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Abstrakt 

Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet, 4FE19E, VT16 

Författare: Kosovare Gashi och Nina Ghaffari 

Handledare: Petra Andersson 

Examinator: Helena Forslund 

Titel: Identifiering av kvalitetsbrister i logistikflödet av förbrukningsmaterial inom vården –  

En fallstudie på Regionservice i Region Kronoberg 

 

Bakgrund: Inom vården hanteras dagligen stora mängder material och det är av stor vikt att 

rätt material är på rätt plats, i rätt tid, i rätt mängd och med rätt kvalitet för att en så god vård 

som möjligt ska kunna erbjudas. För att säkerställa effektiva och välfungerande gods- och 

informationsflöden med hög servicenivå inom vården, krävs det förståelse för hur flödena 

fungerar, hur dessa är relaterade till varandra samt hur de samverkar. Det är en stor fördel för 

en organisation att kartlägga sina flöden då man genom en kartläggning kan identifiera 

kvalitetsbrister samt orsakerna till dessa och därefter vidta förbättringsåtgärder som resulterar 

i kvalitetsökningar.    

 

Syfte: Detta examensarbete avser att göra en nulägesbeskrivning med hjälp av 

flödekartläggningar av regionservice godsflöde och informationsflöde av 

förbrukningsmaterial. Syftet är att identifiera de nuvarande kvalitetsbristerna och orsakerna 

till dessa samt föreslå åtgärder som ska leda till förbättringar. 

 

Metod: Denna fallstudie har utgått från en kvalitativ undersökningsdesign där data har 

samlats in genom ostrukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer samt deltagande 

observationer. För att möjliggöra identifieringar av kvalitetsbrister och de bakomliggande 

orsakerna till dessa upprättades flödeskartläggningar respektive orsak-verkandiagram som har 

legat till grund för förbättringsåtgärderna.  

 

Slutsatser: I studien framgår det att majoriteten av kvalitetsbristerna som uppstår i flödet av 

förbrukningsmaterial beror på att det saknas ett aktivt informationsutbyte mellan aktörerna, 

att rätt förutsättningar och utrustningar för spårning av godset inte finns tillgängligt samt att 

kvalitetskontroller inte genomförs. Utifrån dessa bakomliggande orsaker har tre åtgärder som 

tillsammans utgör grunden till ett bra logistikflöde och skapar förutsättningar för mer 
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effektiva och välfungerande gods- och informationsflöden föreslagits. För att regionservice 

ska kunna ha kontroll över flödet av förbrukningsmaterial och erhålla en högre kvalitet krävs 

det att de implementerar ett godsspårningssystem som kommer kunna säkerställa denna 

kvalitet genom att felen som uppstår i flödet snabbt kan spåras och åtgärdas. 

Godsspårningssystemet bör sedan kompletteras av ett informationssystem som skapar 

förutsättningar för en god kommunikation och informationstillgänglighet som på så sätt kan 

effektivisera informationsflödet och stärka samarbetet mellan de involverade aktörerna. 

Genom att kvalitetskontroller genomförs regelbundet i hela flödet kan även fel och brister 

upptäckas och minimeras. 

 

Nyckelord: Flödeskartläggning, godsflöde, informationsflöde, kvalitetsbrister, vårdlogistik, 

godsspårning. 
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Abstract 

Course: Thesis in logisitics for the MBA program, 4FE19E, VT16 

Authors: Kosovare Gashi och Nina Ghaffari 

Supervisor: Petra Andersson 

Examiner: Helena Forslund 

Title: Identifying quality deficiencies in the logistics flow of materials of consumption in 

health care – A case study at Regionservice in Region Kronoberg 

 

Background: A large amounts of material is handled on a daily basis in health care and it is 

of great importance that the right material is at the right place at the right time, in the right 

quantity and the right quality in order to be able to offer as good care as possible. In order to 

ensure efficient and functional flows of goods and flows of  information with a high level of 

service, it requires an understanding of how the flows operate, how they are related to each 

other and how they interact. It is beneficial for an organization to map their flows since it can 

help identify quality deficiencies and their causes and thereafter take improvement measures 

that increases the quality. 

 

Purpose: This thesis intends to describe the present situation through a flow mapping of  the 

flow of materials of consumption in Regionservice. The aim is to identify existing quality 

deficiencies and their causes to thereafter be able to recommend measures that will result in 

improvements. 

 

Method: This case study is based on a qualitative research design where data were collected 

through unstructured interviews, semi-structured interviews and participating observations. In 

order to enable identifications of quality deficiencies and the underlying causes of these, flow 

mappings and cause-effect diagrams were  established and have been the basis of the 

improvement measures. 

 

Conclusions: This study indicates that the majority of the quality defeiciencies that occur in 

the flow of materials of consumption is due to the lack of an active exchange of information 

between the actors, the right conditions and equipments for tracking the goods and that 

quality controls are not implemented. Based on these underlying causes there are three 

measures that have been suggested that together form the foundation for an optimal logistics 
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and creates conditions for more efficient and functional flows of goods and information. In 

order for Regionservice to be able to control the flow of materials of consumption and obtain 

a higher quality, they are required to implement a tracking system that will ensure this quality 

since the deficincies that occur in the flow can be tracked and fixed. The tracking system 

should be complemented by an information system that creates oppurtunites for good 

communication and information accessibility which will enhance the cooperation between the 

actors involved. By conducting quality controls regularly throughout the flow, faults and 

deficiencies can be discovered and minimized.  

 

Keywords: Flow mapping, flows of goods, flows of information, quality deficiencies, health 

care logistics, tracking.  
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1 Inledning  

Uppsatsens första kapitel inleds med en bakgrundsbeskrivning av Region Kronoberg och 

dess verksamhet samt regionservice betydelse för länets hälso- och sjukvård. Därefter följer 

en problemdiskussion som mynnar ut i tre problemformuleringar samt undersökningens syfte.   

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning  

Region Kronoberg är en organisation som är politiskt styrd och som finns till för invånarna i 

länet och arbetar på uppdrag av dem. Deras främsta uppdrag går ut på att bidra till en god 

hälsa, hållbarhet och tillväxt för invånarna i Kronoberg och samtidigt befrämja den regionala 

utvecklingen (Regionkronoberg.se, 2015).  

 

Kronobergs region omfattar flera verksamhetsområden (se bild 1) så som hälso- och 

sjukvård, kollektivtrafik och infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, miljö- och 

klimat, samhällsplanering, innovation, näringslivsutveckling, internationella frågor, folkhälsa 

och kultur. Det största ansvarsområdet är hälso- och sjukvården som dominerar verksamheten 

(Regionkronoberg.se, 2015). Vården i Region Kronoberg består av 31 vårdcentraler, varav tio 

av dem drivs i privat regi, två akutsjukhus som ligger i Växjö och Ljungby, 17 

folktandvårdskliniker och nio kliniker inom specialisttandvården, rättspsykiatrisk 

regionklinik, vuxen-, samt barn- och ungdomspsykiatri (Regionkronoberg.se, 2016).   

 

Enligt Lindqvist (2012, s. 3) ska Region Kronoberg erbjuda ”En god vård som ska vara 

kunskapsbaserad och ändamålsenlig, patientfokuserad, säker, jämlik, ges i rimlig tid och vara 

effektiv.” Detta är långsiktiga mål inom vårdomsorgen som länet ständigt strävar efter.  
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Bild 1. Region Kronoberg. Källa: Region Kronoberg, 2015. 

 

För att kunna tillhandahålla den bästa möjliga servicen till sina invånare har Region 

Kronoberg en intern serviceorganisation, Regionservice (Andersson, Verksamhetschef, 2016-

01-19). Deras uppdrag är att tillhandahålla kostnadseffektiva och kvalitativa tjänster inom 

lokalvård, kost- och restauranger, fastigheter, informationsteknik samt kundservice och 

logistik. Regionservice består av fem verksamhetsområden (se bilaga 1) och sysselsätter 400 

personer. Logistik är organiserat inom verksamhetsområdet service 2020. Service 2020 består 

i sin tur av fyra avdelningar; intern kundservice, teleservice, patienttransporter samt transport 

(Regionkronoberg.se, 2015).  

 

Den största enheten inom Service 2020 är transportenheten som kör cirka 8000 kilometer i 

veckan och ansvarar för yttre skötsel, transporter och logistik, bilpool och vaktmästeri. 

Enheten utför transporter av alla möjliga slag som står för en omfattande del av 

transportverksamheten och dessa kan vara bland annat patienter, labprover samt andra 
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transporter av olika sorters gods som transporteras till alla sjukhusområden inom hela 

Kronoberg (Andersson, Verksamhetschef, 2016-01-19). En stor del av det gods som beställs 

inom vården är förbrukningsmaterial, det vill säga en artikel som ständigt förbrukas och 

måste finnas tillgänglig. Exempel på förbrukningsmaterial kan vara medicinskt vårdmaterial 

så som förband, handskar, handsprit/desinfektion och dylikt eller kontorsmaterial så som 

skrivbordsartiklar, papper och pärmar. Godset som transporteras är nödvändigt för en 

välfungerande vård och det är därför av stor betydelse att dessa levereras till rätt plats, i rätt 

tid, i rätt mängd och med rätt kvalitet till rätt kostnad (Andersson, Verksamhetschef, 2016-

01-19; Söderlund, Verksamhetsutvecklare, 2016-01-19).  

 

Då godset som sagt ska transporteras mellan alla sjukhusområden inom hela Kronoberg 

innebär det ett komplext system av informations- och materialflöde. Servicen som 

transportenheten erbjuder är därför av essentiell vikt för vårdomsorgens verksamhet och 

funktion.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Inom vården hanteras dagligen stora mängder material och det är av stor vikt att rätt material 

är på rätt plats, i rätt tid, i rätt mängd och med rätt kvalitet till rätt kostnad för att en så god 

vård som möjligt ska kunna erbjudas. Tidigare har vården endast fokuserat på att 

tillfredsställa sina patienter och på så sätt skapa patientkvalitet genom vårdinsatsen men det 

är inte förrän på senare tid man har insett att logistikrelaterade aktiviteter även bidrar till detta 

(Nyström & Sjöberg, 2007). Ett mer systematiskt logistiskt tänkande inom vårdsektorn 

effektiviserar materialflöden och ökar kvaliteten samtidigt som det finns potential till 

kostnadsreduceringar (Rajalakshmi, Chandra Mohan & Dhinesh Babu, 2011). 

Materialflödena inom vård och omsorg kan alltså effektiviseras genom tillämpning av 

vårdlogistik som Arvidsson (2007) tar upp i idéskriften ”Vårdlogistik – rätt patient får rätt 

vård av rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad”.  

 

Hälso- och sjukvården är en omfattande och komplex organisation som har flera olika typer 

av godsflöden och dessa flöden är i ständig rörelse. Det krävs således en effektiv 

godshantering då ett litet fel kan leda till stora negativa följder för vården och påverka dess 

kvalitet och service mer än i vanlig näringsverksamhet (Nyström & Sjöberg, 2007). Detta 

medför att transportenheten inom regionservice får en väsentlig roll i den löpande 
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verksamheten av vården då det är de som har i uppgift att säkerställa att viktigt gods, både 

ingående och utgående, kommer fram och inte försvinner någonstans i godsflödet 

(Andersson, Verksamhetschef, 2016-01-19; Söderlund, Verksamhetsutvecklare, 2016-01-19). 

 

Enligt Arvidsson (2007) måste vården betrakta godsflödena som olika processer. 

Materialhanteringsprocessen involverar sjukhusens komplexa materialförsörjning med både 

material av högprioritet och lågprioritet som behövs i såväl stora som små mängder. 

Processen innefattar många moment och materialet måste passera fler delar innan det når 

slutkund och kan utföra sin funktion. Då materialet alltid ska finnas tillgängligt och lagras i 

de många förråden som finns på sjukhusets alla avdelningar, krävs det logistiska aktiviteter så 

som inköp, lagring och distribution (Landry & Philippe, 2004).   

 

För att säkerställa ett effektivt och välfungerande informations- och godsflöde med hög 

servicenivå krävs det förståelse för hur flödena fungerar, hur dessa är relaterade till varandra 

samt hur de samverkar (Hammer, 2001). Det är en stor fördel för en organisation att kartlägga 

sina processer och flöden då man genom en kartläggning bildar en helhetsbild och på så sätt 

kan identifiera och eliminera kvalitetsbrister i flödet samtidigt som involverade personer får 

bättre insikt i flödesprocesserna och kan hantera dessa bättre (Tyagi, Choudhary, Cai & 

Yang, 2015). Arvidsson (2007, s. 6) påstår ”Att förstå hur processer och system i vården 

fungerar är första steget för att kunna förbättra den och därmed göra det bättre för 

patienterna.” 

 

Transportenheten inom regionservice har i dagsläget ingen kartläggning av hur godsflödet 

och informationsflödet av förbrukningsmaterial ser ut (Andersson, Verksamhetschef, 2016-

01-19) vilket gör att de går miste om ett helhetsperspektiv och har svårt att kontrollera flödet 

(Melan, 1993). De bedriver ett komplext flöde där centrallasarettet i Växjö mottar cirka 20 

vagnar (se bild 2) varje dag med förbrukningsmaterial från materialdepån i Karlskrona, 

Blekinge, som sedan ska distribueras ut till slutanvändare. Transportenheten ansvarar för 

transporten, mottagningen samt distributionen av detta gods. Det är flera aktörer involverade i 

detta flöde, både interna och externa aktörer och dessa har alla olika ansvarsområden 

(Andersson, Verksamhetschef, 2016-01-19).  
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Bild 2. En vagn med förbrukningsmaterial. Källa: regionservice, 2016. 

 

Komplexiteten och svårigheten att styra flödet beror på det faktum att det är många externa 

aktörer involverade utan någon koppling till varandra och varje aktör ansvarar för sin del av 

flödet (Melan, 1993: Nyström & Sjöberg, 2007). Detta leder till att det är svårt för 

transportenheten inom regionservice att veta vart i godsflödet fel uppstår vid exempelvis 

uteblivna leveranser, sena leveranser, fel leveranser eller defekta leveranser. Vid sådana typer 

av fel kan sjukvården bli lidande då det är av stor vikt att de mottagande enheterna, i detta fall 

en vårdcentral eller en avdelning på sjukhuset, får det som har beställts då försenat eller 

försvunnet gods innebär en negativ påverkan på kvaliteten inom sjukvården. 

Transportenheten inom regionservice har inga riktiga åtgärder för dessa leveransfel då de 

varken vet var felen uppstår eller vad felen beror på vilket orsakar kvalitetsbrister, höga 

kostnader och lågt resursutnyttjande (Söderlund, Verksamhetsutvecklare, 2016-01-19).  

Enligt ”Sjukvården – en tjänstebransch med effektiviseringspotential” går det att 

”effektivisera och höja kvaliteten inom sjukvården genom att olika aktörer samverkar och 

skapar bra förutsättningar för varandra vid överlämningar i ett och samma flöde” (Nyström & 

Sjöberg, 2007, s. 9). 

