när ett behov uppstår. I ett VMI-
partnerskap skapar leverantören samtliga order till kunden, vilka är baserade på 
riktiga uttag från kundens lagerställe. (Kuk 2004). Oskarsson et al. (2006) delar in 
VMI i två olika typer – antingen får leverantören tillgång till kundens lager. Eller så 
får leverantören tillgång till väl uppdaterad information angående lagret för att 
kunna fatta beslut om påfyllning (Oskarsson et al. 2006). Däremot menar Ståhl 
Elvander (2007) att det finns nio olika typer av VMI.   

Nedan tabell, som är utformad med inspiration av flertal författare (Oskarsson et al. 
2006; Ståhl Elvander 2007; Mattsson 2012), beskriver samtliga VMI typer: 



	
	

	
	

22	

	

Tabell	 4	 Samtliga	 varianter	 av	 VMI	 -	med	 inspiration	 av	 Oskarsson	 et	 al.	 2006;	 Ståhl	 Elvander	 2007;	Mattsson	 2012.	
(Jönsson	&	Raja	2016). 

För att VMI-system ska fungera måste två element vara uppfyllda. Det första är att 
det måste finnas tillit mellan företagen och partnerskapet. Det andra är att 
leverantören måste få tillgång till all information från kunden som krävs, även på ett 
lämpligt sätt för ett sådant arrangemang. (Waller, Johnson & Davis 1999; Disney & 
Towill 2003; Claassen, van Weele & Raaij 2008). Enligt Fredholm (2013) är 
utformning av ett VMI-samarbete svår att standardisera och kräver därför mycket 
engagemang från samtliga medarbetare.  
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3.3.1 Positiva effekter av VMI 

Genom ett VMI-samarbete kan lagernivåer minskas, servicenivå öka och totala 
logistikkostnaden reduceras (Kuk 2004; Kaipia, Holmström & Tanskanen 2002; van 
Weele 2010; Claassen et al. 2008). Vanligtvis rekommenderas ett VMI-samarbete för 
högvolymprodukter, dock vittnar Kaipia et al. (2002) om att lågvolymsartiklar även 
kan ingå vid ett sådant samarbete. Claassen et al. (2008) menar att VMI-samarbeten 
kan leda till bättre kontroll i försörjningskedjan. Kim (2005) diskuterar hur VMI-
systemet kan minska arbetsbördan för personal, men även underlätta delning av 
information mellan alla parter.   

Några av fördelarna för leverantörerna vid ett VMI-samarbete är tillgången till 
information vilket kan generera en stabilare efterfrågan (Hines, Lamming, Jones, 
Cousins & Rich 2000). Informationsdelningen reducerar risken för att kunden ska 
öka sina order vid begränsad tillgänglighet av artiklar (Achabal, McIntyre, Smith & 
Kalyanam 2000). Ståhl Elvander (2007) menar att tillgång till information från kund 
till leverantör även ger leverantören mer tid till att agera efter förändringar. Detta 
genererar bättre produktions- och transportplanering och kan även resultera i 
minskade expressleveranser. Följaktligen kan detta till och med förbättra 
servicenivån för kunden. (Hines et al. 2000; van Weele 2010).  

Disney & Towill (2003) och Guimarães et al. (2013) menar att även lagerbrister och 
expressleveranser kan reduceras eller helt elimineras för kunden. Ytterligare, genom 
tillgång till information och insyn i kundens lager, får leverantören kunskap om 
aktuell lagernivå och framtida behov, vilket också genererar reducering av antalet 
steg i order- och leveransprocessen. (Hines et al. 2000; Jonsson & Mattson 2005).  I 
en VMI-relation kan kunden ta nytta av leverantörernas kunskap kring hur processer 
bör se ut för att förbättra materialflödet (Hines et al. 2000). 

Van Weele (2010) och Simchi-Levi, Simchi-Levi & Kaminsky (2007) nämner att olika 
IT-lösningar ger allmänna fördelar på grund av att mänskliga fel minskar. Dock 
antyder Pohlen & Goldsby (2003) att det finns osäkerhet om IT-investeringen 
kommer att löna sig. Vidare belyser Danese (2006) i en studie att om VMI ska 
implementeras och relationerna sträcker sig över nätverk, så är användningen av IT 
obligatorisk. Ett lyckat VMI-samarbete är ofta beroende av någon typ av teknologi 



	
	

	
	

24	

där EDI endast är en möjliggörare och inte en nödvändighet (Waller et al. 1999; 
Vigtil 2007). 

3.3.2 Negativa effekter av VMI 

En barriär för VMI-samarbeten är att skapa förtroende och tillit mellan inblandade 
parter (Kuk 2004; Simchi-Levi et al. 2007; van Weele 2010). Integrering mellan 
kund och leverantör görs främst genom att använda någon form av 
kommunikationssystem - EDI. Från kundens synvinkel kan detta ses som en barriär 
eftersom kunden blir mer beroende av leverantören och IT-relaterade kostnader 
ökar. (Hines et al. 2000; van Weele 2010). Vid VMI-system tillkommer förändringar 
där medarbetarna behöver förstå och acceptera förändringar som ska ske och likaså 
vara villiga att jobba på det nya sättet (van Weele 2010).  

Genom att kunden får reducerad lagerkontroll och flexibilitet i sitt eget arbete möter 
kunden en omfattande omställning gällande arbetssätt. Både leverantör och kund 
måste visa en ömsesidig respekt för att kunna genomföra denna omställning på ett 
effektivt sätt. VMI måste vårdas och underhållas för att det inte ska skapas oklara 
mål kring vilka lagernivåer som ska gälla. Detta eftersom att det finns risk för att det 
istället kan generera högre lagernivåer. (Kraiselburd, Narayanan & Raman 2004).  

Vid ett genomförande av VMI bör kunden dela all nödvändig information som 
leverantören kan tänkas behöva (Hines et al. 2000). Hines et al. (2000), Pohlen & 
Goldsby (2003) och Barratt (2004) menar att informationsdelning kan vara till 
nackdel för kunden om den skulle läcka ut. Vidare antyder Kuk (2004) att om 
leverantören agerar fel vid hantering av data och information kan det leda till att fel 
kund får fel information angående leveranser och kvantiteter. Följaktligen leder detta 
till att kunden står utan varor och det kan påverka planering och produktion för 
kunden negativt (Kuk 2004). 
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3.4 IT- och kommunikationssystem 

För att skapa effektiva materialflöden är det viktigt att de som sköter inköp och 
orderläggning är väl informerade om efterfrågeprognoser, vad som sker i produktion, 
vad som kommer att produceras och leverantörens situation.  Att dela information 
mellan olika parter inom försörjningskedjan kan endast ge effekt genom integration. 
(Mattsson 2012) 

Elektroniskt datautbyte, streckkodning och skanningsteknik är tekniker som 
används vid VMI-samarbeten. Dessa tekniker kan även minska fel vid 
informationsdelning och inmatningsmisstag (Simchi-Levi et al. 2007). Författarna 
Kuk 2004 och Simchi-Levi et al. 2007 menar även att det är låga kostnader för att 
implementera sådan teknik. Med informationssystem kan kunder dela information 
kring deras inköp och lager med leverantörer i realtid. Det hjälper leverantörer att 
planera sin produktion, schemalägga leveranser och hantera volymer i kundens 
lager. (Yao, Evers, & Dresner 2007; van Weele 2010).  

För att förenkla informationsdelning finns det olika kommunikationssystem. Val av 
system beror delvis på vilken typ av information som ska delas samt dess kostnader 
av implementering och användning. (Jonsson & Mattsson 2005). Ett 
kommunikationssystem är EDI (electronic data interchange) vilket är elektroniskt 
datautbyte av information som transporteras från dator till dator.  

Introduktionen av EDI har genererat bättre och snabbare informationsdelning 
mellan organisationer inom försörjningskedjor, vilket är en nyckel till att förbättra 
hela försörjningskedjor och dess prestation. EDI har blivit en vital del inom 
kommunikationen i VMI-partnerskap. (Kaipia et al. 2002; van Weele 2010). För 
företag som använder JIT och Agile strategier har introduktionen av EDI skapat en 
möjlighet till hantera marknadens fluktuationer i efterfrågan (Kaipia et al. 2002).   
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3.5 Ledarskap & motstånd vid förändringsarbete 

Begreppet ledarskap kan förklaras som en process där en grupp av 
individer influeras av en eller flera personer till att leda aktiviteter inom 
organisationen och mot gemensamma mål och visioner (Taleb 2010; Alvesson & 
Sveningsson 2012).  

Kotter (1990) förklarar att en ledarroll handlar om att utveckla och kommunicera 
visioner samt att inspirera medarbetarna. För att strategiska visioner ska genomsyra 
en organisation är effektiv kommunikation viktigt (Thompson, Strickland, & Gamble 
2009; Kotter, 1990). Ledarna måste nå ut till samtliga medarbetare på ett personligt 
sätt för att skapa engagemang (Thompson et al. 2009). Tydlig kommunikation 
genererar engagerande och motiverade medarbetare vilket skapar ett involverande i 
organisationen och dess förändringar (Thompson et al. 2009; Grape 2016). Likaså 
förklarar Jacobsen (2005) att genom att låta medarbetarna deltaga i 
förändringsarbete kan de känna att de själva ”äger” förändringen. Däremot menar 
Saruhan (2014) att kommunikationsproblem från ledarna kan skapa en negativ 
reaktion vid organisationsförändring. Följaktligen kan detta skapa osäkerhet och 
rädsla för dåligt utfall, minskat deltagande och brist på förtroende för organisationen 
(Saruhan 2014). Ledarskapet i en organisation med förändring i sikte är viktigt av 
den orsak att förändringarna ofta leder till ett slut på ett etablerat sätt att arbeta. 
Dessutom ändras och omskapas rutiner, uppfattningar och maktförhållanden vid 
förändringsarbeten (Jacobsen 2005).   

Förändring i ett företag betyder att en eller flera individer startar olika aktiviteter till 
att förändra beteenden, strukturer eller kulturer (Jacobsen 2005). Thompson et al. 
(2009) samt Brandt (2013) beskriver att det finns företagskulturer som är 
förändringsresistenta, vilket betyder att medarbetarna är skeptiska till ny utveckling 
och det finns motstånd till förändring. Företag som innehar motstånd framstår som 
försiktiga. Detta på grund av att företaget snarare studerar andra förändringar i 
omvärlden istället för att fundera på företagets egna. (Thompson et al. 2009) 

Jacobsen (2005) delar motstånd i fyra olika typer och faser:  

• Apati/likgiltighet: Medarbetare visar bristande intresse. Detta kan förekomma 
när oväntade beslut inträffar. 
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• Negativ attityd: Medarbetarna har kritiska synpunkter kring förändringen 
vilket skapar ett ifrågasättande till det verkliga behovet av förändring.  

• Aktivt motstånd: Medarbetarnas motstånd växer där protester kan uppstå. 
• Aggressivt motstånd: Spridning av negativa rykten, bojkotter, protester och 

sabotage kan förekomma. 

Vid organisationsförändringar kan det uppstå motstånd (Grape 2016; Saruhan 
2014). Grape (2016) menar att det finns olika former av motstånd, nämligen 
insiktströghet och manövertröghet. Insiktströghet innebär att det inte finns någon 
medvetenhet om behovet av förändringar och manövertröghet betyder att 
organisationen är svårföränderlig. (Grape 2016). Jacobsen (2005) förklarar att alla 
typer av motstånd inte är negativa eftersom att det finns lika många varierande 
åsikter och uppfattningar om en situation som det finns inblandade. När det finns 
många olika uppfattningar och åsikter om en situation kan det uppstå debatt kring 
bra eller dåliga lösningar. (Jacobsen 2005) 

Vid förändring uppkommer alltid en viss osäkerhet i organisationen, då det är svårt 
att bekräfta förändringens behov och resultat. Osäkerheten uppstår när det finns 
olika synvinklar på vad som förändras för organisationens bästa. (Jacobsen 2013). 
Vid införande av ett utvecklingsarbete måste det finnas en vision som förklarar 
organisationens önskade framtid. För att kunna arbeta mot visioner måste man 
identifiera framgångsfaktorer och sätta mål på dem, både på lång och kort sikt 
(Bergman & Klefsjö 2012). Bergman & Klefsjö (2012) menar att alla dessa mål bör 
vara SMARTA och när innebörden av att arbeta med SMARTA mål är att de bör vara: 

• Specifika 
• Mätbara 
• Accepterade 
• Rimliga  
• Tidsbestämda 
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3.6 Arbetsmetoder inom vården 
3.6.1 VNS 

VNS är en förkortning för vårdnära service, vilket innebär att frigöra tid till vården 
genom att låta servicepersonal utföra vårdnära servicearbeten. En av de viktigaste 
drivkrafterna bakom VNS är utvecklingen av konceptet tid. Vårdnära tjänster kan 
innebära många olika arbetsuppgifter som utförs i patientens närhet till 
exempel kosthantering, slutstäd, patienttransport och förrådshantering. Genom att 
kompetent servicepersonal utför VNS tjänster förbättras kvalitén i det utförda 
arbetet. Vidare vill VNS tjänster ta vara på den rådande brist som finns av utbildad 
vårdpersonal samt säkerställer att vårdpersonalen får arbeta med det den är utbildad 
för. (SKL 2014). 

Om verksamheter förbättrar sitt resursanvändande kommer även vård och 
servicekvalitet förbättras. Nyttan med VNS är att vården kan producera mer vård 
under förutsättningen att det sker en omfördelning av arbetsuppgifter. Detta skapar 
högre resurs och kapacitetsutnyttjande för sjuksköterskor och undersköterskor. Dock 
kan ett införande av VNS kan medföra kostnadsrisker där resurser kan bli 
överflödiga. (SKL 2014). 
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4 Empiriskt material 

 
I det empiriska avsnittet presenteras först fallstudiens objekt Stockholms sjukhem. 
Följande presenteras en nulägesanalys av SSHs samtliga aktiviteter gällande 
nuvarande materialförsörjningssystem och dess effekter. Därefter följer aktiviteternas 
tid, organisationens framtid och förändringsarbete. Informationen om aktiviteterna 
som utförs på SSH är hämtad från intervjuer och observationer som utförts med 
organisationens vårdpersonal. I empirin benämns samtliga respondenter vid 
referensnamn som beskrivs i kapitel två. 

 

4.1 Stockholms sjukhem  

Stockholms sjukhem (SSH) är ett sjukhus och sjukhem som grundades 1867 i 
Stockholm, Kungsholmen. Inköpsansvarig 1 på SSH berättar att sjukhemmet styrs av 
en stiftelse som ägs av Stockholms Läns Landsting (SLL) och finansieras av 
kommuner och landsting som betalar för den vård och omsorg som sedan erbjuds, 
helt utan vinstsyfte.  I stiftelsens verksamhet ingår även Bromma Sjukhus. Detta 
innebär att Stockholms landsting köper vårdtjänster av SSH. SSH erbjuder vård 
inom flertal områden vilka är: Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), Palliativ vård, 
Rehablitering, Geriatrik, Husläkarmottagning samt Äldreomsorg (Stockholms 
sjukhem - Om oss 2014).  Utöver detta har SSH en egen enhet för forskning, 
utveckling och utbildning, vilket skapar unika utvecklingsmöjligheter (Stockholms 
sjukhem - Om oss 2014). Sjukhemmet har drygt 110 vårdplatser samt 99 lägenheter i 
vård- och omsorgsboende. Bromma sjukhus har 129 vårdplatser och en ASIH-enhet 
med 98 patienter (Stockholms sjukhem - Om oss 2014). SSH bedrivs utifrån en 
vårdfilosofi där hela individens situation är i fokus där säker vård och omsorg av 
högsta kvalitet för patienter, boende och brukare. Som arbetsgivare skapar SSH en 
arbetsmiljö för medarbetarna som är av hög kvalitet med fokus på kunskap och 
utveckling (Stockholms sjukhem - Kvalitet 2014).  

Idag står SSH i en position med ökat antal vårdplatser som kräver mer resurser. 
Inköpsansvarig 1 förklarar att de är i expansionsfas där flera avdelningar är 
nyöppnade eller ska öppnas samt att det finns framtidsplaner för större expansion. 
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Alla vårdavdelningar har egna förråd där respektive avdelningar har utformat egna 
ansvarsområden och egen struktur för dess arbete och utformning. Samtliga 
vårdavdelningar har ett varierande antal förråd där utrymmena är små och trånga 
(Observationer 2016). Samtliga sjuksköterskor förklarar att man i så stor mån som 
möjligt har försökt dela förråden i olika kategorier som läkemedelsförråd, blöjförråd 
och omläggningsförråd där det i övrigt inte finns specifik struktur. 
Undersköterskorna, sjuksköterskorna och cheferna berättar att övervägande av 
förbrukningsvarorna kommer från leverantören MediCarrier. Vidare berättar 
samtliga medarbetare att nuvarande lagerstyrning består av flertal olika aktiviteter 
som vårdpersonal utför själva och inte leverantören. Aktiviteterna består av: 
undersökning av varornas efterfrågan, undersökning av behov av varor i samtliga 
förråd, beställning av varor, leverans med avstämning av varor och uppackning av 
varor. Detta arbete fördelas till vårdpersonal som tar sig tid, som har ansvar för 
förråden eller till den vårdpersonalen som får tid över. Inköpsansvarig 1 förklarar att 
SSH arbetar idag med VNS koncept där de har outsourcat slutstäd av patientrum på 
avdelningarna. Under 2015 överlät man städningen och slutstädet, när patienter och 
boende skrevs ut, från vårdpersonal till utbildad servicepersonal. Det innebär att 
vårdpersonalen inte behöver utföra städningen, vilket i sin tur medför tidsbesparing 
som istället kan vårda patienten. Flertalet sjuksköterskor och undersköterskor menar 
att de inte har tid för alla arbetsuppgifter som kan definieras som VNS. 
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4.2 Nulägesbeskrivning  

I nulägesbeskrivningen beskrivs företagets situation idag och samtliga aktiviteter 
gällande materialförsörjningen i detalj. 

4.2.1 Beskrivning av flödet  
4.2.1.1 Beställning  

Sjuksköterska 1 menar att i regel beställer man en gång per vecka men det finns 
möjlighet till att beställa två gånger per vecka. Samtliga respondenter berättar att 
beställning av varor sker måndagar och onsdagar innan klockan 15.30 med en ledtid 
på två dagar. Samtliga respondenter förklarar att alla beställningar går igenom 
MediCarriers hemsida och de använder ingen form av beställningssystem mer än 
webben. Respektive avdelning har utformat sitt eget system för hur förrådsarbetet 
ska gå till men vanligtvis påbörjas beställningen under helgen. Enhetschef 1 menar 
att vid beslut gällande förrådshanteringen arbetar avdelningarna på ett 
decentraliserat sätt, vilket innebär att de själva bestämmer hur arbetet ska se ut och 
vem som är ansvarig.  Sjuksköterska 3 och 2 förklarar att de som är ansvariga för 
beställningen går igenom samtliga förråd och använder den kliniska blicken för att se 
vad som ska beställas. Sjuksköterska 1 menar att man har nästan stenkoll på vad som 
behövs. Dock menar sjuksköterska 2 att man alltid höftar sig fram för att vara på den 
säkra sidan, vilket inköpsansvarig 1 även uppfattat. Sjuksköterskorna 1, 4, 
undersköterskorna 1, 3 och undersköterska- och koordinator 1 menar att vissa 
avdelningar har utformat mallar för vad som brukar beställas. Dessa stäms av utefter 
förråden men ibland beställs varor direkt efter mallen. När varorna är beställda får 
man en bekräftelse på mejl. Nedan visas en flowchart på hur beställningen ser ut.  
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Figur	2	Översikt	över	beställningsaktiviteter.	(Jönsson	&	Raja	2016). 

4.2.1.2 Leverans 

Enligt observationer transporteras beställda varor från MediCarrier med lastbil in till 
SSHs lastkaj. Vid lastkajen tas varorna emot av vaktmästare som tar över 
varuhanteringen så fort de är överlämnade. Enligt observationer ser författarna att 
storleken på leveranserna skiljer sig beroende på vilken dag de anländer. SSH består 
av 4 olika hus där hus C består av expedition och entré och B, A, D är avdelningar 
som varor levereras till. När varorna finns på lastkajen sorterar vaktmästarna in 
vilken vara som ska till vilket hus. I princip är varje vagn som levereras är uppdelad 
per avdelning, men det förkommer en och annan vagn med blandade varor som 
vaktmästarna sorterar. Varorna körs upp till respektive avdelning och placeras i 
hisshallen eller inne på avdelningen. Utifrån intervjuer och observationer har nedan 
flowchart (Figur 3) skapats för att tydligare visualisera varuflödet från leverantör till 
kundens förråd.  
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Figur	3	Flowchart	över	hur	flödet	ser	ut	vid	leverans	och	uppackning.	(Jönsson	&	Raja	2016). 

4.2.1.3 Uppackning 

Enligt observationer placeras varorna på respektive avdelning tills de tas tillhanda av 
tillgänglig personal för arbetet. Enligt samtliga respondenter ska leveransen 
stämmas av med antal levererade varor mot följesedeln som följer med varorna. 
Enligt observation sker ingen avstämning när varorna levereras. Undersköterska- 
och koordinator 1 och sjuksköterska 2 förklarar att de varor som inte levereras är 
”restade” vilket innebär att de levereras vid nästa tillfälle, eller så fort som varorna 
finns tillgängligt hos leverantören. Vagnen/pallen med varor förflyttas till det förråd 
som har fått störst leverans. Vidare förklarar undersköterska-och koordinator 1 att de 
“restade” varorna ska personalen ha koll på tills nästa leverans för att säkerställa att 
alla varor som har beställts levereras. Detta kan vem som helst på avdelningen göra 
så länge det inte är varor som ska in i medicinrummen vilket kräver access. Varorna 
packas upp ur kartongerna som är paketerade om vartannat och utan struktur vilket 
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genererar omfattande spring vid placering i respektive förråd. Enligt observationer 
har alla avdelningar varierande antal förråd som är utformade med olika struktur. 
Varje förråd har hyllplan med varor placerade rakt på hyllan. För en observatörs öga 
ser det ostrukturerat ut men med en klinisk blick påstås det att vårdpersonalen har 
koll på varorna i förråden (Sjuksköterska 1). Samtliga respondenter förklarar att 
kartongerna läggs tillbaka på vagnen som i sin tur ställs ut i hisshallen där 
vaktmästaren hämtar den.  