 

Genom en flödeskartläggning av förbrukningsmaterialets väg från centraldepån i Karlskrona 

till de mottagande enheterna inom Kronoberg, kan transportenheten få ett helhetsperspektiv 
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som bidrar till att godsflödet och informationsflödet kan effektiviseras genom identifiering 

och eliminering av kvalitetsbrister i flödet (Aldowaisan & Gaafar, 1999). En kartläggning 

ökar spårbarheten av godset då det medför bättre kontroll över vart godset befinner sig och 

kännedom om vart felen uppstår vilket i sin tur innebär att de kan införa fler åtgärder (Nash 

& Poling, 2009). På så sätt kan bland annat en högre leveranskvalitet erhållas inom vården. 

 

1.3 Problemformuleringar 

 Hur ser godsflödet och informationsflödet av förbrukningsmaterial hos regionservice 

ut i nuläget? 

 Vilka kvalitetsbrister och bakomliggande orsaker till dessa kan identifieras i det 

nuvarande godsflödet och informationsflödet av förbrukningsmaterial hos 

regionservice? 

 Vilka åtgärder bör regionservice vidta för att minska kvalitetsbrister i godsflödet och 

informationsflödet av förbrukningsmaterial? 

 

1.4 Syfte  

Detta examensarbete avser att göra en nulägesbeskrivning med hjälp av flödekartläggningar 

av regionservice godsflöde och informationsflöde av förbrukningsmaterial. Syftet är att 

identifiera de nuvarande kvalitetsbristerna och orsakerna till dessa samt föreslå åtgärder som 

ska leda till förbättringar. 
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4 Kvalitets-
brister

• Teori: I detta avsnitt presenteras relevanta teorier.

• Empiri: Den insamlade datan kommer ligga till grund för detta avsnitt.

• Analys: Empirin samt teorin kommer att analyseras i förhållande till 
varandra för att besvara problemformuleringen.

5 Förbättrings-
åtgärder

• Teori: I detta avsnitt presenteras relevanta teorier.

• Analys: Den tidigare empirin samt teorin kommer att analyseras i 
förhållande till varandra för att besvara problemformuleringen.

6 Slutsatser

• I slutsatsen redogörs de framkomna resultaten som besvarar 
problemformuleringarna. Vidare diskuteras egna reflektioner och kritik till 
eget arbete, studiens bidrag och samhälleliga aspekter samt förslag till 
vidare forskning.  

1 Inledning

• I inledningen presenteras en bakgrundsbeskrivning och därefter följer en 
problemdiskussion som mynnar ut i tre problemformuleringar samt syfte. 

2 Metod

• Metodkapitlet beskriver olika metodval samt tillvägagångssätt som 
författarna har använt sig av.

3 Flödes-
kartläggning

• Teori: I detta avsnitt presenteras relevanta teorier.

• Empiri: Den insamlade datan kommer ligga till grund för detta avsnitt.

• Analys: Empirin kommer att utgöra grunden för analysen medan teorin 
används som ett tillvägagångssätt. 

1.5 Uppsatsens disposition  

 

 

 

 

 

Figur 1. Uppsatsens disposition. Egen illustration. 
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2 Metod 

I detta avsnitt redogörs författarnas val av vetenskapligt synsätt och angreppssätt, 

forskningsmetod, undersökningsdesign, tillvägagångssätt för datainsamlingen samt urval. 

Vidare presenteras analysmetoden med tillhörande analysmodell och fortsätter sedan med 

beskrivningar av olika kvalitetskriterier som kan mäta studiens kvalitet, etiska överväganden 

och även källkritik till studien. Avslutningsvis åskådliggörs en sammanfattande tabell. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt  

Epistemologi som även kallas för kunskapsteori är ett synsätt som talar om vad som är eller 

kan betraktas som godtagbar kunskap inom olika områden. Två epistemologiska synsätt som 

presenteras av Björklund och Paulsson (2012) är positivism och icke-positivism som enligt 

Bryman och Bell (2013) benämns som positivism och hermeneutik.  Inom positivismen ses 

vetenskapen som något objektivt och när studier av verkligheten görs, förespråkas 

användningen av naturvetenskapliga metoder. En positivistisk syn används framförallt för att 

ta reda på hur saker och ting fungerar snarare än varför saker fungerar som de gör (Björklund 

& Paulsson, 2012). Motsatsen till positivism är hermeneutik som motsäger att vetenskapen är 

något objektivt utan menar istället att det är något subjektivt då kunskapsuppfattningen 

baseras på förståelse samt tolkning vid studier av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 

2013).  

 

Vårt val av vetenskapligt synsätt 

Denna studie har ett positivistiskt vetenskapssynsätt då både den teoretiska och empiriska 

referensramen har återgivits objektivt utan författarnas personliga åsikter och tolkningar. För 

att uppnå studiens syfte har det genomförts både intervjuer och observationer vilket anses 

vara objektiv kunskap och därför har ett tolkande synsätt inte tillämpats.  

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt  

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2009) är deduktion, induktion och abduktion tre olika sätt att 

få grepp om verkligheten och förstå förhållandet mellan teori och praktik.  Det deduktiva 

angreppssättet går ut på en prövning av befintliga teorier där insamling av befintlig teori om 

hur världen ser ut sker innan insamling av empiri för att undersöka om det överensstämmer 

med verkligheten (Jacobsen, Sandin & Hellström, 2002). Induktion innebär däremot att 
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empiri samlas in utan att det först gjorts någon teoriinsamling, det vill säga att teori genereras 

på basis av den insamlade empirin (Sohlberg & Sohlberg, 2009). En kombination av dessa 

två angreppssätt är abduktion som betyder att forskarna går fram och tillbaka mellan 

deduktion och induktion och ett resultat framkommer när teori och empiri används samtidigt 

(Björklund & Paulsson, 2012).  

 

Vårt val av vetenskapligt angreppssätt 

Ett deduktivt angreppssätt har varit utgångspunkten för denna studie där befintlig forskning 

och teorier inom det valda ämnesområdet har inhämtats först. Därefter har en insamling av 

empirisk data genomförts där valda teorier har verifierats.  

 

2.3 Forskningsmetod 

Enligt Jacobsen, Sandin och Hellström (2002), Björklund och Paulsson (2012) samt Bryman 

och Bell (2013) finns det två forskningsmetoder, kvantitativ och kvalitativ, som forskare kan 

använda sig av vid olika typer av studier. En kvantitativ forskningsmetod utgår från en sluten 

ansats vilket innebär att informationen som samlas in är begränsad och i förväg fastställd 

(Jacobsen, Sandin & Hellström, 2002).  I kvantitativa undersökningar sker datainsamlingen 

främst genom enkäter där fokus ligger på siffror snarare än ord vilket gör att kunskapen får 

ett förklarande syfte (Bryman & Bell, 2013).  

 

En kvalitativ ansats är å andra sidan en mer öppen och djupgående studie där fokus läggs på 

förståelse istället för på förklaring. Kvalitativa undersökningar görs vanligtvis med hjälp av 

deltagande observationer, kvalitativa intervjuer eller fokusgrupper och är mer flexibla och 

öppna för ny information och överraskningar än vad kvantitativa metoder är (Björklund & 

Paulsson, 2012).  

 

Vårt val av forskningsmetod 

Till denna studie har en kvalitativ forskningsmetod ansetts vara lämpligast då det kräver en 

helhetssyn för att få en uppfattning om forskningsproblemet. Valet har också motiverats av 

studiens syfte som är att med hjälp av flödeskartläggningar göra en nulägesbeskrivning av 

transportenhetens godsflöde och informationsflöde av förbrukningsmaterial för att kunna 

identifiera de nuvarande kvalitetsbristerna samt föreslå åtgärder som ska minska dessa brister. 
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Detta har uppnåtts genom deltagande observationer där författarna har satt sig in i 

flödesprocessen samt genom kvalitativa intervjuer med personer som är involverade i flödet. 

 

2.4 Undersökningsdesign  

En undersökningsdesign beskriver strukturen för hur insamlingen samt analysen av data ska 

ske och Bryman och Bell (2013) menar att det finns fem olika typer av 

undersökningsdesigner. Dessa är experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, 

komparativ design och fallstudiedesign där fallstudie är den som är vanligast och användbar i 

de flesta studierna. 

 

I ”Fallstudier: design och genomförande” redogör Yin (2007) betydelsen av en fallstudie som 

är en intensiv studie av aktuella skeenden inom exempelvis en organisation. Vid fallstudier 

fokuseras ett eller flera speciella fall där detaljerade och djupgående studier genomförs 

genom främst observationer och intervjuer. Insamling av data sker från flera källor vid en 

fallstudie och genomförs vanligtvis i en social miljö. Vidare tar Yin (2007) upp olika typer av 

fallstudier, enfallsstudier och flerfallsstudier. Enfallsstudier innebär att endast en organisation 

studeras som skiljer sig från flerfallsstudier där flera organisationer studeras på samma gång.  

 

Vårt val av undersökningsdesign 

Denna studie har utgått från en enfallstudiedesign då det krävs djupgående observationer och 

intervjuer för att göra en flödeskartläggning av regionservice godsflöde och 

informationsflöde av förbrukningsmaterial. För att få en djup förståelse av den nuvarande 

situationen behövs det närhet till fallet vilket en fallstudie har möjliggjort. Motivet till valet 

av denna undersökningsdesign har baserats på det faktum att det är en specifik del av ett stort 

förlopp inom regionservice som har studerats djupgående och noggrant.  

 

2.5 Tillvägagångssätt för datainsamling  

Datainsamlingen kan huvudsakligen ske via två olika typer av data, antingen primärdata eller 

sekundärdata. Primärdata är data som tidigare inte har varit tillgänglig utan som personligen 

har samlats in för den aktuella studien vilket exempelvis kan göras genom intervjuer och 

observationer. Sekundärdata är däremot data som redan varit insamlad sedan tidigare av 
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andra forskare för någon annan studie och kan till exempel vara vetenskapliga artiklar eller 

böcker (Jacobsen, Sandin & Hellström, 2002).  

 

Vårt val av datainsamlingsmetod 

I denna studie har både primärdata och sekundärdata använts. Primärdata har huvudsakligen 

bestått av kvalitativa intervjuer, i form av besöksintervjuer, och observationer som 

genomförts med olika aktörer som är involverade i flödesprocessen. Kvalitativa intervjuer är 

mer flexibla än vad kvantitativa intervjuer är då intervjun kan röra sig i olika riktningar 

beroende på vilka svar som fås av respondenterna (Bryman & Bell, 2013). Eftersom att 

uttömmande svar från respondenterna har eftersträvats för att kunna fånga upp deras 

perspektiv, har författarna arbetat med öppna och generella frågor.  

 

Ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer är exempel på två typer av 

kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Denna studie har utgått från både 

ostrukturerade intervjuer samt semistrukturerade intervjuer. De ostrukturerade intervjuerna 

genomfördes i samband med observationerna. Anledningen till detta var för att möjliggöra att 

ställa spontana frågor och funderingar som dök upp under tiden som observationerna skedde. 

De ostrukturerade intervjuerna gjorde att respondenterna kunde vara fria i sina svar och inte 

styrda av våra frågor. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes i samband med 

bestämda intervjutillfällen där det fanns ett tydligt fokus på området som skulle undersökas 

och således utformades intervjuguider (se bilagor 2-5). Intervjuguiderna bestod av frågor som 

författarna utgick från vid genomförandet av intervjuerna men det ställdes inget krav på 

någon särskild ordning eller utformning av frågor. Utöver frågorna i intervjuguiderna ställdes 

även andra följdfrågor. Respondenterna fick ta del av intervjuguiderna innan intervjuerna tog 

plats för att möjliggöra så lyckade intervjuerna som möjligt med förberedda respondenter.   

 

Det andra tillvägagångssättet som har använts för att samla in primärdata är genom 

observationer. Observationer genomfördes för att möjliggöra en bättre insikt i hur 

flödesprocessen fungerar. Data har införskaffats genom en processpromenad, vilket innebär 

att författarna har promenerat genom godsflödet för att på så sätt få förståelse för hur det går 

till. Detta tillvägagångssätt innebär att det har getts möjlighet till att observera det komplexa 

samspelet mellan vad involverade personer i flödet säger och gör samt i vilket sammanhang 

de säger och gör det. Observationer skiljer sig med avseende på om det är en deltagande 
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observation eller icke-deltagande observation. En deltagande observation innebär att 

författaren medverkar i aktiviteten som studeras medan icke-deltagande observation innebär 

att författaren observerar på avstånd och utan något deltagande (Jacobsen, Sandin & 

Hellström, 2002).    

 

Observationer har skett vid första datainsamlingstillfället och intervjuer har skett vid både 

första och andra datainsamlingstillfället. Första tillfället var vid insamling av empiri till 

problemformulering 1 där observationer och ostrukturerade intervjuer genomfördes. Andra 

tillfället var vid insamling av empiri till problemformulering 2 där semistrukturerade 

intervjuer genomfördes för att komplettera den första insamlade empirin och på så sätt få mer 

djup. Utöver de två tillfällena har det även gjorts intervjuer löpande vid behov. 

Problemformulering 3 har byggt på resultatet från de två tidigare frågorna.  

 

Studiens sekundärdata har utgjort underlaget för den teoretiska referensramen och samlades 

in genom litteratur och vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet men även genom olika 

filer och dokument som har tillhandahållits av regionservice. De databaser som användes vid 

sökning av vetenskapliga artiklar var OneSearch och Business Source Premier där sökorden 

bland annat var process mapping, material flow, information flow, transportation, flow chart, 

quality defects, waste och hospital logistics. 

 

2.6 Urval av respondenter 

För att få en avgränsning i datainsamlingen görs det vanligtvis ett urval av personerna som 

ska intervjuas och observeras. Urvalet kan göras genom antingen ett så kallat 

sannolikhetsurval som betyder att urvalet sker slumpmässigt vilket gör att alla personer har 

lika stor chans att studeras, eller genom ett icke-sannolikhetsurval där personerna väljs ut 

subjektivt vilket innebär att urvalet inte sker slumpmässigt. Det finns olika urvalsmetoder 

som ingår i sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Systematiskt urval, obundet 

slumpmässigt urval och stratifierat slumpmässigt urval är tre exempel på urvalsmetoder som 

ingår i ett sannolikhetsurval. Vidare är kvoturval, bekvämlighetsurval och snöbollsurval 

några exempel på metoder som ingår i icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2013).  
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Vårt urval 

Urvalet för denna studie har gjorts ur ett icke-sannolikhetsurval där urvalsmetoden har varit 

snöbollsurval vilket innebär att forskaren till en början endast tar kontakt med en person som 

är relevant för studien och innehar mycket kunskap om ämnet. Denna person leder forskaren 

sedan till andra personer som kan vara betydelsefulla för studien (Jacobsen, Sandin & 

Hellström, 2002).    