På grund av att avdelningarna har många förråd med trånga utrymmen där varor 
står lite här och var, blir det mycket spring och rörelser vid dessa aktiviteter. Utifrån 
observationer har ett spagettidiagram skapats som syftar till att öka förståelsen för 
verksamhetens flöden (Olhager 2013). Ett spagettidiagram (figur 4) är en 
visualisering av ett flödes olika korsade vägar vid en aktivitet. Detta kan visa och 
kartlägga eventuella slöserier av olika form så som onödiga rörelser och transporter/ 
förflyttningar.  

	

Figur	4	Spagettidiagram:	Visualiserar	flödet	av	uppackning.	(Jönsson	&	Raja	2016). 

Genom observationer av uppackningen utformades en tidtabell (se bilaga 3) som 
indikerar på att uppackning av varor tog 01:07 timmar. Under observationen 
hanterade enhetschefen och assisterande enhetschef varorna på grund av att övrig 
personal inte hade tid. Enhetscheferna upplevde att det är bättre för patienterna att 
få kontinuitet och valde därav att hjälpa till med uppackningen istället för att byta 
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plats. Leveransen var på 17 lådor som levereras i en vagn, vanligtvis brukar 
avdelningen få två eller tre vagnar med varor (observation 2016). Detta innebär att 
leveransen är mindre än vad den brukar vara. Nedan tabell är en sammanställning av 
uppacknings aktiviteten som skedde på en vårdavdelning. Tabellen visar att 
uppackningen av varor tar 14 % av personalens tid vid ovan utgångspunkt. I detta fall 
var det enhetschefer som packade upp vilket innebär att denna lilla leverans tar 14 % 
av deras tid 1 dag i veckan. Vanligtvis får sjukhuset leveranser 2 gånger i veckan 
vilket leder till att enhetscheferna spenderar 2 timmar och 14 minuter på att endast 
packa upp varor. 

 

Tabell	5	Observerad	mätning	av	uppackning.	(Jönsson	&	Raja	2016) 

  

Column1 Column2 Column3 Column4

Arbetsdag Packa upp 1 vagn Packa upp 2 vagnar Packa upp 3 vagnar
08:00 01:07 02:14 03:21

% / dag 14% 27% 40%



	
	

	
	

36	

4.3 Effekter av Materialförsörjning 
4.3.1 Positivt i dagsläget 

Sjuksköterska 2 uttrycker att alla försöker skriva ned vad som behövs på en lapp som 
hon sedan kollar igenom innan beställning. Vidare menar sjuksköterska 2 att det är 
bra kommunikation kring vem som beställer och vilka som jobbar under vilka dagar 
för att säkerställa inköpen. Sjuksköterska 4 uttrycker att det är bra att de har bestämt 
att en person är ansvarig så att inte alla på avdelningen skickar små beställningar för 
att undvika dubbelt jobb. Vidare förklarar sjuksköterskorna 4 och 2 att leveranserna 
fungerar bra och det är i princip aldrig något som saknas om det inte är “restat”. Det 
som är bra är att vårdpersonal har kontroll på vad som beställts. Sjuksköterska 3 
menar att arbetet fungerar idag men det var bättre när de var mer ansvarig personal. 
Sjuksköterska 3 menar att hon istället utför en stor beställning på måndagar för att 
det inte finns tid till mer. 

”Det fungerar väl hyfsat, nu är det jag som har huvudansvaret men 
förut var vi två som hade jobbat länge, så då fungerade det bättre. Så 
nu är det lite svårare, nu gör jag en större beställning och de andra 
kan göra en mindre. Men det fungerar, det fattas ibland men vi kan 
jobba.” (Sjuksköterska 3 2016) 

Enhetschef 1 uttrycker att det som är bra är att det är enkelt att följa upp 
beställningar eftersom att det finns en person hon kan dra kragen på om det skulle 
vara något. Undersköterska- och koordinator 1 påpekar att om hon måste säga något 
som relativt bra så är det att man får en orderbekräftelse när man beställt varor. 
Undersköterskorna 1 och 3 uttrycker att det mesta fungerar bra idag är men något 
konkret är att det är enkla system att gå in och beställa. Undersköterska 3 menar att 
man vet vad som används och vad man behöver. 

4.3.2 Brister i dagsläget 

Samtliga respondenter på SSH förklarar att MediCarriers webb-katalog är 
svåranvänd. Detta på grund av att varor byts ut ofta, vilket gör det svårt för både 
ansvariga och annan vårdpersonal att utföra beställningar. Följaktligen kan detta 
orsaka problem som att fel vara levereras eller att kvantiteter är felaktiga. Ytterligare 
påverkas detta av tidsbrist för aktiviteterna och katalogens utformning eftersom att 
det är svårt att hitta rätt kvantitet och vara. Undersköterska 1 och sjuksköterska 1 
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menar att när varor ersätts kommuniceras det inte ut till avdelningarna, vilket också 
kan leda till felbeställningar. Det kan man endast se om man har tillgång till det nya 
artikelnumret. Sjuksköterskorna 1 och 2 menar att felbeställningar förekommer när 
förrådsansvariga är sjuka, vilket enligt enhetschef 1 händer ofta. Under 
sommarperioden, då det är mest vikarier, kan det beställas 3 månaders förbrukning 
av varor. Eftersom att det är trånga och små förråd kan varor bli liggande, vilket 
medför både kapacitetsbrist, brand- och kvalitetsrisk (Enhetschef 1). 
Undersköterska- och koordinator 1 försöker beställa på ett ungefär så mycket som får 
plats i förråden men försöker att inte beställa för mycket eftersom att de har två 
dagars ledtid med leverans två gånger/vecka. Sjuksköterska 3 menar att om man har 
jobbat länge så vet man vad som räcker tills nästa beställning. Vidare försöker 
personalen hålla beställningsvolymerna men vill iallafall ha varor som räcker för  1,5 
vecka. (Sjuksköterska 3). 

Sjuksköterskorna 1 och 3 samt undersköterska- och koordinator 1 förklarar att 
aktiviteterna gällande materialförsörjningen fungerar om: personalen får tillräcklig 
allokerad tid för att beställa, att personalen hittar varorna som ska beställas och att 
varorna levereras. Dessa tre kriterier är svåra att vidmakthålla. Eftersom att 
vårdrelaterade aktiviteter alltid ska gå först avbryts ofta förrådshanteringen. Det 
leder till att uppackningen tar mer tid, felbeställningar sker men även att saker 
hamnar på fel ställe. Service- och fastighetschef 1 menar att hantering av förråd i 
dagsläget är ineffektiv och snarare en tidstjuv. Sjuksköterska 2 antyder att det tar 
mycket tid, speciellt från patienterna.  

”Min tid är för värdefull. Det är undersköterskornas också.” 
(Sjuksköterska 2 2016) 

Samtliga respondenter påpekar att vårdpersonalen som sköter inköpen gärna packar 
upp varorna när de levereras. Detta på grund av att de vet var varorna ligger och 
vilka varor som är “restade” så de inte beställs igen av annan personal. Enhetschef 1 
menar att vårdpersonal som inte sköter inköp inte känner något ansvar för att packa 
upp på grund av revir. Sjuksköterska 2 beskriver att det kan bli brist i lagret, vilket 
beror på arbetssättet, att behovet inte har uppmärksammats eller att man tror att 
varorna räcker; och då kan man stå utan. I dagsläget kan man låna från en annan 
avdelning, vilket inte alltid uppskattat, eller beställa expressleverans men då 
tillkommer extra avgifter.  
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Undersköterska 3 menar att det hade varit bra att införa ett VNS koncept gällande 
förrådshantering men är rädd för andra konsekvenserna av införandet, det vill säga 
minskad vårdpersonal på avdelningarna. De flesta respondenter uttrycker att det inte 
finns tid för denna typ av arbete men även att dessa aktiviteter inte ska utföras av 
varken sköterskor eller undersköterskor. Sjuksköterska 2 uppskattar att detta arbete 
kan ta upp emot 5-6 timmar i veckan av vårdtiden. Sjuksköterska 2 menar att 
vårdpersonal behöver vara hos patienten, smärtlindra och sitta i möten med patient 
och närstående.  Sjuksköterska 2 utvecklar detta med att vårdutbildade resurser ska 
inte behöva stå och packa upp blöjor eller klicka i att det ska beställas blöjor.  

”I dagsläget finns det nästan ingen tid för sällskap till patienter, ingen 
tid att sitta och prata allmänt med patienter, vilket kan vara bra för 
patienterna då de blir gladare och det tros även att det kan på något 
sätt hjälpa till tillfrisknande.” (Sjuksköterska 3 2016) 

Nedan finns det en tabell över samtliga respondenters uttalanden kring positiva och 
negativa åsikter kring dagens MF. 

	

Tabell	6	Fördelar	och	nackdelar	med	Materialförsörjningen.	(Jönsson	&	Raja	2016). 

 

4.4 Uppskattad tid för aktiviteter  

Enhetschef 1 menar att aktiviteterna gällande materialförsörjningen för alla hus 
sammantaget nästan blir en heltidstjänst. Enligt observationer arbetar både 
undersköterskor, sjuksköterskor och avdelningschefer med dessa aktiviteter. Nedan 
finns det en tabell där varje respondent har uppskattat den tid det tar att utföra 
samtliga aktiviteter som samlats ihop genom intervjuer. 
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Tabell	7	Tider	för	samtliga	aktiviteter.	(Jönsson	&	Raja	2016). 

Det finns stora skillnader mellan olika avdelningar, vilket enligt samtliga intervjuade, 
kan bero på arbetserfarenhet, antal patienter men även antal produkter i förråd. 
Sammanlagd tid för de åtta respondenterna är 29.55 timmar. Beroende på hur man 
räknar menar inköpsansvarig 1 att det totalt finns 17 eller 25 avdelningar på 
Stockholms sjukhem och Bromma. Stockholms sjukhem har 3 enheter som 
medarbetarna delar in i grupper, därför skiljer sig antalet avdelningar. Till att räkna 
ut en ungefärlig tid som används på de materialförsörjningsaktiviteter kan vi dela 
29.55 med 8 och sedan gånger 17 då blir summan 63.35 timmar per vecka. 

4.5 Organisation och framtid 

Inköpsansvarig 1 talar om organisationsförbättringar med en kunskaps- och 
tidsbetoning, vilket innebär att man vill bespara den tid som utbildad personal lägger 
ned på aktiviteter som de ej är utbildade för. Följaktligen vill inköpsansvarig 1 
reducera den tid som undersköterskorna lägger ner på icke vårdrelaterade 
aktiviteter. Service- och fastighetschef 1 tillägger att SSH vill vara en attraktiv 
arbetsgivare där medarbetarna ska få arbeta med det dem är utbildade 
till.  Inköpsansvarig 1 menar att det kanske i framtiden finns brist på 
undersköterskor och då är det bra att utveckla organisationen genom att säkra den. 
Samtliga vårdarbetare menar att det inte behövs någon specifik utbildning för att 

Vem Inventering Beställning Uppackning Tillsammans Notis

Sjuksköterska 1 0,75 0,75 0,5 2 h
Sjuksköterska 1 uttrycker att det  antingen tar kort eller lång tid 

för beställning beroende på om man hittar allt som ska 
beställas. 

Sjuksköterska 2 6 h Sjuksköterska 2 menar att det kan ta upp till 5-6 timmar.

Sjuksköterska 3 2,5 h Sjuksköterska 3 spenderar cirka 2-3 timmar för samtliga 
aktiviteter.

Undersköterska 1 1h <
Undersköterska 1  spenderar  eventuellt någon timme varje 
vecka men det som är mest tidskrävande är att packa upp.

Undersköterska- och koordinator 1 4 5 9 h
Undersköterska- och koordinator 1 menar att beställning  tar 2 
timmar/dag, 4 timmar/veckan. Dessutom tar det 5 timmar att 

packa upp varorna.

Undersköterska 2 3h <
Undersköterska 2 menar att det tar 3 timmar om allt funkar 

som det ska. Den mest tidskrävande aktiviteten är att beställa 
varor. 

Sjuksköterska 4 1 2 3 h

Sjuksköterska 4 menar att gå runt inför beställning tar upp till 1 
timme/vecka.  Den mest tidskrävande aktiviteten är att packa 
upp och stämma av leveransen.  En stor beställning tar upp till 

2 timmar. 

Undersköterska 3 0,3 2 0.75 ~3 h
Undersköterska 3 menar att gå runt inför beställning tar 20 
min, beställning tar upp till 2 timmar/vecka och uppackning  

kan ta 45 min.

Summa ~30 h
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kunna beställa förråd eller packa upp. Däremot finns det olika åsikter kring hur 
mycket vårdkunskap som krävs för rollen - behov och mängd av varor. Ytterligare 
kunskap som har nämnts är viss datakunskap. Sjuksköterska 2 talar om fördelarna 
med att ha vårdkunskap då alla patienter har olika behov vilket kräver specifika 
varor. Undersköterska 2, sjuksköterska 2 och 4 menar att det hade varit effektivt om 
en extern person skulle skötta alla inköp samt hantering. Det skulle fungera om det 
fanns ett system som signalerade när det finns behov eller saknas varor, för att då 
kunna beställa påfyllning. Inköpsansvarig 1 menar att signalsystem kan fungera men 
det förutsätter att vårdpersonalen aktivt hänger ut en streckkodslapp när man tagit 
ett visst antal varor ur förrådet men även varuplatserna är tydligt markerade. 
Alternativt anser sjuksköterska 3 att förrådsansvariga bör få mer tid till 
förrådsaktiviteter.  

Enhetschef 1 menar att hon vill ha enkla system där man enkelt kan kolla saldo, vad 
som behövs beställas, detta även för att undvika felbeställningar. Sjuksköterska 4 
skulle vilja att påfyllning sker automatiskt så att det bara rullar på. Sjuksköterska 3 
skulle vilja ha en handskanner som kan skanna streckkoder då det skulle kunna 
underlätta arbetet. Enhetschef 1 vill ta bort ansvaret på omvårdnadspersonalen och 
outsourca arbetsuppgifterna gällande materialförsörjningen. Undersköterska 3 och 
undersköterska- och koordinator 1 menar att genom att outsourca dessa aktiviteter 
kan den sparade tiden användas till att vårda patienter. Undersköterska-och 
koordinator 1 fortsätter antydandet eftersom att det är viktigt att ge vård av högsta 
kvalité. 

Inköpsansvarig 1 menar att SSH skulle vilja gärna ha ett helt flöde – ända från 
MediCarrier till förråden på avdelningarna.  Service- och fastighetschef 1 vill ha en 
nära kontakt med leverantören eftersom att det genererar bättre service och kvalité. 
Förråden kan ägas av SSH och säkerhetslagret, påfyllnad och leverans, som vid JIT, 
skulle kunna bestämmas av leverantören eftersom de litar på sin leverantör. Även 
service- och fastighetschef 1 tror att en blandning av VMI och JIT skulle kunna 
fungera för SSH, men då måste verksamheten förlita sig på leverantören men det är 
också en kostnadsfråga. Service- och fastighetschef 1 tillägger att ett nära 
partnerskap borde vara i leverantörens intresse eftersom det är lättare att 
merförsälja till befintliga kunder än att hitta nya. SSH uttrycker att de måste lita på 
sin leverantör och hitta en affärsmodell som fungerar för båda. 
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”Tillit till leverantören har vi både och. Just för att jag känner att vi 
inte har en djup relation. Vi träffas för sällan, så de blir i många fall 
anonyma. Kan jag verkligen ha full tillit till någon jag inte känner?” 
(Service- och fastighetschef 1 2016) 

4.6 Motstånd och Förändringar  

Service-och fastighetschef 1 (2016) erkänner att det ofta är motstånd vid 
förändringar eftersom att organisationer inom sjukvården är traditionella företag. 
Det betyder att personal har åsikter om hur saker och ting bör fungera, därför är det 
av stor vikt att engagera personalen i förändringen. Sjuksköterska 4 menar att vissa 
medarbetare inte tycker om förändringar och anser att det är jobbigt medans andra 
tycker att det är roligt att kunna få utvecklas.  

Inköpsansvarig 1 berättar att vid tidigare förändringsarbeten var vårdpersonalen 
rädda över friställställning trots att det inte skedde. Tidigare var avdelningarna varit 
väldigt slutna, där vårdpersonalen till och med har städat rummen själva. Men nu 
har städare släppts in i arbetsteamet. Vårdpersonalen var inte vana vid det från 
början, men nu funkar arbetet bra. Vid införandet av städverksamheten menar 
inköpsansvarig 1 att de hade en bra och kunnig leverantör, vilket innebar att SSH 
endast behövde informera avdelningarna om förändringen. Förhoppningsvis finns 
det vana av att samarbeta med andra grupper som inte tillhör vårdavdelningen eller 
SSH (Inköpsansvarig 1). 
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5 Analys 

 
I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet med insamlad teori. Därmed 
förs en löpande analys för att besvara studiens syfte gällande dagens 
materialförsörjning i avsikt att undersöka eventuella förbättringsmöjligheter av 
flödet. 

 

5.1 Dagens sjukvård 

I takt med att behovet av sjukvård blir större, ökar sjukvårdskostnader i förhållande 
till den ekonomiska tillväxten (Jarrett 2006). SSH är i nuläget i en expansionsfas 
med stora planer inför framtiden. Dock står SSH nu i en position där 
antalet vårdplatser ökar vilket kommer kräva resurser som i nuläget inte finns 
(Inköpsansvarig 1).  

”Vi expanderar hela tiden, men det som bromsar oss är att det inte 
finns sjukvårdspersonal.” (Inköpsansvarig 1 2016) 

Inköpsansvarig 1 berättar att de arbetar efter en vårdfilosofi (Stockholms sjukhem - 
om oss, 2014). Arbetet med vårdfilosofin i praktiken innebär att försöka få loss så 
mycket tid som möjligt till vårdpersonalen så de kan ägna sig åt patienterna.  

Vårdnära Service är ett begrepp som innebär att frigöra tid till vården genom att låta 
servicepersonal utföra vårdnära servicearbeten. Sveriges kommuner och landsting 
(2015) skriver att arbetet omfattar de aktiviteter som utförs i patientens närhet, så 
som kosthantering, slutstäd, patienttransport och förrådshantering. Inköpsansvarig 1 
menar att andra sjukhus eventuellt tar in servicepersonal för att utföra vårdnära 
tjänster men sådan personal finns inte tillgänglig på Stockholms sjukhem.  

Brandt (2013) benämner hälso- och sjuvårdsorganisationer som 
kunskapsorganisationer, vilket innebär att om kunskap reduceras faller hela 
organisationen. SKL (2014), Nilsson (2008) och Johnreden (2002) är överens om att 
dagens länder möter utmaningar i form av en allt äldre befolkning och tillgång till 
arbetskraft krymper allt mer inom flertal branscher och yrken. Följaktligen skapar 
detta svårigheter till att rekrytera efterfrågad arbetskraft. Inköpsansvarig 1 förklarar 
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att det råder brist på utbildad vårdpersonal, vilket leder till resonemanget att 
vårdpersonalens tid måste frigöras från vissa arbetsuppgifter.  

Enligt Johnreden (2002) utför vårdpersonal i dagens sjukvård arbetsuppgifter som 
de är överkvalificerade för. I relation till leanfilosofier bygger vården på att 
medarbetarna ska utföra värdeskapande aktiviteter (Brandt 2013), vilket inte alltid 
sker i dagens sjukvård. Observationerna av vårdpersonal har visat att de bör fokusera 
på mer värdeskapande aktiviteter, men att det inte finns tid.  I korrelation till 
varandra blir verklighet och teori motstridigt, vilket kan indikera på att delar av 
leanfilosofier bör användas.  

Brandt (2013) antyder att etablerade strukturer och regelverk inom vården är 
svårförändliga. Detta stämmer överens med författarna Bhakoo et al. (2012) vilka 
menar att det finns flertal svårigheter att implementera effektiva flödeskedjor på 
grund av sjukvårdens komplexitet som föreligger i branschen. Detta bekräftas av 
inköpsansvarig 1 som berättar att SSH är en stiftelse som drivs av sålda vårdtjänster 
till SLL och donationer, utan vinstsyfte. I relation till empirin styrker Bhakoo et al. 
(2012) att vårdsektorn är reglerad av flertal lagar, restriktioner och olika avtal vilket 
skapar komplexitet.  

5.2 Förbättringsarbeten inom Logistik  
5.2.1 Lean och dess verktyg   

Inköpsansvarig 1 är övertygad om att vårdavdelningarna arbetar med lean. Detta 
eftersom att vårdpersonalen ska och måste följa specifika processer, rutiner och 
föreskrifter som socialstyrelsen anvisar. Brandt (2013) menar att lean inom 
sjukvården är att åtgärda aktiviteter som genererar olika slöserier, ojämnheter och 
överbelastning.  

Inom sjukvården kan lean även syfta till att skapa flödesförbättringar inom 
organisationen (Brandt 2013). Womack et al. (1990 se Guimarães et al. 2013) menar 
att genom lean kan man använda mindre ansträngning, investeringar, timmar, 
inventering och utrymme för att uppnå större effektivitet och färre defekter och fel 
(Womack et al. 1990 se Guimarães et al. 2013). Enligt observationer finns det 
slöserier på SSH i form av onödiga rörelser, förflyttningar, fel vid beställningar samt 
för stora lager.  
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Observationerna visar även att förråden är små, trånga och ostrukturerade på grund 
av att de är fyllda med material som står på golv och hyllor. Angående slöserier i 
verksamheten uttrycker service- och fastighetschef 1 att “Utan att veta mer så vet jag 
att det finns slerierna hos oss. Man blir nog aldrig färdig med det arbetet”. Andra 
respondenter påstår däremot att förråden är strukturerade. 

Inköpsansvarig 1 menar att de arbetar efter utformade processer och lean men inte 
efter verktyget 5S, “Nej, det tror jag inte. Inte något medvetet arbete så att det drivs 
som ett projekt eller så”, där ett vidare resonemang är att de kanske borde börja. 
Olhager (2013) menar att 5S syftar till att minska slöserier inom organisationer 
genom att skapa rutiner, standardisera och hålla ordning och reda. Undersköterska- 
och koordinator 1, undersköterska 1, 3 och sjuksköterska 1 och 4 menar att de har 
försökt standardisera vissa delar av aktiviteterna men det är svårt. Olhager (2013) 
menar att genom verktyget 5S kan man standardisera det dagliga arbetet med hjälp 
av dagliga att-göra-listor, tavlor med uppföljning, produktionsplan, lampsystem, 
materialrutor och färgkoder.  