 

Författarna till denna studie tog i första hand kontakt med verksamhetschefen för service 

2020 som i sin tur presenterade verksamhetsutvecklaren på regionservice. Tillsammans gav 

de förslag på involverade aktörer i godsflödet som var lämpliga intervjupersoner samt 

observationsprocesser. Detta har stärkt studien eftersom att personer med rätt kompetens 

inom ämnesområdet har studerats och intervjuats.  

 

 

Tabell 1. Utförda intervjuer. Egen illustration. 

 

Intervjurespondent Befattning Organisation Datum 

Katarina Andersson Verksamhetschef Service 2020 2016-01-19 

2016-05-10 

Per-Olof Söderlund Verksamhetsutvecklare Regionservice 2016-01-19 

Patric Olgrim Avdelningschef Materialdepå 2016-03-01, 

2016-03-29 

Helèn Göthesson Personal Materialdepå 2016-03-01 

Jonny Karlsson Säljare Alwex Transport AB 2016-03-01, 

2016-03-29 

Mikael Samuelsson Driftchef ISS Facility Services 2016-03-02, 

2016-03-30 

Oscar Lindberg Medarbetare ISS Facility Services 2016-03-02 

Marcus Kullenbert Avdelningschef Transportenheten 2016-03-07, 

2016-03-30 

Ulf Carse Chaufför Transportenheten 2016-03-07 
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Tabell 2. Utförda observationer. Egen illustration. 

 

2.7 Analysmetod 

Då denna studie har tre problemformuleringar att besvara, har studien delats in på det sätt att 

varje problemformulering har fått sitt eget teoriavsnitt, empiriavsnitt och analysavsnitt (se 

figur 2). I analysavsnitten ställdes den framtagna teorin mot den insamlade empirin och 

analyserades med hjälp av en analysmetod för att kunna dra studiens slutsatser (Björklund & 

Paulsson, 2012). Vid fallstudier är mönstermatchning en analysmetod som innebär att 

mönster som påträffas vid det insamlade empiriska materialet jämförs med liknande mönster i 

den teoretiska referensramen. En hög grad av intern validitet kan tillhandahållas om mönstret 

som påträffats är likadant vid insamling av empiri och teori. Om det däremot uppstår 

mönsterskillnader mellan dessa ges det möjlighet till nya insikter och nytänkande (Yin, 

2007). 

 

Kapitel 3 består utav den första problemformuleringen som avser att göra 

flödeskartläggningar för att få en nulägesbeskrivning av godsflödet och informationsflödet av 

förbrukningsmaterial. Teorier avseende processer, processkartläggning och 

funktionsflödesschema har samlats in och presenterats i den teoretiska referensramen och 

vidare har empirin samlats in genom intervjuer och observationer. Kapitlets analys består av 

en nulägesbeskrivning som har utgjorts av flödeskartläggningar. Första 

problemformuleringen är grundläggande för studien och flödeskartläggningarna utgör därför 

ett verktyg för resterande problemformuleringars analysavsnitt. 

Anläggning Observationsobjekt Datum 

Materialdepå Sterilen – packnings- och plockningsprocess 2016-03-01 

Materialdepå Depån – packnings- och plockningsprocess 2016-03-01 

Materialdepå Uppställningsplats – pålastning och transport      2016-03-01 

Centrallasarett Godsmottagning – avlastning av chaufför  2016-03-01 

Centrallasarett Godsmottagning – sortering och utleverans  2016-03-02 

Centrallasarett En sjukhusavdelning – uppackning  2016-03-02 

Transport Förrådstur – pålastning, transport, utlastning och 

uppackning 

2016-03-07 
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Studiens andra problemformulering avser att identifiera kvalitetsbrister i godsflödet samt 

informationsflödet och utreda orsakerna till dessa vilket har behandlats i kapitel 4. Relevanta 

teorier för detta kapitel är kvalitet, kvalitetsbrister och orsak-verkandiagram och även här har 

empirin samlats in genom intervjuer med involverade aktörer. Den insamlade teorin och 

empirin samt föregående kapitels analys har lagt grunden för detta kapitels analys där 

kvalitetsbrister har identifierats och en orsaksanalys har genomförts för att härleda orsakerna 

till bristerna i gods- och informationsflödet.   

 

Kapitel 5 har behandlat den tredje problemformuleringen som syftar till att resultera i 

förbättringsåtgärder för att minska bristerna som påträffades i kapitel 3 och kapitel 4. Teorin 

har bestått av informationssystem, godsspårning samt kvalitetskontroller medan empirin i 

huvudsak har bestått av den tidigare insamlade empirin. Olika förbättringsåtgärder har 

analyserats utifrån vilket eller vilka förslag som är mest användbara och som ger mest nytta 

hos regionservice.   

 

De tre analysavsnitten har sedan tillsammans lett till en gemensam slutsats. 
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Figur 3. Analysmodell. Egen illustration. 

 

 
 

Figur 2. Analysmodell. Egen illustration. 

 

2.8 Kvalitetskriterier 

För att bedöma en fallstudies kvalitet finns det enligt Yin (2007) fyra kvalitetskriterier, 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet som alltid måste beaktas i så 

stor utsträckning som möjligt i vetenskapliga sammanhang. Dessa beskrivs nedan: 

 

 Begreppsvaliditet. Detta mått talar om ifall det som avses mätas i en studie verkligen 

mäts. Olika sätt för att öka begreppsvaliditeten är genom användning av flertalet 
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källor och perspektiv, skapa en beviskedja genom att låta en utomstående kontrollera 

studien löpande samt att nyckelpersoner får ta del av studiens utkast. 

 

 Intern validitet. Är ett mått som används vid kausala och förklarande studier där ett 

orsakssamband ska påvisas, det vill säga hur två studerande objekt korrelerar med 

varandra. För att öka den interna validiteten kan fyra olika tillvägagångssätt användas. 

Dessa är att olika mönster jämförs med varandra, att förklaringar till ett eventuellt 

samband byggs upp, att rivaliserande förklaringar tas upp och slutligen att logiska 

modeller används. 

 

 Extern validitet. För att studera studiens generaliserbarhet, alltså om studiens resultat 

är överförbar till andra miljöer och situationer, kan detta mått användas. I fallstudier 

kan detta vara ett problem då de studerar ett fall väldigt djupgående och på så sätt blir 

resultatet svårt att generalisera. Vid enfallsstudier kan extern validitet dock uppnås 

genom användning av redan existerande teori. 

 

 Reliabilitet. Detta mätinstrument mäter graden av tillförlitlighet i studien. Med detta 

menas att ifall studien upprepas ska resultatet vara densamma som första gången den 

genomfördes för att säkerställa att fel och skevheter har undvikits. För att möjliggöra 

detta och öka reliabiliteten bör studiens tillvägagångssätt dokumenteras så noggrant 

som möjligt.  

 

(Yin, 2007) 

 

Våra strategier för att säkerställa kvalitetskriterier 

Denna studie har använts sig av samtliga kvalitetskriterier för att styrka att undersökningen är 

trovärdig. För att uppfylla begreppsvaliditeten har många olika empiriska källor använts så 

som intervjuer och observationer av personer som har olika befattningar och arbetsuppgifter. 

Begreppsvaliditeten har även stärkts genom att opponenter, examinator och handledare har 

läst igenom och granskat studien löpande och deras kommentarer har tagits i beaktning.  

 

Den interna validiteten har uppfyllts genom att flödeskartläggningar av 

förbrukningsmaterialet har gjorts där det framgått hur olika delar av flödet hänger ihop och 

hur de har ett samband. Extern validitet har också uppnåtts då den teoretiska referensramen 
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har baserats på existerande teori från olika litteraturer och artiklar. Författarna anser att 

studiens resultat är generaliserbart till liknande verksamheter som upplever likartade problem 

då de kommer att kunna använda sig av tillvägagångssättet för flödeskartläggningen samt 

åtgärderna för att minska kvalitetsbristerna.  

 

För att stärka studiens reliabilitet har metodkapitlet detaljrikt beskrivit de tillvägagångssätt 

som har använts och metodvalen som författarna har gjort. Dessutom finns en källförteckning 

tillgänglig där alla referenser har presenterats och även bilagor med bland annat 

intervjuguider. 

 

2.9 Etiska överväganden 

Forskningsetik är en annan viktig aspekt som bör tas i beaktning inom företagsekonomisk 

forskning och det grundar sig i hur de involverade personerna blir behandlade i studien för att 

undvika att de kommer till skada eller får negativa konsekvenser (Jacobsen, Sandin & 

Hellström, 2002). Författarna till denna studie har gjort etiska överväganden vad gäller 

genomförandet och resultatet av studien. 

 

Bryman och Bell (2013) presenterar två etiska principer, informationskravet och 

samtyckeskravet vilket har uppfyllts genom att involverade personer informerades om vad 

studien går ut på och dessutom om deras rättigheter så som att det är frivilligt att medverka 

och att de har rätten till att dra sig ur om så önskas. Anonymitet är en annan etisk princip som 

också uppfylldes då det gavs möjlighet till de involverade att vara anonyma för att uppmana 

de att svara så ärligt som möjligt utan att de kommer till skada för att ha delgett känslig 

information.  

 

Principen nyttjandekravet uppfylldes med tanke på att de intervjuade personernas svar endast 

har behandlats av författarna och endast för undersökningssyftet och inte för andra ändamål. 

Då all information som delgetts till involverade personer ska vara korrekt och inte 

vilseledande, har även kravet om falska förespeglingar uppnåtts.  
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2.10 Källkritik 

Vid en studie av kvalitativ karaktär som denna, är de etiska principerna viktiga för att kunna 

möjliggöra en rättfärdigad studie. Genom eftertänksamhet och försiktighet samt genom de 

etiska överväganden som har gjorts, anser författarna att de har uppnått ett trovärdigt 

forskningsresultat som presenterar en rättvis bild. 

 

I och med att denna studie har utförts på basis av ett uppdrag från själva Region Kronoberg 

antar författarna att de har fått ett ärligt material från involverade personer och därmed en 

tillförlitlig primärdata. Det är vanligt att verksamheter väljer att undanhålla information och 

endast beskriva sina goda sidor vilket vi inte tror har förekommit i denna studie då det är av 

stor vikt för både Region Kronoberg och regionservice att deras problem löses.  

 

Då de intervjuade och observerade personerna i studien har haft olika befattningar och 

ansvarsområden inom godsflödet, har det inneburit att de hade olika kunskaper och 

kompetenser vilket kan ha påverkat studiens resultat. Detta har dock gett kunskap från flera 

håll och perspektiv vilket inte bara har ökat begreppsvaliditeten utan också möjliggjort en 

bredare syn inom området. Att intervjufrågorna skickades ut till respondenterna i förväg 

motiverades av det faktum att utförliga svar eftersträvades. Nackdelen är att det kan innebära 

att svaren har diskuterats och blivit influerade av andra åsikter.  

 

Den teoretiska referensramen har i huvudsak bestått av litterära källor och vetenskapliga 

artiklar och därför lades tillsyn på innehållet genom jämförelser av innehållet från en 

författare med andra författares innehåll för att bekräfta att det som står är pålitligt. Även de 

vetenskapliga artiklarna anses vara trovärdiga då de uppfyller kraven för att räknas som 

vetenskapliga eftersom att de var tillgängliga på universitetets sökmotor och databaser samt 

att de bland annat har granskats före publicering.  
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2.11 Metodsammanfattning 

 

Metoder Våra val 

Vetenskapligt synsätt Positivistiskt  

Vetenskapligt angreppssätt Deduktion 

Forskningsmetod Kvalitativ 

Undersökningsdesign Fallstudie 

Datainsamling Primärdata – Ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer och deltagande 

observationer 

Sekundärdata - Litteratur och artiklar 

Urval Icke-sannolikhetsurval - Snöbollsurval 

Kvalitetskriterier Begreppsvaliditet 

Intern validitet 

Extern validitet 

Reliabilitet 

Etiska överväganden Anonymitetskravet 

Informationskravet 

Samtyckeskravet 

Nyttjandekravet 

Falska förespeglingar 

Källkritik Undanhållande av information 

Olika kunskaper och kompetenser 

Influerade svar vid intervjuer 

 

Tabell 3. Sammanfattning av metodval. Egen illustration.  
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3 Flödeskartläggning 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen presentera de teorier som analysen 

kommer att utgå ifrån. Teorierna som beskrivs rör processer, processkartläggning och 

funktionsflödesschema. Vidare kommer resultatet från den empiriska datainsamlingen som 

legat till grund för den kommande analysen att presenteras. Kapitlet avslutas sedan med 

analysen som utgörs av flödeskartläggningar.  

 

3.1 Teori  

3.1.1 Processer  

Definitionen av en process är en samling värdeskapande aktiviteter som har som syfte att 

skapa en output av en eller flera inputs, det vill säga att förädla en vara eller tjänst för att 

tillgodose ett behov (Ljungberg & Larsson, 2012). Processer medför att det är lättare för en 

verksamhet att organisera sitt arbete och med hjälp av de resurser som de har tillgodo kan de 

förädla input så som material och information till ett tillfredställande värde. Värdet som 

skapas är inte endast ett värde för företaget utan detta ska i sin tur innebära ett ännu högre 

värde för kunden. Kunden styr processens resultat och innehåll och därför är det av stor vikt 

att veta vem processens kund är och förstå kundernas behov och hur dessa ska tillfredsställas 

(Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Det är viktigt att en process är standardiserad och upprepbar (Wei, 2014) samt har en tydlig 

och definierad start- och slutpunkt eftersom att processer oftast är tvärfunktionella och 

involverar flera avdelningar av den egna verksamheten eller till och med andra företag 

(Škrinjar & Trkman, 2013).  Enligt Ljungberg och Larsson (2012) består en process av 

nedanstående komponenter:  

 

 Objekt in. Input, den enhet som startar processen och kommer från den senaste 

aktiviteten eller processen. Exempelvis kan objekt in vara en order.  

 Aktivitet. Det arbete som utförs för att möjliggöra förädling av input till output och 

använder resurserna som finns tillgodo. 

 Resurs. De tillgångar som behövs för att processen ska vara verksam så som till 

exempel personal, utrustning, maskiner och så vidare. 

 Information. Underlättar styrning och stöttning av processen.  
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 Objekt ut. Output, slutgiltiga resultatet av förädlingen i processen och kan vara 

objekt in i nästa aktivitet eller process.  

 

Processer delas in i tre grupper beroende på vilken uppgift de har, huvudprocesser, 

stödprocesser och ledningsprocesser (Bergman & Klefsjö, 2012). Huvudprocesser är 

processer som bildar ett system som utgör grunden för verksamheten och kallas även för 

kärnprocesser. Dessa processer består av en verksamhets övergripande processer och 

innefattar aktiviteter som har som mål att direkt skapa värde åt interna och externa kunder. En 

huvudprocess initieras genom signal från en stödprocess (Ljungberg & Larsson, 2012). Det är 

stödprocessen som gör det möjligt för huvudprocessen att fungera korrekt genom att försörja 

de med resurser. Detta innebär att den interna kundens behov uppfylls direkt samtidigt som 

den externa kundens behov uppfylls indirekt (Bergman & Klefsjö, 2012). Vidare är 

ledningsprocesser aktiviteter som handlar om långsiktiga beslut som rör en verksamhets mål 

och strategier. Dessa behövs för att utveckla, samordna och leda huvudprocesser och 

stödprocesser (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

Det huvudsakliga målet med processer är att uppnå effektivitet och hög kvalitet i 

verksamheten. För att göra det möjligt att uppnå detta bör verksamhetens resurser användas 

på ett effektivt sätt, alltså med ett minimalt utnyttjande av resurser. Ett sätt att utvärdera om 

en process är effektiv är att undersöka om det finns aktiviteter i processen som inte bidrar till 

värdeskapande utan till slöseri av resurser. Således är processens utformning och design 

väsentlig för att kunna identifiera eventuella slöseri som resulterar i ineffektivitet och låg 

kvalitet (Ljungberg & Larsson, 2012).  

 

3.1.2 Processkartläggning 

Processkartläggning är en metod för att studera och förstå sin verksamhets processer bättre. 

Genom att kartlägga processer tydliggörs det hur en verksamhet är uppbyggd, vilka delar av 

verksamheten som är särskilt viktiga samt hur de olika processerna inom en verksamhet 

samverkar med varandra (de Boer et al., 2015). Det som processkartläggningen också bidrar 

med är en djupare förståelse för verksamhetens mål, vad som generar värde och den 

synliggör även förbättringsmöjligheter. Utifrån en väl utförd processkarta går det sedan att 

genomföra kvalitetsmätningar och uppföljningar (Ljungberg & Larsson, 2012). 
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Denna metod går ut på att grafiskt presentera processerna genom en kartläggning som på ett 

lättförståeligt sätt ger en tydlig helhetsbild över hur processerna ser ut, hur dessa fungerar 

samt vilka olika aktiviteter som förekommer i en process (Melan, 1993). En processkarta 

illustrerar hur olika delar av verksamheten är relaterade till varandra och hur de samverkar för 

att omvandla input till output och därmed skapa värde för kunden. Den skapar transparens 

vilket innebär att medarbetarna kan förstå sambandet mellan utförda aktiviteter och på så sätt 

utveckla en gemensam syn på processerna (Hammer, 2001). Detta medför också att 

medarbetarna får bättre kunskap om sin egen avdelnings insats till helheten vilket leder till 

ökat informationsutbyte och delaktighet inom hela verksamheten (Ljungberg & Larsson, 

2012). Enligt Nash och Poling (2009) är processkartläggningens största styrkor är just 

enkelheten av framställningen som visar en process och vad som sker i den. 

 

Processkartläggningen är bland den mest använda metoden vid arbete med process- och 

kvalitetsförbättringar då den på ett simpelt sätt samlar information och skapar förståelse för 

en process (Nash & Poling, 2009). En kartläggning av en process beskriver vad som ska 

göras, var och när det ska göras, vem som ska göra det men även vad eller vem som påverkas 

av det. Detta kan sedan ifrågasättas och processens utformning kan komma att ändras och 

förbättras vid identifiering och eliminering av onödiga processteg (Aldowaisan & Gaafar, 

1999). Processkartläggningar är i själva verket inte det som leder till förbättringar utan 

företag kan genom kartläggningen identifiera brister i processerna då det är lättare att mäta 

och analysera processerna med hjälp av att kartorna används som verktyg (Ljungberg & 

Larsson, 2012). För att processkartan ska vara så användbar som möjligt krävs det ett fokus 

på rätt detaljer och därför bestäms detaljnivån av själva utföraren. Enligt Melan (1993) bör 

det som skapar värde eller fördröjningar och förflyttar material inkluderas i processkartan.  

 

3.1.2.1 Tillvägagångssätt vid processkartläggning 

Innan utformning av en hel processkarta krävs det förståelse för hela processen och dess 

delprocesser samt syftet. Dessutom måste processens start- och slutpunkt också klargöras och 

därför är det viktigt att processen bryts ner till detaljnivå. Det är även viktigt att fastställa 

vilka personer och/eller aktörer som är berörda av processen innan data kan samlas in, vilket 

vanligtvis görs via observationer eller intervjuer (Melan, 1993). För att undvika obalans i 

kartläggningen bör alla delar av processen kartläggas lika ingående och noggrant vid 

framtagning av kartan.  
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Ljungberg och Larsson (2012) har tagit fram en praktisk arbetsmetodik för hur en 

processkartläggning kan genomföras. Denna arbetsmetodik innehåller följande åtta steg: 

 

 Steg 1. Definiera processens syfte och start- och slutpunkten.  

 Steg 2. Processens aktiviteter ska identifieras och antecknas. 

 Steg 3. Arrangera aktiviteterna i rätt ordning. 

 Steg 4. Sätt ihop och eventuellt lägg till aktiviteter.  

 Steg 5. Definiera objekt in och objekt ut till var och en av aktiviteterna.  

 Steg 6. Kontrollera att alla aktiviteter hänger ihop vid objekten.  

 Steg 7. Kontrollera att alla aktiviteter har samma detaljnivå och att namnen på dem är 

lämpliga för sitt ändamål.  

 Steg 8. Fortsätt förbättra tills en tillfredsställande beskrivning av processen har 

framtagits. 

 

En processkartläggning illustreras i vanliga fall grafiskt med hjälp av symboler och färger 

som är till för att skapa en överblick och underlätta förståelsen av processen. Vid en 

processkartläggning används olika symboler med fördel för att beskriva de olika aktiviteterna 

som sker inom processen och dessa kan anpassas efter varje process. Damelio (1996) 

presenterar dessa symboler nedan:  
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Figur 3. Processkartläggningens symboler. Egen illustration med utgångspunkt från Damelio (1996). 

 

3.1.2.2 Funktionsflödesschema  

Ett funktionsflödesschema (se figur 4) är ett visuellt verktyg som beskriver ett flöde och 

synliggör icke-värdedeskapande aktiviteter i flödet. Vid kartläggning av processer kan 

funktionsflödesscheman användas då den förutom att visa vilka aktiviteter det är som utförs i 

processen även visar vilka aktörer som är involverade, så som exempelvis personal eller 

avdelningar i en organisation. I de fallen där en uppfattning om antalet individer eller 

avdelningar som är involverade i en process vill erhållas, är funktionsflödesschemat 

passande. Den talar även om vilken roll varje individ eller avdelning har och vad som görs av 

respektive individ eller avdelning. Funktionsflödesschemat kan även användas vid 

effektivisering av flöden då den skapar en tydlig bild över komplexiteten i varje aktörs 

process i det stora flödet och visa hur dessa kan förbättras (Jonsson & Mattsson, 2011; 

Bolstad, Andersson & Larsson, 1994). 
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Avdelning A Avdelning B Avdelning C Avdelning D 

 

 

   

 

Figur 4. Funktionsflödesschema. Egen illustration med utgångspunkt från Jonsson & Mattsson, 

(2011). 

 

  

Aktivitet 1 

Aktivitet 2 Aktivitet 3 

Aktivitet 4 Aktivitet 5 
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3.2 Empiri 

3.2.1 Materialdepån i Karlskrona 

Landstinget Blekinge lagerför och hanterar kundorderna av diverse artiklar och 

förbrukningsmaterial som ska till olika mottagande enheter inom Region Kronoberg från 

Materialdepån i Karlskrona. Materialdepån är belägen i sjukhusområdet i Karlskrona.  Alla 

beställningar som görs av Region Kronoberg kommer alltså till detta lager i Karlskrona med 

undantag från material som inte är avtalade och som istället beställs via upphandlingsenheten 

(Olgrim, avdelningschef, 2016-03-01).   

 

Efter att Centrallasarettet i Växjö har lagt en beställning, sker mottagningen av ordern via 

materialdepåns datasystem, Sesam 2.0, som delar upp ordern i två delar beroende på om både 

sterilt material och icke-sterilt material har beställts i en och samma order (Göthesson, 

personal, 2016-03-01). Efter uppdelningen av ordern skrivs plocklistor ut som personalen ska 

utgå ifrån vid plocknings- och packningsprocessen under hela morgonen och förmiddagen. 

Det sterila materialet förvaras och packas i ett eget lager medan icke-sterilt material förvaras 

och packas i det som kallas för depån. Vid plockningsprocessen är det två personer som går 

runt och plockar orderna mot plocklistan och ställer godset i vagnar (Observation, 2016-03-

01).  

 

När en order är färdigplockad ska den återrapporteras i datasystemet där eventuella ändringar 

görs. Detta kan vara ändringar i till exempel antalet av en viss artikel och görs ifall en 

förpackning innehåller ett större antal än det som beställts i ordern. Skillnaden i antalet ska 

dock inte vara allt för stor.  Anledningen till att detta görs är för att de vill undvika att bryta 

förpackningar då det innebär att datumet för materialet förkortas till endast ett år oavsett om 

den ursprungligen hade ett bäst före datum på exempelvis fyra år (Göthesson, personal, 2016-

03-01). Vidare beaktas datum även vid själva plockningen då det görs efter ”först in, först ut” 

principen (Observation, 2016-03-01).  

 

När återrapporteringen är klar körs vagnarna sedan ut i ett packrum, utan någon vidare 

kontroll på att rätt gods har plockats, där de packas ner av en person. Vid packning, både i 

sterilen och i depån, görs det en bedömning om hur stor kartong som behövs för att packa i 

(Observation, 2016-03-01). Eftersom de bland annat återanvänder kartonger samt har nya 
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kartonger vid behov så finns det väldigt många storlekar att välja på och då är det upp till den 

som packar att bedöma vilken storlek kartongen ska ha. För att packningen ska bli så effektiv 

som möjligt strävar de efter att fylla kartongen så mycket som det går för att slippa köra luft 

på vagnarna (Olgrim, avdelningschef, 2016-03-01). I sterilen markeras kartongerna med 

etiketter där det står ”STERILT” (Observation, 2016-03-01).  

 

Efter packningsprocessen läggs kartongerna på vagnar som transporteras av transportpersonal 

till depån där den uppdelade ordern ska sammansättas. I depån är det tre personer som 

plockar orderna efter sina plocklistor på mindre vagnar och efterhand som de plockar packar 

de även ner godset i kartonger som sedan lastas över på en transportvagn. Packningen på 

depån sker alltså under tiden ordern plockas och vid ett flertal gånger under dagen kommer 

sterilvagnen ner till depån och sterilkartongerna läggs på samma transportvagn som de icke-

sterila kartongerna (Observation, 2016-03-01).   

 

När vagnarna är klara för transport ställer personalen dessa på en uppställningsplats där de 

väntar på att bli upphämtade av transportören som blivit upphandlad av Region Kronoberg 

(Observation, 2016-03-01). Materialdepån i Karlskrona använder sig av visuellstyrning med 

färgade papper och etiketter för att visa vagnarnas destination (se bild 3). Eftersom att 

transportören vanligtvis anländer efter att personalen i materialdepån slutat för dagen kan han 

genom färgerna avgöra vilka vagnar det är som han ska hämta (Olgrim, avdelningschef, 

2016-03-01).  

 

 

Bild 3. Vagnar på uppställningsplats. Egen bild. 
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3.2.2 Transporter från Karlskrona till Växjö 

Alwex Transport AB är det företag som Region Kronoberg har upphandlat ett avtal med för 

att sköta transporttjänster så som transporterna från materialdepån i Karlskrona till 

centrallasarettet i Växjö, CLV (Karlsson, säljare, 2016-03-01).  

 

Varje dag mellan klockan 15:00-16:00 anländer Alwex chaufför till materialdepån i 

Karlskrona och parkerar sin lastbil vid en lastbrygga (Karlsson, säljare, 2016-03-01). Då 

personalen som sagt kan ha gått hem när chauffören anländer har man för att öka 

flexibiliteten gett chauffören en nyckel till byggnaden där vagnarna är uppställda. Vanligtvis 

har Alwex med sig tomma vagnar från godsmottagningen på CLV som chauffören lastar av 

och lämnar på materialdepån (Olgrim, avdelningschef, 2016-03-01). Därefter ska 

pålastningen av vagnarna i lastbilen påbörjas och för att veta antalet vagnar som ska 

transporteras läser chauffören av en godsdeklaration (se bild 4) som finns inne i byggnaden. 

Med hjälp av färgerna och etiketterna på transportvagnarna ser han vilka som ska med och 

kör in dessa i sin lastbil. När chauffören har säkerställt att antalet vagnar som har lastats på i 

lastbilen stämmer överens med antalet som stod på godsdeklarationen, skrivs 

godsdeklarationen under med chaufförens namnteckning och transporten till CLV påbörjas. 

Inga fler kontroller görs (Observation, 2016-03-01).  

 

 

Bild 4. Godsdeklaration. Egen bild. 
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Transporten från materialdepån till CLV kan antingen vara direkt utan några stopp eller med 

stopp beroende på om Alwex har några ärenden på vägen. Eftersom att Alwex har flera 

kunder utöver Region Kronoberg och utför transporttjänster till flera andra, väljer de det som 

är mest optimalt för dem. Exempelvis avgör de själva hur rutten ska se ut och om det ska vara 

samkörningar på vägen (Chaufför, Alwex, 2016-03-01).  

 

Beroende på vilken tid chauffören kör från materialdepån samt om det görs några stopp på 

vägen, ankommer lastbilen till CLV mellan klockan 17:00-18:00 (Karlsson, säljare, 2016-03-

01). Även här har personalen gått hem för dagen och chauffören har nyckel till byggnaden. 

Chauffören lastar av vagnarna och ställer de på uppställningsplatsen på godsmottagning. 

Detta görs inte i någon särskild ordning med avseende på vilka avdelningar vagnarna ska 

utlevereras till under morgondagen. När avlastningen är klar påbörjar chauffören 

pålastningen av de tomma vagnarna som finns inne på godsmottagningen och som ska 

tillbaka till Karlskrona vid nästa transport (Observation, 2016-03-01).  

 

 

3.2.3 Godsmottagningen på Centrallasarettet i Växjö  

ISS Facility Services sköter via avtal med Region Kronoberg vaktmästerifunktionen på 

Centrallasarettet i Växjö (Ltkronoberg.se, 2015). Tjänsterna som ISS tillhandahåller omfattar 

bland annat beställning av gods, godsmottagning, utleverans och inre transporter samt 

uppackning av godset då de ansvarar för materialförsörjningen på de flesta avdelningarna i 

sjukhuset. Anledningen till varför detta uppdrag ligger hos ISS är för att personalen på 

sjukhusets avdelningar ska kunna prioritera vården och lägga all sin tid på patienter istället 

för att handskas med beställning och uppackning av gods (Samuelsson, driftchef, 2016-03-

02). Dock sker inte detta för alla avdelningar utan där det ännu inte är implementerat sköter 

vården själva sina materialförråd (Andersson, 2016-05-10).  