Whitson (1997) hävdar att materialhantering skulle kunna vara idealiska kandidater 
för ett JIT-system. Detta eftersom de har en tillverkande verksamhet vilket betyder 
att aktiviteterna är repetitiva (Bhakoo et al. 2012). Sjuksköterska 2 och 
undersköterska-och koordinator 1 menar att dagens system och intresset för 
materialförsörjnings aktiviteter är blandade. Vidare talar inköpsansvarig 1 om 
förbättringar med en kunskaps- och tidsbetoning. Även enhetschef 1 håller med 
inköpsansvarig 1 om att onödiga timmar spenderas på 
materialförsörjningsaktiviteter. De båda respondenterna menar att det säkerligen är 
en heltidstjänst. Flertal vårdarbetare på SSH uttrycker att de vill ha mer tid för att 
vårda patienter.  

”Jag kan tänka mig att sjukvårdsutbildad personal behövs bättre i 
vården än i förråden.” (Inköpsansvarig 1 2016) 

Storhagen (2011) och Oskarsson et al. (2006) menar att JIT är en filosofi där man 
arbetar för att eliminera allt som inte tillför något värde. Storhagen (2011) tillägger 
att JIT kan ha en tidsbetoning i sin definition, vilket innebär att tiden är en resurs 
som ska bevaras där icke värdeskapande tid ska elimineras.  Följaktligen menar 
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Jarrett (2006) och Lumsden (2006) JIT då är en strävan att producera och leverera 
rätt varor, i rätt mängd, i rätt tid (Jarrett 2006; Lumsden 2006).  

För inköpsansvarig 1 innebär JIT att leverantören fyller på kundens förråd allt 
eftersom förbrukningsvaror används av kunden. Inköpsansvarig 1 vill gärna att 
vårdpersonalen frigörs från uppackning, beställning och övrigt arbete relaterat till 
förråden. Vidare menar inköpsansvarig 1 att om man skulle införa JIT full ut, så ska 
leverantören bestämma när nya varor ska levereras. Service- och fastighetschef 1 
uttrycker att en blandning av VMI och JIT skulle kunna fungera för SSH, men då 
måste verksamheten förlita sig på leverantören samt att det också en kostnadsfråga. 
Teorier i relation till varandra visar på att VMI i förhållande till JIT ger leverantören 
en bättre förutsättning till jämna höjdpunkter i efterfrågan och planera aktivitet 
vilket dock beror på kund- och leverantörsförhållande. 

Ett sätt att realisera JIT på inom organisationer är genom utjämnad produktion 
(Bhakoo et al. 2012) eller kanban (Oskarsson et al. 2006; Olhager & Rapp 1985). 
Sjuksköterska 4 skulle vilja att påfyllnad av varor sker per automatik. Olhager & 
Rapp (1985) och Oskarsson et al. (2006) menar att ett kanban-kort signalerar när 
nytt material behövs fyllas på. Inköpsansvarig 1 talar om andra sjukhus som 
använder signalsystem, vilket hon antyder verkar fungera bra. Men det förutsätter att 
vårdpersonalen aktivt hänger ut streckkodslappar när ett antal varor har plockats ut 
ur förrådet och platsen där varan ska stå är tydligt markerad. Undersköterska 2 
uttrycker att om man hade ett system där personalen ser att det börjar saknas varor 
då är det väl inga problem att veta vad som ska beställas. Förenklade system, menar 
Olhager (2013) kan genomföras med hjälp av 5S. Enligt teori och empiri kan det 
tolkas som att ett arbete efter en JIT filosofi skulle kunna eliminera ovan arbete 
vilket stämmer överens med det önskemål som finns.   

”Vi jobbar lite mer med Just- in-case kan man väl säga.” (Service- 
och fastighetschef 1 2016) 

5.3 Leverantörsstyrda lager och integration 

Mattsson (2012) definierar fyra olika varianter av VMI - samarbeten som skiljer sig 
åt i ansvars-och integrationsgrad. Inköpsansvarig 1 menar att SSH gärna skulle vilja 
ha ett helt flöde - ända från MediCarrier till förråden.  I korrelation till empirin liknas 
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ovan uttryck till ett VMI-samarbete, med leverantörsstyrda lager, där leverantören 
äger och tar ansvar för hela lagerstyrningen åt kunden (Mattson 2012; Ståhl 
Elvander 2007).  

I dagsläget äger SSH samtliga förråd eftersom att de litar på MediCarrier, 
inköpsansvarig 1. Detta eftersom att leverantören levererar samtliga beställningar, 
vilket innebär att de inte behöver allokera förråden till leverantören. Enligt Mattsson 
(2012) liknar detta leverantörsstyrd lagerpåfyllning då leverantören tar ansvar för 
lagerpåfyllningar men inte äger lagret. Inköpsansvarig 1 på SSH antyder även att 
säkerhetslagret kan bestämmas av MediCarrier eftersom att de litar på att påfyllnad 
sker vid nådd säkerhetsnivå.   

För att hantera förrådsaktivteter krävs ingen specifik utbildning. Flertalet 
sjuksköterskor och undersköterskor uttrycker att dessa aktiviteter överhuvudtaget 
inte skulle ingå i vårdpersonalens yrkesroll. Dock uttrycker sjuksköterskorna 2 och 
4 att de på grund av dess befattning och kännande av patienternas behov på 
avdelningarna avgör vad som ska beställas och hur mycket.  

Mattson (2012) bekräftar att vid VMI-samarbeten finns det möjlighet att sköta 
försörjningen av varor beroende på kund- och leverantörsförhållandet men även 
beroende på organisationen i fråga. VMI teorier i relation till sjuksköterskornas 
yttranden kan realiseras genom leverantörsstyrd lagerpåfyllning eller 
samarbetsstyrda lager (Mattson 2012; Ståhl Elvander 2007).  

Dock menar flertalet författare att VMI kan tillföra negativa effekter (Kuk 2004; 
Simchi-Levi et al. 2007; van Weele 2010). Kuk (2004) förklarar ett resonemang där 
kunden kan stå utan varor samt få planerings- och produktionssvårigheter om 
leverantören agerar och hanterar information fel. Undersköterska 2 menar att det 
skulle vara effektivare om en person var ansvarig för alla inköp. Denna person bör då 
ha kompetens och kunskap kring vårdarbetet menar undersköterska 2. Detta kan 
kritiseras då vårdpersonalen påstår att man bör ha kunskap kring vårarbetet och 
VNS tjänster syftar till att ta vara på den utbildade vårdpersonalen samt säkerställa 
vårdpersonalen får arbeta med det den är utbildad för (SKL 2014).  
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5.4 Ett ineffektivt flöde  

Enhetschef 1 beskriver organisationen som en decentraliserad struktur, vilket 
innebär att samtliga avdelningar på SSH utför alla aktiviteter gällande 
materialförsörjningen själva. Detta innefattar beställning, uppackning, kontroll av 
förråd och dess påfyllnad (samtliga respondenter 2016). Brandt (2013) bekräftar att 
decentraliserade strategier är nödvändigt inom sjukvården på grund av dess 
kunskapsorientering och många divisioner. Dock menar service- och fastighetschef 1 
att hantering av dagens aktiviteter gällande materialförsörjningen är ineffektiv och 
snarare en tidstjuv, detta bekräftas av sjuksköterska 2 och undersköterska-och 
koordinator 1.  

Mattson (2012) menar att genom ett VMI-system kan en leverantör försörja kunden 
med varor, ha kontroll över lagret samt äga det så kunden slipper samtliga 
aktiviteter. Kedjan blir kortare och effektivare då antal beslutspunker i form av 
order- och leveransprocesser reduceras och aktiviteter överläts till annan part (Hines 
et al. 2000). Dagens materialförsörjning på SSH är delvis ineffektiv på grund av risk 
för dubbelarbete och dubbelbeställningar. Samtliga respondenter uttrycker att det 
finns behov för att ha en ansvarig person för samtliga beställningar. Enhetschef 1 
tillägger att vid fel kan denna person “då tas i kragen”.   

Vidare uttrycker enhetschef 1 och inköpsansvarig 1 att det blir problem när 
förrådsansvariga är sjuka eftersom den nuvarande beställningssystem inte är 
användarvänligt, vilket leder till felbeställningar. På grund av tidsbrist beställs varor 
oftast en gång i veckan, vilket skapar ett ojämnt materialflöde. Enligt Bhakoo et al. 
(2012) sker då samtliga beställningar på ett ineffektivt sätt då vårdpersonalen inte 
utnyttjar samtliga beställningstillfällen. Detta eftersom att resurser inte används på 
ett optimalt vis. Följaktligen resulterar ett ojämnt materialflöde i svårigheter med 
bemanning, planering av material och kapacitet för patienter. (Bhakoo et al. 2012). 
Effektivtet innebär hur väl målen för en verksamhet uppnås i förhållande till de 
resurser som används (SOU 2013). Service- och fastighetschef 1 tror att det finns 
ojämna flöden delvis på grund av tidsbrist, vilket resulterar i bristande effektivitet i 
flödet. Genom att koordinera och effektivisera olika aktiviteter i ett flöde menar 
Porter (1985) ett resultat av nöjda kunder och samtliga parter i kedjan  (Wikner et al 
2007).   
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Sjuksköterska 3 beskriver att i dagsläget är säkerhetslagret på 1,5 veckor.  Enligt 
teorier har flertalet sjukhus stora säkerhetslager för att kunna möta de oförutsägbara 
efterfrågningsvariationer som kan förekomma. Trots detta finns det risk för brist av 
varor i lagret på grund av varans utgångsdatum då de behöver kasseras (Bhakoo et 
al. 2012). Detta styrks av flertal undersköterskor och sjuksköterskor som antyder att 
brister oftast beror på felberäkningar eller miss av beställning. Sjuksköterska 2 
uttrycker att man alltid “höftar” fram volym vid beställning. Inköpsansvarig 1 kan 
intyga om detta sker då vårdpersonalen troligen inte vill att det ska uppstå några 
brister.  

Empirin bekräftas delvis av Bhakoo et al. (2012) då författarna menar att det 
förekommer situationer inom sjukvården som att förutse kundens behov, vilket är 
svårt att planera efter. Vårdsektorn riktar sig till alla individer och därmed olika 
konsumtion av proviant eller material. Detta skapar volymvariationer eller variation i 
tidsåtgång vid olika aktiviteter. Enligt Disney & Towill (2003) och Guimarães et al. 
(2013) kan implementering av VMI eliminera lagerbrister helt. Dock håller inte 
sjuksköterska 1 med om detta utan menar att förrådsansvariga nästan har stenkoll på 
vad som behövs.  

Detta styrks av sjuksköterska 2, undersköterska- och koordinator 1 och enhetschef 1 
då de uttrycker att lagernivåer är höga men brist förkommer ändå. Enhetschef 1 
nämner att inför sommarperioden beställs det nästan tre månadsvolymer av 
förbrukningsvaror på grund av personalomständigheterna som kan förekomma. Men 
likaså beställs det för mycket under andra perioder. Detta resulterar i att varorna inte 
får plats i förråden, blir liggande i hög och skapar brandrisk.  