 

Samtliga vagnar som transporteras från materialdepån i Karlskrona levereras till 

godsmottagningen på CLV där de tas emot av vaktmästeriet. Detta sker oavsett om godset 

ska levereras internt till olika avdelningar inom Centrallasarettet eller om de ska levereras 

vidare externt till andra mottagande enheter inom Region Kronoberg. Om godset ska 

transporteras vidare externt står vagnarna med detta gods kvar på CLV tills Transport på 

regionservice kommer och hämtar dem (Observation, 2016-03-02).   
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Klockan 07:00 varje måndag till fredag påbörjas arbetet på godsmottagningen på CLV med 

vagnarna som levereras internt (Samuelsson, driftchef, 2016-03-02). Ingen kontroll av 

vagnarna eller godset som har levererats från materialdepån av Alwex sker. Det första som 

ska göras är att leverera och transportera vagnarna som ankommit under kvällen till 

respektive avdelning. För att denna utleverans ska ske så smidigt som möjligt krävs det att 

vagnarna sorteras efter varje avdelning som de ska levereras till då de inte har blivit 

uppställda med hänsyn till detta kvällen innan vid leveransen från materialdepån. Sorteringen 

och organiseringen av vagnarna sker vanligtvis av en till två ISS medarbetare som med hjälp 

av etiketterna på vagnarna (se bild 5), med information om avdelning, kan utföra detta 

(Observation, 2016-03-02). När detta är klart sker utleveransen från godsmottagningen till 

respektive avdelning på sjukhuset och beroende på antalet vagnar och mängden gods kan 

detta ta cirka två till tre timmar (Samuelsson, driftchef, 2016-03-02). 

 

 

Bild 5. Etikett på vagn med information om avdelning. Egen bild. 

 

När vagnarna har körts ut till respektive avdelning ska uppackningen av 

förbrukningsmaterialet påbörjas (Observation, 2016-03-02). Detta startar ungefär klockan 

11:00 och även här, beroende på avdelningens storlek samt mängden gods, tar det cirka 

mellan en till fyra timmar (Lindberg, medarbetare, 2016-03-02). Varje medarbetare ansvarar 

för en eller flera avdelningar på sjukhuset och sköter alltid utleveransen och uppackningen av 

sina avdelningar. Detta har medfört att de har en god relation till personalen på avdelningarna 

och blivit specialiserade på sina avdelningars sortiment vilket bland annat underlättar 

beställningsprocessen (Lindberg, medarbetare, 2016-03-02). 
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Beställningarna till materialdepån sker mellan klockan 07:00-11:00 via datasystemet eBuilder 

och görs av ISS medarbetarna där varje medarbetare beställer till sin avdelning. Personalen 

på avdelningarna informerar ISS medarbetaren om förbrukningsmaterialet som behövs 

beställas, mängden som behövs beställas samt när de behöver det. Beställningarna ska ske två 

dagar innan förväntad leverans, det vill säga om personalen vill ha godset på en fredag ska 

beställningen genomföras på onsdagen (Samuelsson, driftchef; Lindberg, medarbetare, 2016-

03-02). Information om beställningarna sker på två olika sätt, antingen genom direkt 

kommunikation mellan avdelningspersonal och ISS medarbetare eller genom två 

beställningsskenor (se bild 6) där personalen med hjälp av ”magnetclips” med information 

om artikel åskådliggör vad som behöver beställas (Lindberg, medarbetare, 2016-03-02). 

Dessa ”magnetclips” består av streckkoder som medarbetaren scannar i en handdator och 

sedan överförs beställningarna från handdatorn till systemet eBuilder. När ISS medarbetarna 

har gjort beställningen flyttas clipset från ”beställa-skenan” till beställt-skenan” (Observation, 

2016-03-02).  

 

 

Bild 6. Beställningsskenor. Egen bild. 

 

Vid uppackningen körs vagnarna in på avdelningarna där förbrukningsmaterialet sedan 

packas upp av ISS medarbetaren och ställs i avdelningens skåp eller förråd. Materialet tas ut 

ur emballaget innan de ställs in (Observation, 2016-03-02). För de vagnar med sterilt material 

måste uppackningen ske utanför avdelningen då inga kartonger eller emballage får tas med in 

på avdelningen (Lindberg, medarbetare, 2016-03-02). ISS medarbetarna får alltså stå utanför 
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avdelningen och packa upp godset med förbrukningsmaterial och sedan bära in det på 

avdelningen och ställa det på sin plats. Till skillnad från materialdepån i Karlskrona sker 

uppackningen inte med hänsyn till ”först in, först ut” utan det nya materialet som har 

mottagits ställs på det material som redan finns (Observation, 2016-03-02). Detta då de inte 

behöver oroa sig för att datumet ska gå ut då förbrukningsmaterialet går åt snabbt (Lindberg, 

ISS medarbetare, 2016-03-02). Enligt Samuelsson, driftchef ISS (2016-03-02) kontrolleras 

det att rätt gods levereras till rätt avdelningen genom att ISS medarbetaren stämmer av godset 

mot en följesedel på avdelningen men enligt Lindberg, ISS medarbetare (2016-03-02) görs 

inte en sådan kontroll utan han anser att det är rutin att veta om rätt gods levereras då de vet 

hur mycket de vanligtvis brukar motta.  

 

När uppackningen är klar körs vagnarna, av samma ISS medarbetare, innehållande godsets 

emballage till en miljöstation i sjukhuset där emballaget sorteras. Därefter körs de tomma 

vagnarna tillbaka till godsmottagningen där de står och väntar på att bli upphämtade av 

Alwex vid kvällens leverans för att köras tillbaks till materialdepån i Karlskrona 

(Observation, 2016-03-02). 

 

3.2.4 Förrådsturer 

De externa transporterna av förbrukningsmaterialet i Region Kronoberg som ska levereras till 

bland annat olika vårdcentraler, folktandvårder och psykiatriska enheter sköts av 

transportenheten inom regionservice. Denna aktivitet kallas för förrådstur och inkluderar 

upphämtning, pålastning, transport till mottagande enhet, utlastning samt uppackning av 

godset med förbrukningsmaterial (Kullenbert, avdelningschef, 2016-03-07).  

 

En förrådstur börjar klockan 07:00 med att chauffören kör till eventuella mellanlager för att 

hämta upp material för skärande och smittförande avfall innan han fortsätter till 

godsmottagningen på CLV för att hämta upp de vagnar som ska transporteras. Chauffören vet 

inte hur många vagnar som ska transporteras och levereras förrän han anländer till 

godsmottagningen och på grund av detta kan en rutt inte planeras i förväg (Carse, chaufför, 

2016-03-07). Det enda chauffören vet är att mellan 07:00-09:00 ska prioriterade mottagande 

enheter eller mottagande enheter inom södra Växjö få sitt gods levererat, mellan klockan 

09:20-12:00 ska mottagande enheter inom norra Växjö få sitt gods levererat och mellan 

klockan 13:00-16:00 ska mottagande enheter i centrum få sitt gods levererat. På 
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godsmottagningen kommunicerar chauffören inte med någon utan vet vilka vagnar som ska 

hämtas då även dessa är färgmarkerade och har etiketter (Observation, 2016-03-07). Här kan 

chauffören planera sin rutt någorlunda med beaktning till de förutbestämda tidsramarna. 

Pålastningen sker i den ordning så att vagnarna som ska levereras först, lastas på sist, det vill 

säga att vagnarna hamnar i den ordning som de ska levereras. Ibland kan det dock krocka då 

gods med förbrukningsmaterial som ska levereras till både södra och norra delen har lastats 

på samma vagn av materialdepån. Enligt Carse, chaufför på transportenheten, (2016-03-07) 

ska alla chaufförer för noggrannhetensskull kontrollera varje paket och läsa av deras 

kollinummer för att säkerställa att rätt gods kommer med. Detta görs dock inte av alla.  

 

När pålastningen är klar börjar transporten till de olika mottagande enheterna och väl där 

lastas vagnen till respektive enhet av och körs in i deras förråd. Chauffören har en lista (se 

bild 7) över alla mottagande enheter och dess adresser och här fyller man i hur många vagnar 

som levereras. Det är även chauffören som tar hand om uppackningen och ställer all gods på 

golvet inne i förrådet men det finns ingen personal där som kontrollerar godset. Därefter 

lastar chauffören på den tomma vagnen in i lastbilen och kör vidare till nästa enhet där 

samma procedur sker (Observation, 2016-03-07).  

 

 

Bild 7. Lista över mottagande enheter och deras adresser. Egen bild. 

 

Klockan 16:00 beräknas förrådsturen vara klar och alla tomma vagnar körs tillbaka till CLV.  
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3.3 Analys – Nulägesbeskrivning  

Av empirin har det framgått att godsflödet och informationsflödet av förbrukningsmaterial 

består av fyra flöden som hanteras av fyra olika aktörer, Landstinget Blekinge, Alwex 

Transport AB, ISS Facility Services och Transportenheten. De fyra flödena tillsammans 

bildar ett långt och komplext flöde med flertalet aktiviteter involverade. Enligt Melan (1993) 

bör man innan utformningen av en karta bryta ner flödet till detaljnivå för att tydliggöra hur 

flödet är uppbyggt och därför har varje aktörs flöde till en början kartlagts var för sig. 

Kartläggningen av hela flödet kommer näst, i syfte att skapa en helhetsbild och förståelse för 

hur de fyra olika flödena hänger ihop och samverkar med varandra, något som både de Boer 

et al., (2015) och Melan (1993) lyfter fram.  

 

Flödeskartläggningarna syftar enligt Aldowaisan och Gaafar (1999) till att beskriva vad som 

görs, var och när det görs, vem som gör det samt vad och/eller vem som påverkas av det för 

att sedan synliggöra och eliminera onödiga aktiviteter. Detta överensstämmer med 

nulägesbeskrivningens ändamål som ska möjliggöra identifieringar av brister i flödet och 

åtgärder till dessa. För att uppfylla syftet med flödeskartläggningar följdes Ljungbergs och 

Larssons (2012) arbetsmetodik med de åtta stegen vid framtagningen av 

flödeskartläggningarna. De olika stegen kunde fastställas och genomföras utifrån datan som 

samlades in genom observationer och intervjuer, två datainsamlingsmetoder som Melan 

(1993) förespråkar vid skapandet av flödeskartor. Då enkelheten är flödeskartläggningens 

största styrka (Nash & Poling, 2009), var det detta som eftersträvades vid framtagningen av 

kartorna samtidigt som fokus lades på rätt detaljer. För att underlätta förståelsen av flödet 

användes Damelios (1996) välkända symboler för att beskriva de olika aktiviteterna som 

förekommer i flödet.  
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3.3.1 Materialdepån i Karlskrona 

 

Flödeskartläggning Beskrivning 

 

1. Ordern tas emot genom MADs datasystem. 

2. Datasystemet splittrar ordern beroende på 

om det är sterilt eller inte. 

3. Om det är sterilt skickas det till sterilen. 

4. Om det inte är sterilt skickas det till depån. 

5. Plocklistor skrivs ut till båda avdelningar. 

6. Plockning sker. 

7. Återrapportering görs till datasystemet. 

8. Beslut tas om vilken kartong packningen 

ska ske i. 

9. Packning sker i sterilen. 

10. Det sterila materialet transporteras till 

depån. 

11. Plockning och packning sker i depån. 

12. Det packade godset från sterilen och depån 

ställs på godsvagnar. 

13. Godsvagnarna ställs upp på en 

uppställningsplats.  

 

Figur 5. Kartläggning av flödet i Materialdepån som genomförs av Landstinget Blekinge. Egen 

illustration. 
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3.3.2 Transporter från Karlskrona till Växjö 

 

Flödeskartläggning Beskrivning 

 

1. Tomma vagnar lastas av i 

Materialdepån. 

2. Godsvagnarna som var uppställda 

på uppställningsplatsen lastas på i 

lastbilen.  

3. Godsdeklarationen skrivs under. 

4. Godsvagnarna transporteras till 

godsmottagningen. 

5. Godsvagnarna lastas av på 

godsmottagningen.  

6. Tomma vagnar lastas på i lastbilen. 

 

Figur 6. Kartläggning av flödet från Karlskrona till Växjö som genomförs av Alwex Transport AB. 

Egen illustration. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  48 (106) 
 

3.3.3 Godsmottagningen på Centrallasarettet i Växjö 

 

Flödeskartläggning Beskrivning 

 

1. Godsvagnarna sorteras på godsmottagningen. 

2. Godsvagnarna transporteras till respektive avdelning 

med hjälp av information om destination på vagnarna.  

3. Uppackning av godset sker i avdelningarna. 

4. Emballage från godset sorteras på miljöstation. 

5. Tomma vagnar ställs upp i godsmottagningen. 

 

Figur 7. Kartläggning av flödet på godsmottagningen som genomförs av ISS Facility Services. Egen 

illustration. 
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3.3.4 Förrådsturer 

 

Flödeskartläggning Beskrivning 

 

 

1. Anländer till mellanlager. 

2. Godset i mellanlagret lastas på i lastbilen. 

3. Anländer till godsmottagningen. 

4. Godsvagnarna på godsmottagningen 

lastas på i lastbilen. 

5. Godsvagnarna transporteras till respektive 

mottagande enhet med hjälp av information 

om destination på vagnarna. 

6. Godsvagnarna lastas av. 

7. Uppackning sker i de mottagande 

enheterna. 

8. De tomma vagnarna lastas på i lastbilen. 

9. Tomma vagnar transporteras till 

godsmottagningen. 

10. Tomma vagnar lastas av i 

godsmottagningen. 

 

Figur 8. Kartläggning av flödet under en förrådstur som genomförs av transportenheten. Egen 

illustration. 
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3.3.5 Hela flödet 

Kartläggningen av hela flödet (se figur 9) har inte samma start- och slutpunkt som de 

enskilda flödeskartläggningarna hade och dessa har även gjorts i olika färger för att på ett 

enkelt sätt illustrera vilken aktör som ansvarar för vad i flödet. I flödet som helhet sker det 

gränsöverskridande aktiviteter mellan de olika aktörerna där gränserna illustreras av 

funktionsflödeschemats linjer och med hjälp av de olika färgerna åskådliggörs aktörerna.  
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Figur 9. Kartläggning av hela flödet. Egen illustration. 
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4 Kvalitetsbrister 

 I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen presentera de teorier som analysen 

kommer att utgå ifrån. Teorierna som beskrivs rör kvalitet, kvalitetsbrister och orsak-

verkandiagram. Vidare kommer resultatet från den empiriska datainsamlingen som legat till 

grund för den kommande analysen att presenteras. Kapitlet avslutas sedan med analysen som 

utgörs av identifiering av kvalitetsbrister samt de bakomliggande orsakerna.  

 

4.1 Teori 

4.1.1 Kvalitet 

Kvaliteten av varor och tjänster spelar stor roll både för företag och för kunder och definieras 

som ”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 

kundernas behov och förväntningar” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 23). Nyström och Sjöberg 

(2007, s. 4) hävdar att ”Kvalitet uppstår i gränslandet mellan produktivitet och effektivitet” 

och inom tjänsteföretag har en ökning i kvalitet länge inneburit en produktivitetsökning. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) arbetar såväl privata företag som organisationer i den 

offentliga verksamheten med kvalitetsfrågor och integrerar dessa i sina verksamheter. Genom 

att ständigt jobba med kvalitet och offensiv kvalitetsutveckling kan företag ofta förbättra och 

öka kundtillfredsställelse till en lägre resursåtgång genom att samverka värderingar, arbetssätt 

och engagemang. Däremot är det slutligen kunden som ur sin subjektiva synvinkel avgör 

varans eller tjänstens kvalitet efter sin upplevelse, vilket resulterar i antingen en nöjd eller 

missnöjd kund.  

 

Det är inte endast kvaliteten på varor och tjänster som skapar mervärde för kunden utan det är 

enligt Jonsson och Mattsson (2011) och Arvidsson (2007) även den service som har att göra 

med genomförandet av alla aktiviteter i materialflödet, det vill säga faserna från order till 

leverans. Kvaliteten på detta kan uttryckas genom nedanstående fem serviceelement:  

 

 Lagerservicenivå. Avser lagertillgängligheten, det vill säga hur många lagerförda 

artiklar som finns tillgängliga i lager och kan levereras direkt till kunden vid 

beställning. 
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 Leveransprecision. Avser leveranspålitligheten, det vill säga om leveranser sker vid 

tidpunkterna som leverantör och kund har kommit överens om. En låg 

leveransprecision kan definieras av både en för tidig leverans eller en för sen leverans. 

Det optimala är att godset levereras vid exakt den tidpunkt när det behövs vilket kan 

genomföras vid tillämpning av Just-in-time, JIT, som minimerar slöseri av resurser. 

 

 Leveranssäkerhet. Avser leveranskvaliteten, det vill säga om rätt produkt levereras i 

rätt kvantitet. Kvantitetsfel kan vara resultatet av att fel mängd har plockats och 

packats hos leverantören medan kvalitetsfel kan vara resultatet av en misslyckad 

kvalitetskontroll. 

 

 Leveranstid. Avser ledtiden, det vill säga den tidsram från att en kundorder har 

mottagits tills att den har levererats till kunden. Leveranstiden består av 

administrations- och orderbehandlingstider samt utleverans- och transporttider.  

 

 Leveransflexibilitet. Avser leverantörens förmåga att kunna möta ändrade 

kundönskemål i en pågående order. Ändrade kundönskemål kan exempelvis vara 

ändrade kvantiteter, ändrade artiklar och ändrade tidpunkter.  

 

(Jonsson & Mattsson, 2011; Arvidsson, 2007; Storhagen, 2011; Oskarsson, Ekdahl & 

Aronsson, 2013) 

  

Förutom en hög kvalitet i utförandet av aktiviteterna i materialflödet är det även väsentligt 

med ett fungerande informationsflöde. Ett aktivt informationsutbyte mellan leverantör och 

kund är viktigt och det kan handla om allt från information om leveranstider och 

leveranskvantiteter till information om leveransförseningar och var ordern befinner sig under 

hela transporten (Jonsson & Mattsson, 2011). Utöver informationsutbytet mellan leverantör 

och kund bör informationen enligt Ljungberg och Larsson (2012) även delges till övriga 

personer som är med och påverkar kvaliteten av en vara eller en tjänst.  

 

4.1.2 Kvalitetsbrister 

Kvalitetsbrister uppstår när en vara eller tjänst inte tillfredsställer en kunds behov. Kundens 

uppfattning av en varas eller tjänsts kvalitet respektive brister beror på hur väl eller hur dåligt 
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den uppfyller förväntningarna. Kvalitetsbrister är inte enbart relaterade till en vara eller tjänst 

utan är snarare relaterade till en organisations aktiviteter och processer. Dock utgör en 

kvalitetsbrist nödvändigtvis inte endast något negativt då den kan ge upphov till 

förbättringsmöjligheter (Sörqvist, 2001). Ett av de vanligaste verktygen som bidrar till 

förbättringar är flödeskartläggning som genom att skapa en överblick över flödena (Hill, 

2005) möjliggör identifiering av kvalitetsbrister, var dessa uppstår samt orsakerna bakom de. 

Ett annat verktyg för att identifiera kvalitetsbrister är genom kontinuerliga mätningar 

(Sörqvist, 2001). Med kontinuerliga mätningar kan resultatet av förbättringarna lättare följas 

upp men kräver å andra sidan mycket tid och arbete medan processkartläggning är mindre 

tidskrävande då det inte görs lika ofta. Informationen om kvalitetsbristerna som fås genom 

processkartläggningarna kan användas till att åtgärda och förebygga bristerna för att i sin tur 

höja kvaliteten och minska på kostnader som uppstår vid kvalitetsbristerna (Kazaz, Talat 

Birgonul, & Ulubeyli, 2005).  

 

Kvalitetsbrister ger upphov till kostnader, så kallade kvalitetsbristkostnader som enligt Juran 

och Godfrey (2000) är kostnader som orsakas av ofullkomliga processer, defekta enheter eller 

förlorade försäljningsintäkter. Bergman och Klefsjö (2012) menar att kvalitetsbristkostnader 

omfattas av två typer av kostnader, interna felkostnader och externa felkostnader. Sådana 

kostnader som upptäcks inom företaget innan leveransen sker till kunden benämns som 

interna felkostnader. Dessa kostnader är resultatet av bland annat otillräcklig 

personalkapacitet eller personalkompetens, bristande administration och IT samt omarbetning 

och kassationer. Kostnader som däremot upptäcks efter att leveransen har skett till kund 

kallas för externa felkostnader och är resultatet av reklamationer, ersättning av varor och 

tjänster, garanti samt förlorad försäljning (Bergman & Klefsjö, 2012; Sörqvist, 2001).  

 

Den största anledningen till varför kvalitetsbrister uppstår är på grund av att processer och 

flöden är dåligt utformade och kan bland annat bestå av onödiga processteg.  Gustavsson, 

Kullvén och Larsson (1997) hävdar att förebyggande åtgärder bidrar till att höja kvaliteten av 

en vara eller en tjänst samtidigt som kvalitetsbristkostnaderna minskar. Genom att utforma ett 

förebyggandesystem som inkluderar personal och rutiner kan det erhållas en stor reduktion av 

kvalitetsbristkostnaderna och en ökning av kvalitetsnivån. 
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4.1.2.1 Kvalitetsbrister inom vården 

Inom hälso- och sjukvård är kvaliteten på vården beroende av resultatet av flera personers 

arbete och kvaliteten som erbjuds ska stämma överens med patienten och dess behov (SPRI, 

1987). För att få en funktionerande vård med tillfredsställda patienter krävs det enligt Pui-

Mun, PohWah och Dhanjoo (2006) även att arbetet internt inom organisationen fungerar 

vilket resulterar i att kvalitetsbegreppet bör omfatta alla arbetsenheter i sjukhuset.  

 

Då alla enheter och medarbetare är beroende av varandra i ett sjukhus krävs det ett samspel 

för att det inte ska uppkomma kvalitetsbrister, där dessa brister kan drabba patienter både 

direkt och indirekt. En effektiv vård av god kvalitet uppnås genom att flera enheter och 

medarbetare är delaktiga i en vårdprocess, det vill säga att det inte endast gäller 

sjukvårdspersonal såsom läkare och sjuksköterskor utan inkluderar även 

försörjningspersonal, transportpersonal och administrationspersonal. Däremot kan det stora 

antalet involverade enheter utgöra en risk för brister. Informationsfel, 

kommunikationsproblem och ineffektivitet är exempel på sådana kvalitetsbrister som kan 

uppkomma när det är många inblandade.    Bristande överblick är en annan kvalitetsbrist som 

innebär att organisationen går miste om ett helhetsperspektiv och kan förlora samspelet 

mellan enheterna då dessa isolerar sig och jobbar utifrån vad som endast är optimalt för dem 

och inte för helheten (Dahl & Hasselgren, 1991).    

 

Avvikelser i kvalitet kan orsakas av att de rätta förutsättningar inte finns tillgängliga och då 

handlar det om förhållanden som sjukvårdspersonalen inte kan påverka själva. Om de rätta 

resurserna inte finns tillhands försvåras sjukvårdspersonalens jobb och de kan inte erbjuda 

den efterfrågade servicen och kvaliteten (Dahl & Hasselgren, 1991). I HFMAs rapport 

”Opportunities for Supply Chain Improvement” sägs det att tillhandahållandet av resurserna 

ligger hos ledningen och kan vara moderna lokaler med god utrustning såsom datorer, 

maskiner och andra verktyg och system. Ifall datasystemen inte är välutvecklade och 

uppgraderade finns det risk för inaktuell information och fel som kan påverka planeringen, 

schemaläggningen, materialhanteringen och lagernivåerna på sjukhuset. Om 

distributionsflödet och materialhanteringen inte fungerar resulterar detta i negativa 

konsekvenser då det kan innebära att livsnödvändigt material inte kommer fram till sjukhusen 

i rätt tid och i rätt mängd.  
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Andra kvalitetsbrister som kan uppstå i vården beror på medarbetarnas kompetenser samt att 

det praktiska vårdarbetet är så pass institutionaliserat att det är svårt att genomföra 

förändringar i arbetssätten på den operativa nivån. Detta hämmar utvecklingen i hälso- och 

sjukvården (Eriksson, Holgers & Müllern, 2013). 

 

4.1.3 Orsak-verkandiagram  

Efter att ha upptäckt kvalitetsbrister är det viktigt att komma underfund med orsakerna till 

dessa. Ett hjälpmedel som kan användas för att fastställa orsakerna till kvalitetsbrister och 

undersöka varför och vilka anledningar det är som hindrar processer från att fungera optimalt, 

är ett orsak-verkandiagram (Bergman & Klefsjö, 2012). Desai, Desai och Ojode (2015) 

menar att ett orsak-verkandiagram grafiskt visar huvudorsakerna till kvalitetsbristerna och 

roten till dessa.  

 

Ishikawa (1984) som var den första som introducerade denna typ av diagram, beskriver 

stegvis hur ett orsak-verkandiagram bör utformas. Dessa steg presenteras nedan: 

 

 Steg 1. Detta steg går ut på att definiera den kvalitetsbrist som önskas förbättras. 

 

 Steg 2. I detta steg ska faktorer som kan vara huvudorsakerna till kvalitetsbristen att 

anges. Exempel på detta kan vara personal, teknologi och utrustning. 

 

 Steg 3. I det sista steget ska delorsaker till varje huvudorsak identifieras. En sådan 

detaljnivå möjliggör att källan till kvalitetsbristen upptäcks.  

 

Ett färdigställt orsak-verkandiagram ska bestå av många ben (se figur 10) för att kunna vara 

användbar (Bergman & Klefsjö, 2012).  
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Figur 10. Orsak-verkandiagram. Egen illustration med utgångspunkt från Ishikawa, 1984. 

 

För att säkerställa att en tillräckligt djup detaljnivå uppnås och att diagrammet blir tillräckligt 

benigt föreslår Jonsson och Mattsson (2011) användningen av ”Fem varför?” vilket innebär 

att frågan ”varför?” ställs fem gånger. Detta för att på ett enkelt sätt påvisa de bakomliggande 

orsakerna till kvalitetsbristen. Ytterligare ett sätt för att underlätta identifieringen av 

orsakerna är genom det som kallas för ”sju stycken M”: 

 

 Management. Organisationen kan orsaka fel om de inte stödjer verksamheten och 

medarbetarna tillräckligt mycket. Det kan handla om fel i processer och 

operationer som uppstår på grund av att de är felaktigt designade vilket 

företagsledningen ligger bakom.  

 

 Människan. Personalen kan ligga bakom fel och brister om deras utbildning, 

erfarenheter samt arbetsutförande inte är tillräckligt bra. Exempelvis måste ny 

personal utbildas för att de inte besitter samma kunskap och erfarenheter som 

existerande personal vilket ökar risken för fel.  

 

 Metod. Avser ifall det finns verktyg och underlag som möjliggör att processer 

fungerar som de ska. Ifall inte rätt verktyg och utrustning tillhandahålls eller om 

de går sönder finns det risk för fel och kvalitetsbrister.  
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 Mätning. Går ut på om organisationen genomför olika kontroller och mätningarna 

för att upptäcka fel samt om dessa metoder är anpassningsbara och fungerar på ett 

felfritt sätt. 

 

 Maskin. En organisations anläggning med tillhörande maskiner och IT-system 

kan orsaka fel om dessa inte underhålls på rätt sätt och om de inte utför de 

funktionerna de ska. Även storlek samt design på anläggning kan skapa 

begräsningar på olika sätt.  

 

 Material. Handlar om att rätt material finns tillhands och att kvaliteten på 

materialet uppfyller de överenskomna kraven för att minimera fel och 

ineffektivitet i verksamhetens processer. 

 

 Miljö.  Berör det faktum att flera externa faktorer och miljöfaktorer såsom lagar 

om utsläpp, naturkatastrofer, arbetsregler och tider kan begränsa organisationen 

och resultera i fel.  

 

(Bergman & Klefsjö, 2012; Slack, 2012) 
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4.2 Empiri 

4.2.1 Materialdepån i Karlskrona 

Materialdepån i Karlskrona utgörs av en gammal byggnad som saknar modern utrustning. 

Byggnaden konstruerades för många år sedan vilket har medfört att den inte lämpar sig för 

dagens rådande förhållanden och teknologi (Olgrim, avdelningschef, 2016-03-29).   

 

Lagret är inte byggt efter en rundgång som är logistiskt optimal sett till det faktum att den är 

uppdelad i två olika del lager, sterilen och depån, och att dessa befinner sig på två helt olika 

platser på sjukhusområdet (Observation, 2016-03-01). I lokalerna råder det platsbrist vilket 

innebär att godset inte kan lagerföras på bästa möjliga sätt utan är utspritt på olika platser. 

Även layouten och uppställningen av godset i lagret är inte utformat med hänsyn till 

logistiska lösningar (Göthesson, personal, 2016-03-01). Exempelvis åker mycket gods i 

kulvertar på grund av platsbristen och sterilen har ett tillhörande lager med resterande gods 

som inte har fått plats i det huvudsakliga lagret där plockning sker. Personalen måste efter 

plockning, som dessutom sker order för order, fylla på det huvudsakliga lagret med gods som 

finns i det tillhörande lagret. Med de låga förutsättningarna som de har idag är det omöjligt 

att plocka flera order samtidigt. Vidare måste godset som har plockats och packats i sterilen 

transporteras till depån då det är där en order sammanställs. Detta leder till att det blir mycket 

gående av personalen och förflyttning av godset under en dag på grund av lokalernas 

utformning och storlek vilket ökar risken för att fel uppstår. Trots detta görs det ändå inga 

kontroller för att säkerställa att rätt gods plockas och packas i en order, varken i sterilen eller 

på depån (Olgrim, avdelningschef, 2016-03-29).  