Enligt Storhagen (2011) kan onödigt lager, tid, energi, spill, kassaktion, utrymmen 
och dålig kvalitet elimineras. Detta genom att synkronisera hela material- och 
produktflödet. Synkroniseringen omfattar då allt från inköpsavtal, inköpet i sig med 
avvägning av beställningskvantiteter, minskning av kapitalbindning i förråd och 
reducering av ordersärkostnad (Storhagen 2011).  

Kuk (2004), Kaipia et al. (2002) och van Weele (2010) föreslår att genom ett VMI-
partnerskap kan organisationer minska lagernivåer, öka servicenivån samt reducera 
kostnader. Detta på grund av att samtliga order skapas av leverantören som är 
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baserade på det verkliga uttag som sker hos kunden.  I korrelation till empiri och 
teori finns det således olika metoder för att reducera de problem som förekommer på 
SSH.  

5.5 IT- och kommunikationssystem 

Yao et al. (2007) och van Weele (2010) menar att informationssystem behövs för att 
kunna dela kundens lagerinformation med leverantörer i realtid. Vidare menar 
författarna att med hjälp av detta kan leverantören planera sin produktion, 
schemalägga leveranser och hantera volymer i kundens lager. Bra 
informationsdelning och anslutning mellan parterna är viktigt för ett framgångsrikt 
partnerskap (Kuk 2004; Kaipia et al. 2002; van Weele 2010).  

Inköpsansvarig 1 förklarar att i dagsläget har SSH inget beställnings- eller IT-system 
och därför beställer de genom MediCarriers webb. Hines et al. (2000) skriver att 
kunden bör dela all nödvändig information som leverantören kan tänkas behöva. 
Kim (2005) menar att VMI-system kan reducera arbetsbördan för personal och 
underlättande av informationsdelningen mellan alla parter. Enligt Ståhl Elvander 
(2007) resulterar ökad informationsdelning i att leverantören kan agera snabbare på 
förändringar vilket reducerar expressleveranser. Sjuvårdspersonell uttrycker att det 
förekommer expressleveranser relativt ofta vilket helst ska undvikas på grund av de 
extra kostnader som tillkommer. Hines et al. (2000), Pohlen & Goldsby (2003) och 
Barratt (2004) kritiserar dock informationsdelningen till nackdel för kunden på 
grund av spridningsrisk till fel mottagare.  

Gemensamt och övergripande för de flesta respondenterna är att de inte får någon 
information kring nya produkter eller ersättningsvaror. Detta skapar besvär vid 
beställning då webb-katalogen beskrivs som svårhanterlig och tar mycket tid av 
arbetet.  

”När jag går in på webb-katalogen får jag ingen information om 
storleken på varan, ingen information alls, ganska dåligt med 
information, när jag ringer dem så ger de mig leverantörens nummer 
till mig så får jag ringa leverantören.” (Undersköterska- och 
koordinator 1 2016) 

I dagsläget skådar ansvarig varje förråd och antecknar vad som behöver beställas 
(Sjuksköterska 2). Mattsson (2012) kallar denna typ av påfyllnadssystem för manuell 
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styrning av lagret. Kuk (2004) och Simchi-Levi et al. (2007) påstår att vissa tekniker 
i princip är ett måste vid VMI-samarbeten. Enhetschef 1 menar att hon vill ha enkla 
system där man enkelt kan kolla saldo samt vad som behövs beställas, då detta även 
kan undvika felbeställningar.  

Simchi-Levi et al. (2007) och van Weele (2010) uttrycker att genom ett 
kommunikationssystem reduceras tiden för informationsdelning och mänskliga 
inmatningsfel. I syfte att reducera tidsåtgången och underlätta beställningsarbetet 
uttrycker sjuksköterska 3 att en scanner skulle vara användbart. Vid ett sådant 
beställningsarbete krävs det EDI. EDI skapar en möjlighet att hantera 
efterfrågefluktuationer där ett datautbyte elektroniskt transporteras mellan 
organisationer och datorer (Kaipia et al. 2002).  

5.6 Ledarskap & motstånd vid förändringsarbete 

Service- och fastighetschef 1 menar att förändringar på SSH drivs i syfte för 
patientens bästa men även för att kostnadsrationalisera. SSH vill även vara en 
attraktiv arbetsgivare där medarbetarna ska få arbeta med det de är utbildade för. 
Det är viktigt att attrahera bra medarbetare och utforma en arbetsplats som erbjuder 
en professionell arbetsplats med meningsfulla arbetsuppgifter 
och utvecklingsmöjligheter, annars faller hela organisationen (Brandt 2013). 

För att uppnå ett lyckat VMI måste det finnas tillit mellan företagen samt delning av 
relevant information angående organisationerna emellan (Waller et al. 1999; Disney 
& Towill 2003; Claassen et al. 2008). Vidare menar van Weele (2010) att det är 
medarbetarna som måste förstå och acceptera förändringar som ska ske och vara 
villiga att jobba på det nya sättet. Inköpsansvarig 1 menar att de har förtroende för 
sin leverantör och de litar på dem.  

I dagsläget menar service- och fastighetschef 1 att relationen med leverantören inte 
är så djup då de träffas sällan, därav blir leverantören anonym. Vidare förklarar 
service- och fastighetschef 1 att det är svårt att hitta nya kunder så det borde ligga i 
leverantörens intresse att skapa en nära relation med sina kunder. SSH uttrycker att 
de måste lita på sin leverantör och hitta en affärsmodell som fungerar för båda. 
Teorier talar om tillit och partnerskapet men vem ska tilliten och partnerskapet vara 
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emellan vid ett VMI? Ledningen, samtliga medarbetare eller endast 
kontraktsslutarna? 

”Tillit till leverantören har vi både och. Just för att jag känner att vi 
inte har en djup relation. Vi träffas för sällan, så de blir i många fall 
anonyma. Kan jag verkligen ha full tillit till någon jag inte känner?” 
(Service- och fastighetschef 1 2016) 

Inköpsansvarig 1 berättar vid införandet av städverksamheten behövde SSH endast 
informera avdelningarna om vilket datum förändringen skulle ske då de hade en bra 
och kunnig leverantör. Thompson et al. (2009) uttrycker att vid förändringen är 
effektiv kommunikation viktigt och ledarna bör nå ut på ett personligt sätt för att 
skapa engagemang hos medarbetarna.  

Dock berättar inköpsansvarig 1 att vid tidigare förändringar inom organisationen har 
det förekommit motstånd. Enligt Grape (2016) är det viktigt att medarbetare 
medverkar aktivt för att uppnå ett lyckat resultat vid förändringsarbete. Saruhan 
(2014) menar att kommunikationsproblem från ledarna kan leda till osäkerhet och 
rädsla för dåligt utfall, minskat deltagande och brist på förtroende för 
organisationen.  

En förändring var när städverksamheten outsourcades då var samtliga avdelningar 
mer slutna och inte lika öppna för släppa in andra arbetsteam, vilket inte sker idag. 
Inköpsansvarig 1 menar att medarbetarna var samtidigt rädda för att förlora sitt 
arbete på grund av utökade resurser till andra aktiviteter, men ingen personal 
friställdes. Sjuksköterska 4 menar att vissa tycker att förändringar är jobbigt och 
andra tycker det är roligt. Thompson et al. (2009) beskriver att det finns 
förändringsresistenta organisationskulturer där medarbetarna är skeptiska till 
förändring och utveckling, detta resulterar i motstånd till förändringar.  

Kotter (1990) hävdar att det är ledarens roll är att tydligt kommunicera visioner och 
inspirera medarbetarna. Thompson et al. (2009) tillägger att kommunikation är 
viktigt vid förändringar eftersom att det kan bidra till engagemang. Van Weele 
(2010) menar att medarbetarna måste förstå nyttan av förändringen, acceptera den 
och likaså vara villiga att jobba på det nya sättet. Annars kommer samarbetet inte 
fungera. Här finns det ett mönster som indikerar på att det finns misstro för 
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organisationen gällande förändringar, vilket kan kräva nya arbetssätt och rutiner 
från ledningen.  

Enligt Jacobsen (2013) kan det inträda osäkerhet när förändringens behov eller 
resultat är svåra att bevisa. Likaså berättar undersköterska 3 att det finns en rädsla 
att outsourca förrådshanterings aktiviteter då det kan leda till att vårdpersonal kan 
friställas. Annars hade undersköterskan gärna lämnat över aktiviteterna till 
leverantören då det behövs mer tid för patienter. Detta kan liknas vid passivt 
motstånd menar Jacobsen (2005).  

I relation till ett VMI-samarbete menar Kraiselburd et al. (2004) att det är viktigt att 
ha klara mål. Leverantören och kunden måste visa en ömsesidig respekt för att 
kunna genomföra denna omställning på ett effektivt sätt (Ibid 2004). Vid nya 
samarbeten eller motstånd vid förändringar är det viktigt att använda SMARTA mål 
och ett förtydligande av organisationens framtida visioner (Bergman & Klefsjö 2012).  

Undersköterska 1 tycker att beställningsarbetet funkar bra trots att det tar tid att 
beställa, vilket tyder på att det inte finns någon medvetenhet om behovet av 
förändringar, det vill säga insikttröghet (Grape, 2016). Flertalet undersköterskor och 
sjuksköterskor menar även att de inte ser någon funktion i att någon annan ska fylla 
på lagret eftersom att de inte har kunskap om patienterna. Sjuksköterska 1 uttrycker 
att viss vårdpersonal föredrar att “dricka kaffe” och antyder att aktiviteter relaterade 
till materialförsörjningen inte är deras ansvar eller arbetsuppgift.  

Vid förändring av etablerade arbetssätt är ledarskapet extra viktigt eftersom 
att  rutiner, uppfattningar och maktförhållanden förändras (Jacobsen 2005). Utifrån 
samtliga intervjuer finns det en viss underton av en svårföränderlig organisation, 
nämligen manövertröghet (Grape 2016). Detta på grund av de regelverk, tidsbrist, 
revir och avdelningskulturer som finns. Vissa sköterskor menar även på att de inte 
belönas för det extra arbete som utförs, varför då ta sig ann mer ansvar och förändra.  

Detta bekräftas av Burt (2006) då han menar att organisationer inom vården utgår 
från brister av standardisering, långsamhet i genomförandet av automationsteknik 
och en brist på högkvalitativa data som underlag för viktiga strategiska beslut. 
Jacobsen (2005) uttrycker även att medarbetarnas deltagande gör att de känner 
sig ”äga” förändringen. Med detta menar Jacobsen (2005)  att motstånd inte behöver 
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vara negativt på grund av att det kan generera debatter som kan bidra till att hitta 
andra lösningar.  
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6 Diskussion och slutsats 

 
I nedan avsnitt presenteras studiens diskussion och slutsatser, vilka har utformats 
efter att ha analyserat det empiriska och teoretiska materialet.  Slutsatserna har 
direkt koppling till möjliga förbättringar av materialförsörjningens aktiviteter. 