 

Allt arbete som utförs på materialdepån sker manuellt av personalen vilket innebär att fel och 

brister som uppstår är direkt kopplade till personal. Om fel artiklar levereras, om vissa 

artiklar uteblir eller om fel kvantiteter levereras beror detta oftast på att personalen är ny eller 

att personalen stressar och upplever tidsbrist vid en hög arbetsbelastning enligt Olgrim 

(Avdelningschef, 2016-03-29). Det förekommer alltså stora variationer i arbetsbelastning 

vilket orsakas av att det är ett ojämnt flöde i beställningarna från Region Kronobergs 

mottagande enheter.  Vissa dagar kan det vara upp till 40 vagnar med gods som har beställts 

medan det andra dagar endast är 20 vagnar samtidigt som de har andra kunder att leverera till 

förutom kunderna i Region Kronoberg. Materialdepån har således mycket att stå i med många 
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utgående flöden och ett opraktiskt och rörigt system. Det ojämna flödet har vid flertalet 

tillfällen även orsakat vagnbrist, det vill säga att det inte finns tillräckligt med vagnar att 

packa godset i. Enligt Olgrim (Avdelningschef, 2016-03-29) har vagnbristen även orsakats av 

att uppackningen på godsmottagningen sker för långsamt och leder till att det inte får tomma 

vagnar som Alwex kan hämta upp vid en aktuell leverans och sedan transportera till 

materialdepån vid nästa leverans. Konsekvenserna av detta har varit att både Alwex och 

transportenheten på regionservice fått köra tomma vagnar till materialdepån vilket har lett till 

höga kostnader för Region Kronoberg som har fått stå för dessa transporter.  

 

Andra vanliga förekommande brister är produktions- och multipelsfel. Produktionsfel innebär 

att felet har uppstått hos materialdepåns leverantör och att de levererar artiklar med 

produktionsfel som materialdepån sedan levererar vidare till de olika mottagande enheterna. 

Det kan också hända att leverantören inte har den beställda varan i lager och då måste 

materialdepån vända sig till en annan leverantör som erbjuder en liknande vara som uppfyller 

samma funktion. När materialdepån i sin tur levererar denna vara till sina kunder kan det 

uppstå problem. Exempel på sådana problem är att ett annat märke på en kanyl än det som 

mottagningarna vanligtvis brukar få, inte passar till sprutan som den ska användas med.  

Multipelsfel innebär att fel kvantiteter beställs vid beställningstillfället så som till exempel att 

50 stycken av en artikel beställs istället för fem stycken. Oftast brukar personalen på 

materialdepån upptäcka sådana fel och kontakta kunden för att åtgärda det omgående. Ifall 

detta inte upptäcks och kunden får 50 stycken av artikeln levererad antar denne att det är 

materialdepån som har levererat fel kvantitet när det i själva verket är kunden som har beställt 

fel (Göthesson, personal, 2016-03-01).  

 

Fel och brister upptäcks av antingen kunden eller materialdepån, men oftast inte förrän godset 

redan har levererats. ”Har vi missat att skicka med någon artikel eller om någon artikel är 

defekt, ringer oftast kunden och vi löser problemet med att skicka en ny order så fort det går. 

Om vi däremot skickar för många, vilket upptäcks på inventering, är det inte så många 

kunder som hör av sig” (Olgrim, avdelningschef, 2016-03-29). Materialdepån levererar cirka 

450 000 orderrader per år och har cirka 1100 returer på grund av fel i arbetet eller fel på 

produkten vilket ger en felmarginal på 0,0025 % (Olgrim, avdelningschef, 2016-03-29).  
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4.2.2 Transporter från Karlskrona till Växjö 

Alwex Transport AB är som tidigare nämnt den utomstående parten som har upphandlats av 

Region Kronoberg för att ansvara för transporttjänsterna från materialdepån i Karlskrona till 

centrallasarettet i Växjö (Karlsson, säljare, 2016-03-29).  Eftersom att Alwex har flera kunder 

utöver Region Kronoberg och utför transporttjänster till flera andra, väljer de det som är mest 

optimalt för dem. Exempelvis avgör de själva hur rutten ska se ut och om det ska genomföras 

samordnade godstransporter på vägen (Chaufför, Alwex, 2016-03-01).  Detta medför större 

risk för kvalitetsbrister så som felleveranser eller att gods försvinner om Alwex till exempel 

levererar fel godsvagn till fel kund.  Eftersom ett spårningssystem inte används i dagsläget 

kan det ta hur lång tid som helst att spåra en försvunnen vagn och under den tiden kommer 

sjukvården att bli lidande utan det efterfrågade förbrukningsmaterialet. Det som händer idag 

när en godsvagn försvinner är i vanliga fall att kunden upptäcker att en vagn saknas och 

ringer till materialdepån som sedan får ringa vidare till Alwex som i sin tur måste ringa till 

sina kunder för att ta reda på vem vagnen har levererats till (Karlsson, säljare, 2016-03-29).  

 

Enligt Karlsson (Säljare, 2016-03-29) har obefintlig volym bokning gjort det svårt att planera 

kapaciteten i förväg då Alwex inte får någon information om hur många vagnar det är som 

ska transporteras till CLV förrän chauffören har anlänt till materialdepån. Detta ökar risken 

för att alla vagnar inte får plats i lastbilen och därför inte kommer med i leveransen.  

 

Det finns tillfällen där chauffören har haft det svårt att avgöra vilka vagnar som ska med trots 

att materialdepån skyltar vagnarna med färger och etiketter. Anledningen till detta är att det 

vid uppställningsplatsen har stått fler vagnar än det antal som har stått på godsdeklarationen. 

Det finns ingen personal från materialdepån på plats för att informera om vilka av vagnarna 

som ska med leveransen och vilka vagnar som är avsedda för ett annat leveransdatum 

(Chaufför, Alwex, 2016-03-01).  

 

4.2.3 Godsmottagningen på Centrallasarettet i Växjö 

Arbetet på godsmottagningen påbörjas med att en sortering efter varje avdelning av 

godsvagnarna sker, en aktivitet som kunde ha skett kvällen innan vid uppställning av 

vagnarna och som hade sparat på tid. På godsmottagningen genomför ISS Facility Services 
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varken någon kontroll av antalet levererade godsvagnar eller av själva godset för att 

säkerställa att rätt gods i rätt kvalitet har levererats (Observation, 2016-03-02).  

 

Väl inne på de olika avdelningarna kan ISS medarbetaren vid uppackningen upptäcka brister 

och fel i leveransen så som fel kvantitet eller fel artiklar levererade men även uteblivna 

leveranser. Enligt Samuelsson (Driftchef, 2016-03-30) upptäcks detta försent och borde ha 

upptäckts i godsmottagningen snarare än i avdelningarna. I en situation där det har skett fel i 

leveransen ringer ISS medarbetaren till materialdepån som skickar det så fort som möjligt. 

Om artikeln är helt slut i avdelningens lager och det är akut kan de låna från en annan 

avdelning. Risken för brister ökar ännu mer på artiklar som avdelningarna har stor 

förbrukning av. 

 

Samuelsson (Driftchef, 2016-03-30) påpekar att det förekommer problem i 

beställningsprocessen på grund av att handdatorerna som beställningarna görs genom är 

gamla och ”tappar information” vid överföring till datasystemet eBuilder. Lagringsutrymmet 

är för litet i handdatorerna, vilket innebär att medarbetaren som ska lägga en beställning 

måste gå och tanka över information till datasystemet innan alla beställningar är gjorda. Detta 

kan resultera i att en beställning aldrig görs och att avdelningen blir utan material.  

 

Eftersom att några av vagnarna som transporteras från materialdepån till CLV ska 

transporteras vidare externt måste dessa vagnar först lagras på CLV innan den externa 

transporten sker. Risken för komplikationer blir större när godsmottagningen får dessa 

godsvagnar levererade av materialdepån mycket tidigare än avtalat då det tar onödig plats i 

godsmottagningen samtidigt som det är lätt för ISS medarbetarna att blanda ihop vagnarna 

och ta fel vagn. Samuelsson (Driftchef, 2016-03-30) hävdar att det är detta som orsakar 

vagnbrist i flödet om inte Alwex mellanlagrar tomma vagnar. 

 

4.2.4 Förrådsturer 

Det är transportenheten på regionservice som sköter de externa transporterna av vagnarna. 

Chauffören vet inte hur många vagnar som ska transporteras och levereras förrän han 

anländer till godsmottagningen och på grund av detta kan en rutt inte planeras i förväg 

(Carse, chaufför, 2016-03-07). Den enda informationen chauffören har är inom vilken 

tidsram leveransen ska ske till de olika geografisk belägna mottagande enheterna. Faktumet 
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att godsvagnarna inte heller står i ordning är tidskrävande då det vid pålastningen krävs en 

sortering av vagnarna med avseende på destination. Vid sorteringen kan det ibland krocka när 

det finns vagnar med gods som ska levereras till både södra och norra delen av Växjö. 

Chauffören utför inga kontroller av godsvagnarna och det finns heller ingen personal på 

godsmottagningen att kommunicera med om något inte stämmer. Samma sak gäller vid 

uppackningen i de olika mottagande enheterna, inga kontroller sker och ingen personal finns 

där. När uppackning sker i enheternas förråd, staplar chauffören godset på golvet vilket kan 

leda till att godset kommer till skada eller att det försvinner (Observation, 2016-03-07).  

 

Transportenheten på regionservice har många adresser att leverera till med många stopp och 

däremellan finns det risk för att gods kommer bort. När chauffören packade upp godset på 

avdelningarna stod lastbilen öppen utomhus utan sikte vilket kan resultera i att gods blir stulet 

(Observation, 2016-03-07). Kullenbert (Avdelningschef, 2016-03-30) berättar att 

felleveranser som sker av transportenheten brukar orsakas av att den mottagande enheten 

antingen har flyttat eller uppgett fel leveransadress. Medan Carse (Chaufför, 2016-03-07) 

nämner att felleveranser också kan uppstå på grund av att alla chaufförer inte är språkkunniga 

och har lässvårigheter vilket gör att de ibland gissar sig fram till adressen istället för att fråga.   

 

Om godset levereras till fel adress och står på fel enhet måste transportenheten leta upp 

godset och vanligtvis brukar mottagaren som har fått fel gods rapportera detta i deras 

avvikelsesystem för att underlätta spårandet. Om ingen rapportering sker kan de inte alltid 

hitta det försvunna godset då transportenheten i dagsläget inte har någon loggning av gods. 

Saknas det gods är det transportenheten som får beställa nya artiklar eftersom de inte kan 

bevisa att det inte har gjort något fel (Kullenbert, avdelningschef, 2016-03-30). 

 

Alla brister och fel som uppstår gås igenom och diskuteras i ett chaufförsmöte varje vecka 

där förbättringar föreslås (Kullenbert, avdelningschef, 2016-03-30).   
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4.3 Analys 

Hill (2005) lyfter fram flödeskartläggningen som ett verktyg som möjliggör identifiering av 

kvalitetsbrister. Genom att synliggöra vart i flödet kvalitetsbristerna förekommer och hur 

dessa uppstår är det lättare att fastställa orsakerna bakom de. För att identifiera 

kvalitetsbristerna i godsflödet och informationsflödet av förbrukningsmaterial har 

flödeskartläggningarna använts som utgångspunkt och sedan har orsak-verkandiagram 

skapats för att ta reda på de bakomliggande orsakerna till de identifierade bristerna.  

 

4.3.1 Materialdepån i Karlskrona 

Materialdepån i Karlskrona är startpunkten på godsflödet och informationsflödet av 

förbrukningsmaterial, det vill säga att det är härifrån all gods levereras vidare till övriga 

aktörer i flödet. För att ett flöde ska flyta på smidigt och effektivt krävs det att det är korrekt 

från början och att antalet fel och brister är minimala (Dahl & Hasselgren, 1991). Det är alltså 

av stor vikt att utförandet av processerna och aktiviteterna på materialdepån sker så felfritt 

som möjligt för att de ska kunna tillfredsställa sina kunder och uppnå den eftersträvade 

kvaliteten.  

 

I figur 11 nedan följer en flödeskartläggning över Materialdepån med kvalitetsbristerna 

inringade samt numrerade med tillhörande beskrivningar. Därefter följer figur 12 som visar 

de bakomliggande orsakerna till kvalitetsbristerna i ett orsak-verkandiagram.  
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Materialdepå (LTB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning 

1. Ineffektiv plockprocess. MAD är inte 

utformat på ett logistiskt optimalt sätt vilket 

orsakar en ineffektiv plockprocess. 

 

2. Kvalitets- & kvantitetsfel. Uppstår i sterilen 

och depån. 

 

3. Plock- & packningsfel. Det är i plocknings- 

och packningsprocesserna som fel begås av 

personalen. 

 

4. Felaktiga leveranser. Bristande kontroller 

innan vagnarna ställs upp på 

uppställningsplats ger upphov till felaktiga 

leveranser. 
 

Figur 11. Flödeskartläggning av Materialdepån med kvalitetsbrister. Egen illustration. 

 

 

Figur 12. Orsak-verkandiagram för materialdepån. Egen illustration. 

(1) 
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Dahl och Hasselgren (1991) menar att kvalitetsavvikelser orsakas av att de rätta 

förutsättningarna och resurserna inte finns tillhands.  Materialdepån i Karlskrona utgörs av en 

gammal anläggning som saknar modern utrustning och det faktum att lagret är uppdelat och 

inte utformat med hänsyn till logistiska lösningar utgör en kvalitetsbrist vilket stämmer 

överens med Gustavsson, Kullvén och Larsson (1997) syn om att kvalitetsbrister uppstår på 

grund av att processer och flöden är dåligt utformade. Designen av lokalen samt den 

omoderna tekniken medför mycket gående av personalen och förflyttning av godset vilket 

ökar risken för att fel uppstår och att kvaliteten påverkas. Anledningen till att lagren är 

uppdelade är på grund av platsbrist i lokalen vilket begränsar en optimal lagerföring av 

godset inne i lagren. Kopplingar kan göras till det som Slack (2012) benämner som maskin i 

”sju stycken M” där det bland annat tas upp att storlek samt design på en anläggning kan 

orsaka kvalitetsbrister. Med de låga tekniska förutsättningarna som materialdepån har idag 

försvåras arbetet ytterligare för personalen då det inte finns möjlighet till att plocka flera 

order samtidigt, något som påverkar arbetstempot och arbetsviljan hos personalen negativt. 

Detta medför i sin tur att plockprocessen inte fungerar så pass effektivt som den hade kunnat 

göra, vilket stämmer överens med teorin som hävdar att det måste finnas rätt verktyg och 

underlag för att processer ska fungera effektivt (Bergman & Klefsjö, 2012; Slack 2012).  