 

6.1 Diskussion 

Studiens syfte var att beskriva nuvarande materialförsörjningssystem hos SSH för att 
ge förslag till förbättringar av flödet med syfte att frigöra mer tid för vårdarbetet. 
Korrelationen mellan vald teori och empiri som framkommer i analys visar att det 
finns brister med flertal förbättringsmöjligheter. Analysen visar på avsevärd tidsbrist 
för omvårdnad av patienter och materialförsörjningsaktiviteter. På grund av allmän 
knapphet på vårdutbildad personal i samhället och i sjukvårdssektorn som en 
attraktiv arbetsgivare hamnar vårdorganisationernas utveckling i kläm.  

Ytterligare påverkas vårdsektorn av att befolkningen växer, blir äldre och får 
kunskap kring rättigheter och möjligheter gällande vård. Vidare förekommer det 
brister på grund av frånvarande rutiner, strukturer, felfördelade resurser, 
kommunikation och information inom organisationen men även de komplexa 
regelverk som föreligger inom sjukvården. Därav kan ovan resultera i motstånd, 
bristande tid till patienter, negligering av förrådshantering och dess utrymmen, dålig 
kvalitet av vård samt höga lagernivåer.  

Genom att arbeta med leanfilosofier kan organisationen minska risken för att utföra 
aktiviteter som inte skapar direkt värde för kunden.  Genom att använda lean kan 
man använda mindre ansträngning, investeringar, timmar, inventeringar och 
utrymme för att uppnå större effektivitet samt färre defekter och fel (Womack et al. 
1990 se Guimarães et al. 2013). Inom lean finns det flertal verktyg som kan leda till 
förbättringar av flödet. Genom att tillämpa verktygen kanban, 5S och utjämnad 
produktion kan organisationen reducera samtliga slöserier och brister men även 
förenkla nuvarande arbetssätt. Oavsett om vissa materialförsörjningsaktiviteter 
outsourcas eller ej kan verktygen vara nödvändiga att upprätthålla inom 
organisationen för att skapa rutin och ständiga förbättringar. 
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Ett sätt att förbättra materiaförsörjningskedjan i syfte att frigöra tid för vården är 
genom ett VMI-samarbete. De förmåner VMI kan generera är många så som 
slöserireducering, kortare order- och leveransprocess, avlastning för personal och 
övriga ting som påverkar sjukhemmets patient- och vård kvalitet. Det finns olika 
typer av VMI och utifrån analysen kan olika varianter tillämpas i detta fall.  

Dock måste en diskussion drivas mellan kund och leverantören beroende på vilka 
krav som finns. Kritik till den mest integrerade VMI varianten som är gällande vilken 
leverantör vill ta på sig fullt ansvar för denna typ av materialförsörjning. 
Leverantören för förbrukningsvaror har förmodligen ingen vårdutbildning. Ska 
denne då besitta ett helt ansvar för att rätt varor, i rätt tid, i rätt kvantitet tid finns på 
plats i förråden? Om missberäkningar skulle ske kan det leda till fatala konsekvenser 
vilket medför en hel del risker. Vidare talar VMI mycket om tillit och partnerskap, 
men inte mellan vilka de skall gälla. Innebär detta tillit mellan ledningen, 
kontraktsslutarna, leverantören eller samtliga medarbetare i organisationen? Måste 
det då inte finnas tillit från medarbetarna till ledningen med? Vidare måste varje 
organisation se till dess förhållanden till medarbetare och samarbetspartners. 
Fördelar med förbättringar vid ianspråkande organisationer måste utforskas mer, 
som i alla relationsbyggande situationer, genom att investera i att skapa ett 
partnerskap och övervinna motstånd och barriärer sjukvården. Således innebär detta 
även att det är av stor vikt att ta hänsyn till den rådande kultur som finns inom 
organisationer där olika parter ska samarbeta.  

Det framgår explicit att det finns en gemensam angelägenhet om att förbättra 
materialförsörjningen inom organisationen men samtidigt ett visst motstånd. För att 
uppnå lyckat förbättringsresultat bör en god kommunikation med gott ledarskap 
genomsyra organisationen för att motstånd vid förändring inte ska uppstå.  

Idag förkommer det en del otydligheter kring arbetsuppgifter gällande 
förrådshanteringen som då förbises av vårdpersonalen. På grund av organisationens 
decentraliserade struktur, där arbetsuppgifter inte har tydliga ansvarsområden med 
ett tydligt ledarskap, har det utformats och etablerats arbetssätt som är svåra 
att standardisera. För att förändra dessa rutiner och processer krävs ett tydligt 
ledarskap, där samtliga medarbetarna inom organisationen blir engagerade och 
motstånd därav reduceras. Resultatet av analysen pekar på att det finns vissa hinder 
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som bör bearbetas för att förbättra materialflödet. Däribland; brist på 
ledarskapsförmågor hos ledningen, intressekonflikter, tillit, behov för datainsamling 
och resultatmätning samt begränsad utbildning om leveranskedjan inom 
vårdorganisationen.  

6.2 Slutsatser  

Hur kan materialbeställningar optimeras inom vården? 

För att reducera de tidsbrister som förkommer inom hälso-och vårdorganisationer, 
som fallstudien indikerat på, kan beställningsaktiviteter outsourcas på annan 
personal. Detta kan innebära att aktiviteten läggs över på VNS personal eller 
leverantören genom ett JIT - eller VMI-samarbete. Genom att implementera ett 
VMI-samarbete blir leveranskejdan ett steg kortare vilket kan generera tillit och 
förtroende för överläggning av ansvaret. Slutsatserna av fallstudien visar att 
leverantörsstyrda lager inte är aktuellt för organisationens nuläge. Detta på grund av 
att uttagsfrekvenser måste registreras för att kunna fakturera men även 
tillitsaspekter mellan parterna. Ytterligare kan den mest integrerade varianten av 
VMI-samarbeten kritiseras av författarna av patientnära flöden då leverantören har 
fullt ansvar för förråden och att dess varor alltid finns på plats. I avseende av 
fallstudien kan manuellt VMI eller leverantörsstyrda lagerpåfyllning kan vara 
aktuellt. 

Hälso- och vårdorganisationer som utför beställningsaktiviteter utan implementerat 
IT-system bör fundera över att implementera det. Att beställa varor manuellt tar 
både tid och kraft från vårdarbetarnas kärnverksamhet men kan även leda till 
felbeställningar. Utifrån denna fallstudie skulle ett IT-system generera förbättrad 
beställningsaktivitet. De möjligheter som finns är att beställningar kan ske genom ett 
implementerat EDI-system. Det betyder att en beställning skickas elektroniskt direkt 
till leverantören. För att göra detta krävs det streckkoder som läser in rätt vara eller 
manuell hantering. Fallstudiens studieobjekt använder leverantörens webbaserade 
system vid beställning. Om ett implementerat IT-system inte är aktuellt bör de i 
samtal med sin leverantör diskutera eventuella utvecklingsmöjligheter av webben  

För att minska överbelastningarna i materialflödet bör samtliga tillgängliga 
beställningstillfällen utnyttjas för att uppnå utjämnad ”produktion”. Detta optimerar 
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beställningskvantiteter per eftersom att beställnings tillfällena blir fler och oftare. 
Ovan resulterar i lägre lagernivåer och säkerhetslager samt rymligare förråd där 
mindre material behöver kasseras.  

Vidare finns det andra metoder som enkelt kan skapa en signal för påfyllning av 
varor, så som kanban. Användningen av verktyget 5S kan skapa standardiserade 
arbetssätt. Genom att skapa vana och strukturera om förråden, där var sak har sin 
plats kan beställningen ske på ett enklare sätt.  

Hur bör ägandeförhållandena av förrådslager inom vården se ut för att minska 
brist på tillgänglighet för patienterna? 

Beroende på vilken typ av förbättringsåtgärd som implementeras kan 
ägandeförhållandena av förråden ändras. För att minskad brist på tillgänglighet för 
patienterna bör en högre integrerad grad av VMI-samarbete implementeras. Detta 
eftersom att ansvaret av materialförsörjningen skiljer sig beroende på varianter av 
VMI. Implementering av andra typer av VMI kan minska/ eliminera lagerbrister hos 
kunden men innebär att leverantören även har ansvar för lagret.  

Studiens resultat visa att idag äger fallstudiens respektive avdelning dess 
innehavande förråd. I dagsläget är det inte aktuellt att leverantören skulle äga 
samtliga förråd eftersom att studien visar på att vårdpersonalen vill bestämma vilken 
typ av material som kommer in eftersom att de har kännedom om patienterna och 
deras behov. Frågan är dessutom om en leverantör inom hälso- och 
sjukvårdsbranschen är redo för att ha full kontroll och ansvar för ett flödet av 
förbrukningsvaror, vill de stå för de fatala brister som kan förekomma om det blir fel. 
Däremot hur det sker eller vem som tar hand om det kan överlåtas.  

Vem skall packa upp varorna på sjukhusen? 

Studiens analys visar att materialflödet är ineffektivt och vårdutbildad personal 
används på fel ställen. Genom att arbeta med VNS, VMI eller JIT kan aktiviteter 
läggas över eller outsourcas på tredje part. Studieobjektet visar att uppackning av 
varor tar lång tid och inte kräver specifik utbildning. Utifrån analys bör då en extern 
individ packa upp som inte har någon specifik expertis. Om övriga aktiviteter i flödet 
kan förbättras så kan nuvarande vårdpersonal fortsätta med denna aktivitet. Således 
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beror ovan på hur varorna packas vid leverans och resurser av att lägga över på annat 
part. 

Hur ska varor transporteras och packas? 

Genom att applicera verktyg som kanban, 5S och utjämnad beställning kommer antal 
förråd per avdelning förhoppningsvis minskas och centraliseras. Följaktligen leder 
detta till att varorna skulle kunna fortsätta packas som de gör. Men eftersom studien 
bevisar ett behov av att förenkla, förbättra och outsourca förrådsrelaterade 
aktiviteter bör packningen förändras.  

Idag packas samtliga varor utefter separata hus och avdelningar på SSH men inte 
utefter förråd. För att minska slöserier skulle varorna kunna packas utefter förråd 
och rum. Detta kräver dock information kring vilka varor som ska in i vilket förråd, 
vilket kan genereras genom en streckkod och EDI. För att detta ska vara möjligt är 
dock ett IT-system obligatoriskt.  

En ytterligare slutsats för att frigöra tid för vården är att implementera JIT på 
sjukhemmet. Detta resulterar i att varor levereras i rätt tid, till rätt plats, i rätt 
kvantitet och kvalitet.  

Detta beror på vilka system, tillgångar och resurser sjukhemmet har och bör 
diskuteras i dialog med leverantören.  

6.3 Resultatet relaterat till teorin 

Att relatera studiens resultat till teori var lite problematiska eftersom att de måste 
vara anpassade till studieobjektet. Delar av teorierna har utformats genom 
anpassning efter de omständigheter som råder för fallstudien. Resultatet som tagits 
fram har stöd i den teoretiska referensramen i frågan om vilka förbättringsarbeten 
som kan appliceras för att förbättra materialflöden inom vårdens komplexa 
organisationer. De metoder som används inom förbättringsarbeten är teori och kan 
tillämpas inom organisationer som vill förbättra olika flöden med dessa typer av 
problem.    

Ytterligare bidrar studien till kunskap gällande lager och förrådshantering inom 
sjukvården och dess system. Vidare är resultaten viktiga eftersom att organisationen 
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styrs av Stockholms medborgare. Detta eftersom att betydelsen av att skapa 
förbättrade materialflöden med fungerande logistik påverkar hur sjukvården lyckas 
med sitt uppdrag - att ge god vård. 

6.4 Förslag till åtgärder 

Hälso- och sjukvårdsorganisationer ingår i en stabil bransch som baseras på kunskap 
i flera dimensioner med decentraliserad organisationsstruktur. Organisationen är en 
traditionell verksamhet där det inte förekommer mycket förändringar, vilket är viktig 
kunskap för organisationens ledning att anamma.  Av den orsaken bör ledning inom 
organisationen ta hänsyn till den kultur som finns på respektive avdelning vid 
förändring. Detta är även något leverantören bör ha i åtanke - att se till den kultur 
som finns hos deras kunder. Således rekommenderar studiens författare att det är 
viktigt att ta hänsyn till den rådande kulturen som finns på SSH.  

Vidare rekommenderar studiens författare att delar inom lean är aktuellt att realisera 
inom organisationen för att uppnå förbättringar av materaförsörjningen och dess 
flöde. Detta innebär således verktyg som kanban, 5S, delar av JIT och utjämnad 
produktion, men bör dock ske i små steg där implementering börjar på en avdelning.  

Det är av vikt studiens författare rekommenderar kompetent personal med bra 
ledarskap vid förändringar då dem representerar organisationen och framtiden. 
Detta skapar även tillit och förtroende från medarbetarna för både ledningen och 
leverantören. 

För att resultatet ska få effekt behöver Stockholms sjukhem och MediCarrier 
förankra och komma överens om vilka förbättringar som kan tas i nuläget.   

6.5 Generaliserbarhet 

På grund av att studiens syfte är att undersöka en specifik process, på ett visst 
företag, med en abduktiv arbetsmetod skapar det problematik till ett generaliserbart 
resultat. Detta eftersom att resultatet som presenteras i uppsatsen har utformats 
efter studieobjektets situation med hjälp av intervjuer och observationer.  
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Eftersom de varuflöden som förekommer inom vård och omsorg och skiljer sig 
principiellt inte ifrån de flöden som finns inom övriga branscher (Arvidsson 2007) 
visar studiens resultat på förbättringsmöjligheter i en organisation i viss mån kan 
vara generaliserbar. Generaliserbarheten finns i syndromet till effektiv 
materialförsörjning inom vårdsektorn.  Genom att undersöka samtliga aktiviteter 
och dess utförande kan möjligheter till koordinering av dem resultera i ett effektivare 
flöde. För att förbättra tillgänglighet och kvalitet i vården kan ett logistiskt tänkande 
vara användbart för att kunna ta del av de metoder som kan effektivisera flöden samt 
reducera dess slöserier. 

Fallstudien visar på att det vårdpersonalen som resurs används inom vården på fel 
ställen. Vidare finns det viss knapphet på vårdutbildad personal och därför är 
samtliga förslag en lösning som skulle kunna tillämpas inom flertal organisationer 
inom vårdsektorn för att generera mer tid till vården. Generaliserbarheten är således 
de teorier som skulle kunna fungera vid förbättringsarbeten inom vården men även 
andra branscher. Detta skulle kunna vara ett arbete med 5S, lean eller kanban. 
Eftersom fallstudiens undersökningsobjekt inte arbetar i ett vinstdrivande syfte 
genererar det förslag som är kostnadseffektiva samt applicerbara inom flera företag 
oavsett sektor. Följande innebär detta ett skapande av förbättringsmöjligheter som 
inte behöver vara i större kostnader i form av nyanställning och tjänster.  

Inom alla organisationer förekommer det  verksamhetsutveckling där det är av stor 
vikt att engagera och motivera medarbetare. Därav är ledarskaps och 
motståndsfrågor viktiga att ta hänsyn till vid förändringsarbeten för att de ska bli 
lyckade.  

Vidare är studiens arbetsmetod är ett generaliserbart tillvägagångssätt för de studier 
som ska undersöka liknande objekt eller processer. 

6.6 Fortsätt forskning  

Fortsatt forskning kring fallstudien kräver en grundligare mätning av samtliga 
aktiviteter som tillhör materialflödet. En mätning skulle kunna innebär grundligare 
tidtagningar av respektive aktivitet under en längre period. Detta för att ta reda på 
om ovan förslag är lönsamma eller inte för organisationen i förhållande till dess 
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resurser eller lönsamhetsmått. Ytterligare kan en detaljerad kostnadskalkyl och 
analys för respektive förslag utformas.  

Fortsatt forskning kring skulle ett VMI-samarbete vid denna typ av materialflöde 
skulle kunna vara intressant. Detta av den orsak att se hur leverantören ställer sig till 
ett fullt ansvar för förbrukningsvaror inom vårdorganisationer.  

En vidare forskning på denna fallstudie skulle kunna vara att använda en annan 
arbetsmetod som en kvantitativ ansats för att sedan kunna kombinera resultaten och 
dess utfall.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
Vi är två studenter som studerar på Kungliga Tekniska Högskolan och läser en 

magister inom Tillämpad Logistik. Vi skriver en examensuppsats för MediCarrier 

som försörjer Stockholms sjukhem med förbrukningsvaror. Vi undersöker hur 

materialförsörjningen ser ut idag samt hur ett framtida koncept skulle kunna se ut i 

syfte att förbättra flödet.  Vi har skapat 3 fokusområden med relativt öppna frågor 

som vi hade tänkt att gå igenom.  Innan vi börjar tänkte vi kolla följande; 

Är det okej om vi spelar in denna intervju? 

Får vi referera till dig i arbetet? 

Hur vill du att vi ska referera till dig i arbetet? 

Är det okej med dig om vi återkommer med eventuella frågor som uppkommer i 

efterhand? 

 
Studiens forskningsfrågor 

• Hur kan materialbeställningar optimeras inom vården? 
• Hur bör ägandeförhållandena av förrådslager inom vården se ut för att minska 

brist på tillgänglighet för patienterna? 
• Vem skall packa upp varorna på sjukhusen? 
• Hur ska varor transporteras och packas? 

 
BAKGRUNDSINFORMATION 

• Namn, Position, Avdelning  

• Ditt arbete och din roll i företaget  

 
INTERVJUOMRÅDEN 

1. NULÄGE GÄLLANDE MATERIALFÖRSÖRJNINGEN 

• Hur fungerar arbetet idag? 
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• (Hur mycket tid spenderer du varje dag/vecka med 

materialförsörjningen?) 

• Hur ser flödet ut idag? 

• Vad upplever du fungerar bra/dåligt i dagsläget? 

• Hur skulle arbetet kunna förbättras? 

• Finns det uppgifter hos er som inte kräver medicinsk examen men som trots 

det utförs av undersköterskor och sjuksköterskor? 

• Finns det saker ni gör som skulle vinna på att tas om hand av utbildad 

servicepersonal? 

• Hur många lager/förråd finns det på din avdelning? 

 
2. HANTERING AV MATERIALFÖRSÖRJNING; Vem, Hur, När? 

• Kan du beskriva hur hela processen i form av beställning, uppackning som 

helhet, ser ut idag? 

• Vem upplever du ansvarar/ska ansvara för förrådet? 

• Händer det ofta att det är brist i lagret? 

• Hur transporteras och packas det? 

• Finns det någon tanke med hur förråden är strukturerade? 

• Hur ser förråden ut? 

• Hur vet ni när lagret ska fyllas på, hur mycket?  

• Vem äger förrådslagret? 

 
3.  EFFEKTER AV MATERIALFÖRSÖRJNING 

• Hur funkar dagens leveranser?  

• Problem/ Förbättringar? 

• Vad hade varit bra om ni sköter allt själva? Vad är dåligt? 
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• Vad är bra om någon annan sköter arbetet? Vad är dåligt? 

• Städverksamheten outsourcades, hur upplever du att det fungerar? Vilka 

positiva/negativa effekter finns? 

• Hur fungerar det med det nya som implementerades med städningen 

(St: Göran endast?) 

• Om du fick liknande jobberbjudande från två olika sjukhus men vet att i ena 

av de behöver du inte hantera förråd eller göra beställningar. Vilken skulle du 

välja? 

 
4.  FRAMTID 

• Hur vill ni arbeta med materialförsörjningen vad gäller i framtiden? 

• Hur önskar du att förrådshanteringen såg ut? (För att förbättra vården) 

• Hur vill ni att beställningen skulle se ut? Vem beställa? 

• Vem skall packa upp varorna på sjukhusen? 

• Hur skulle en tjänst kunna se ut? 

• förbättras? 

• Hur tycker du förrådshanteringen bör fungera? 
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Bilaga 2 

 
VÄRDESKAPANDE & FÖRÄNDRING  
 
1. Stockholms sjukhem bedrivs utifrån en vårdfilosofi där “hela individens situation 

är i fokus” Hur arbetar ni med det? 

2. Vilka aktiviteter anser du att är värdeskapande för patienter och vilka är inte? 

3. Hur arbetar ni som organisation med förändringar? 

4. Vad krävs vid en förändring? (Av personalen, av leverantören och av Stockholms 

sjukhem?) 

5. Upplever du att du får medverka I förändringar och att dina åsikter tas tillhanda?  

6. Vid förändringar, vilken som, upplever du motstånd från medarbetare eller dig 

själv? (Hur visar det sig?) 

7. Tror du att det är svårt att implementera effektiva system inom sjukvården på 

grund av att den är reglerad av flertal lagar, restriktioner och olika avtal? 

8. Upplever du att det är “ojämna flöden” på avdelningen och hur påverkar det er? 

(form av varor, exempelvis mycket en dag, mindre en annan) 

9. Upplever du att förändringar sker för att kostnadsrationalisera eller öka värdet 

för patienten? 

10. Hur bör informationsdelningen ske mellan leverantör och kund på Stockholms 

sjukhem? 

 

RELATIONER, TEORIER OCH FRAMTID 

11. Vet du vad Lean innebär och arbetet med ni Lean? 

12. Inom Lean finns det någon som kallas för de 7 slöserierna vilka är; Väntan, 

Transport, Lager, Rörelse, Fel (ex att göra fel), outnyttjad kreativitet. Upplever 

du att några av dessa finns på arbetsplatsen?  
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13. Vad för relation vill ni ha med kunder/leverantör och varför den typen? 

14. Hur integrerade vill ni vara med leverantören? (ska de ta mycket ansvar eller 

lite?) 

15. Beroende på hur mycket ansvar leverantören tar, Vilka fördelar ger det för er? 

16. Hur kan denna relation påverka avdelningskultur? (om det kan) 

17. Skulle det vara optimalt att låta leverantören sköta allt, beställning, påfyllning, 

uppackning, leverans så vårdpersonalen inte behöver tänka på det? 

18. Vad tror du krävs för att finnas kvar på marknaden som sjukhem? 

19. Just-in-time (JIT) vet du vad det innebär?  Vad tror du det innebär och vad 

innebär det för dig? 

20. Tror du att er verksamhet skulle kunna synkroniseras med ett JIT samarbete? 

21. St: Görans sjukhus påstår sig arbeta med ett JIT koncept, vad tror du är bra 

med det? 

22. Har ni tillit till era leverantörer? 
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