 

I den studerande litteraturen tas människan upp som en faktor som kan ligga bakom fel och 

brister (Bergman & Klefsjö, 2012). All arbete som utförs på materialdepån sker manuellt av 

personalen vilket innebär att kvalitetsbrister och eventuella fel som görs är direkt kopplade 

till personal. Felen kan vara allt från plockfel, packningsfel och interna transportfel som kan 

orsakas av såväl ny personal som erfaren personal. Fel som görs av ny personal har att göra 

med att de saknar tillräckliga kunskaper och vanor inom arbetsområdet då Slack (2012) 

påstår att den nya personalen behöver ta sin tid för att lära sig arbetet och att under denna tid 

är risken för fel stor. Anledningen till varför erfaren personal gör fel är på grund av att de 

stressar när de upplever tidsbrist vid en hög arbetsbelastning. Den höga arbetsbelastningen 

uppstår i sin tur på grund av det ojämna flödet i beställningarna från Kronoberg vilket ger 

upphov till vagnbrist och därmed kvalitetsbristkostnader (Juran & Godfrey, 2000). 

Kvalitetsbristkostnaderna är ett resultat av transporterna av tomma vagnar och att personalen 

inte har kunnat utföra sitt arbete.  
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En ytterligare faktor som orsakar kvalitetsbrister i materialdepån är att det inte genomförs 

några kontroller vilket enligt teorin är viktigt för att upptäcka fel (Slack, 2001). Med en god 

kvalitetskontroll hade kvalitetsbristerna i materialdepån upptäckts och majoriteten av dessa 

hade kunnat åtgärdas (Storhagen, 2011). Skälet till varför personalen inte genomför 

kvalitetskontroller är på grund av att ledningen inte kräver detta då man arbetar mot klockan 

och det är tidskrävande. Ansvaret för att inga kontroller görs ligger alltså på ledningen vilket 

kan kopplas till teorin som lyfter fram det faktum att organisationen kan orsaka fel om det 

inte stödjer verksamheten tillräckligt mycket (Bergman & Klefsjö, 2012; Slack, 2012).  

 

Jonsson och Mattson (2011) och Arvidsson (2007) tar upp olika leveransserviceelement som 

avgör kvaliteten hos en leverantör. Kvaliteten hos materialdepån brister med avseende på 

deras lagerservicenivå, leveransprecision och leveranssäkerhet. Det är inte alltid som 

beställda varor finns tillgängliga i deras lager och det har framkommit att de dessutom 

levererar tidigare än det som har avtalats vilket indikerar på låg lagertillgänglighet och låg 

leveranspålitlighet (Jonsson & Mattson, 2011; Arvidsson, 2007). 

 

Vidare brister leveranssäkerheten på så sätt att det förekommer produktions- och multipelsfel 

vilket enligt teorin motsvarar kvantitets- respektive kvalitetsfel (Storhagen, 2011). 

Produktionsfel orsakas av att fel har uppstått hos materialdepåns leverantör och att de 

levererar artiklar med kvalitetsfel till materialdepån som de sedan levererar vidare i flödet.  

Sådana fel upptäcks inte förrän varorna är hos kunden och då sker reklamation och ersättning 

av dessa varor. Enligt teorin kallas sådana kvalitetsbristkostnader för externa felkostnader 

(Sörqvist, 2001). Multipelsfel sker på grund av beställningsfel som i sin tur har orsakats av 

den dåliga beställningsutrustningen hos beställande enhet. Då dessa fel brukar upptäckas 

innan de levereras till kunden, kallas de för interna felkostnader som teorin benämner som en 

annan typ av kvalitetsbristkostnader (Sörqvist, 2001). 

 

4.3.2 Transporter från Karlskrona till Växjö 

För att erhålla en hög kvalitet på transporterna mellan materialdepån i Karlskrona och 

centrallasarettet i Växjö har Region Kronoberg anlitat Alwex som ska ta hand om denna 

tjänst. Trots att de är ledande inom transporttjänster förekommer flertalet kvalitetsbrister i 

transporten av förbrukningsmaterial med olika bakomliggande orsaker vilka åskådliggörs i 

figurerna 13 och 14 nedan.  
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Transport (Alwex) 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning 

5. Låg leveransservice. Alwex agerar efter det 

som är mest optimalt för dem vilket resulterar i 

låg leveransprecision och låg leveranssäkerhet. 

 

6. Uteblivna leveranser och Fel i pålastningen. 

Bristande information resulterar i att 

kapacitetsplaneringar för lastbilar inte kan 

göras samtidigt som dålig skyltning skapar 

osäkerhet kring vilka vagnar som ska lastas på. 

 

7. Spårningssvårigheter. Vid borttappat gods 

under transporten saknas det möjlighet till 

snabb och effektiv spårning av godset. 

 

Figur 13. Flödeskartläggning av transporten mellan Växjö och Karlskrona med kvalitetsbrister. Egen 

illustration. 

 

Figur 14. Orsak-verkandiagram för transporten. Egen illustration. 

 

Ett gott samspel och god kommunikation är enligt Dahl och Hasselgren (1991) faktorer som 

är av stor vikt när flera enheter och utomstående parter är involverade i ett gemensamt flöde. 

För att motverka uppkomsten av kvalitetsbrister krävs det gemensam delaktighet (Pui-Mun, 

(5) 
 

 

 (6) 
 
 

 

(7) 
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PohWah & Dhanjoo, 2006) mellan aktörerna och att dessa arbetar utifrån vad som är bäst för 

helheten (Dahl & Hasselgren, 1991). Då Alwex agerar utifrån vad som är mest optimalt för 

dem själva kan de samordna Region Kronobergs transporter med andra kunders, något som 

medför risker för kvalitetsbrister. Sådana kvalitetsbrister kan exempelvis vara en försenad 

leverans eller en utebliven leverans om godset försvinner under samlastningen eller levereras 

till någon annan kund. Detta medför en låg leveransprecision och en låg leveranssäkerhet 

vilket indikerar på en låg leveransservice (Storhagen, 2011). Slack (2012) menar att externa 

faktorer kan resultera i fel och att det är förhållanden som är svåra att påverka, vilket stämmer 

i Region Kronobergs fall då de inte har något inflytande i hur Alwex väljer att sköta 

transporten.  

 

Om godset av någon anledning försvinner under transporten finns det inget system för att på 

ett enkelt och snabbt sätt spåra godset. Saknaden av ett sådant system beror på att 

datasystemen som används i dagsläget av både CLV och materialdepån inte är välutvecklade 

och uppgraderade och detta innebär att de istället får sköta spårningen manuellt genom att 

ringa runt. De har alltså inte förutsättningarna för att spårningsprocessen ska fungera effektivt 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Denna process är tidskrävande och sjukvården blir under denna 

tid lidande vilket går hand i hand med teorin om att en utebliven leverans inom sjukvården 

resulterar i negativa konsekvenser då det innebär att livsnödvändigt material inte kommer 

fram i rätt tid och i rätt mängd (HFMA, 2008).   

 

I den studerande litteraturen tas ett fungerande informationsflöde upp som en väsentlig del i 

erhållandet av en hög kvalitet (Sörqvist, 2001). Då Alwex inte får någon information om hur 

många vagnar det är som ska transporteras till CLV förrän chauffören har anlänt till 

materialdepån, kan en kapacitetsplanering av lastbilen inte göras i förväg vilket drabbar 

leveransen genom att alla vagnar eventuellt inte får plats i lastbilen. Resultatet av detta blir en 

kvalitetsbrist i transporten. Informationsflödet brister även i materialdepåns skyltningar av 

vagnarna då chauffören ibland har haft det svårt att avgöra vilka vagnar som ska med i 

transporten. Detta beror på att informationen som finns på skyltarna och etiketterna är 

otydliga och eftersom skyltar är ett underlag som påverkar ett arbetes effektivitet kan det 

kopplas till metod i teorin om ”sju stycken M” (Bergman & Klefsjö, 2012).  
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4.3.3 Godsmottagningen på Centrallasarettet i Växjö 

Kvalitetsbristerna på godsmottagningen åskådliggörs i figur 15 som utgörs av 

flödeskartläggningen och orsakerna till dessa brister presenteras i figur 16 som utgörs av 

orsak-verkandiagrammet. 

 

Figur 15. Flödeskartläggning av godsmottagningen med kvalitetsbrister. Egen illustration. 

 

 

Figur 16. Orsak-verkandiagram för godsmottagningen. Egen illustration. 

Godsmottagning (ISS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning 

8. Dålig uppställning av vagnar & Vagn- & platsbrist 

Vid avlastning av godsvagnarna sker det ingen 

sortering av godsvagnarna. Det förekommer tidiga 

leveranser vilket leder till en låg leveransprecision 

och orsakar vagn- och platsbrist. 

 

9. Sena felupptäckter & Beställningsfel. Bristande 

kontroller på godsmottagningen resulterar i sena 

felupptäckter. Den dåliga utrustningen resulterar i 

beställningsfel. 

 

(9) 
 
 

 

(8) 
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Sorteringen som sker på godsmottagningen är en tidskrävande aktivitet som orsakas av att 

uppställningen av vagnar inte sker i den ordningen som önskas av ISS kvällen innan. 

Ansvaret för denna uppställning ligger hos Alwex vid avlastningen av vagnar på 

godsmottagningen men detta har redan påverkats vid pålastningen hos materialdepån. 

Materialdepån har alltså inte sorterat vagnarna i uppställningsplatsen. Paralleller kan dras till 

M:et material i teorin som går ut på att kvaliteten på leveransen ska uppfylla överenskomna 

krav mellan de olika parterna (Bergman & Klefsjö, 2012). En sortering av vagnarna vid 

avlastningen hade inneburit en högre kvalitet på leveransen samt att de överenskomna 

kvalitetskraven hade uppfyllts. 

 

Faktumet att det på godsmottagningen inte genomförs några kontroller innebär att eventuella 

fel i kvantitet eller kvalitet upptäcks antingen försent eller aldrig vilket orsakar 

kvalitetsbrister då sjukvården inte mottar det som har beställts och därmed blir lidande 

(HFMA, 2008). Skälet till att inga kontroller görs kan antas vara att det är otydlig information 

från ledning till medarbetare då driftchefen på ISS önskar att felupptäckter hade gjorts 

tidigare. Jonsson och Mattsson (2011) talar om att ett aktivt informationsutbyte påverkar 

kvaliteten på arbetet. För att godsmottagningen ska uppfylla detta bör ledningen tydliggöra 

att kontrollerna ska genomföras tidigare. Vidare lyfter teorin även fram att ledningen många 

gånger ligger bakom ineffektivitet i processer om de inte stödjer verksamheten tillräckligt bra 

(Slack, 2012), vilket kan kopplas till den otydliga informationen från ledningen men även till 

det faktum att medarbetarna får arbeta med gamla och ineffektiva handdatorer. Eftersom att 

handdatorerna som används i dagsläget inte är uppgraderade orsakar de beställningsfel vilket 

i sin tur orsakar kvalitetsbrister. De rätta förutsättningarna finns alltså inte tillgängliga för att 

beställningarna ska ske på ett så smidigt sätt som möjligt och försvårar därför arbetet för 

medarbetarna vilket stämmer överens med det Dahl och Hasselgren (1991) tar upp i teorin.  

 

Som tidigare nämnts levererar materialdepån vissa godsvagnar för tidigt vilket förutom en låg 

leveransprecision (Jonsson & Mattsson, 2011) även medför komplikationer på 

godsmottagningen. Med fler vagnar på godsmottagningen än nödvändigt är risken större för 

att fel görs samtidigt som det skapar platsbrist i lokalen. De tidigare leveranserna orsakar 

även vagnbristen då det innebär att fler vagnar är upptagna än det som skulle vara vilket 

resulterar i onödiga kvalitetsbristkostnader.  
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4.3.4 Förrådsturer 

Godsflödet och informationsflödet av förbrukningsmaterial avslutas med de externa 

utleveranserna inom Region Kronoberg som sköts av transportenheten inom regionservice. 

För att denna förrådstur ska fullföljas på bästa möjlig sätt krävs det att alla tidigare aktiviteter 

i flödet lagt fram de rätta förutsättningarna för transportenheten. Detta överensstämmer med 

den studerande teorin som menar att en hög kvalitet beror på resultatet av flera personers 

arbete (SPRI, 1987) och att arbetssätten i de olika delarna har en stor påverkan på resultatet 

(Slack, 2012). I figurerna 17 och 18 nedan visas kvalitetsbristerna i förrådsturen och de 

bakomliggande orsakerna till dessa.  

 

 

Figur 17. Flödeskartläggning av förrådsturen med kvalitetsbrister. Egen illustration. 

 

 

 

Förrådstur (Transporenheten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning 

10. Osäkra transportförhållanden, Dålig 

uppställning av vagnar & Gods 

skadas/försvinner. Bristande information 

förhindrar en ruttplanering och skapar därmed 

osäkra transportförhållanden. Ingen sortering i 

förväg och ingen möjlighet för avstämning 

vilket leder till att gods skadas/försvinner. 

 

11. Felleveranser & Ny beställning.  Vid 

felleveranser är det svårt att spåra godset vilket 

medför att nya beställningar får göras. 

 

12. Gods skadas/försvinner. Personal finns inte 

tillgänglig på de mottagande enheterna för 

varken avstämning eller kontroll. 

(11) 
 

 
 

 

(12) 
 
 

 

(10) 
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Figur 18. Orsak-verkandiagram för förrådsturen. Egen illustration. 

 

En ruttplanering kan inte göras i förväg av chaufförerna på transportenheten då 

förutsättningarna för detta inte finns eftersom att informationsflödet mellan CLV och 

transportenheten brister. Transportenheten får ingen information om förrådsturen gällande 

exempelvis antalet vagnar eller destinationer och då det finns många adresser att leverera till 

med många stopp, är risken för att fel uppstår stor. Om denna information hade varit 

tillgänglig hade risken för felaktigheter minimerats då en noggrann ruttplanering hade skapat 

säkrare transportförhållanden och därmed en högre kvalitet på leveranserna (Ljungberg & 

Larsson, 2012).  

 

Andra dåliga förutsättningar för transportenheten är resultatet från arbetet som har utförts av 

CLV angående de osorterade vagnarna. Vagnarna som ska bli upphämtade av chauffören på 

transportenheten sorteras inte av CLV i förväg utan det är chauffören som måste göra detta 

vid pålastningen. Detta är ett onödigt och ineffektivt processteg, vilket teorin beskriver som 

den största anledningen till varför kvalitetsbrister uppstår (Gustavsson, Kullvén & Larsson, 

1997) och hade kunnat undvikas om tidigare parter hade genomfört sorteringen.  

 

Transportenhetens leveransprecision är hög då chauffören anpassar rutten efter de 

mottagande enheternas önskemål om tidpunkt för leveransen (Arvidsson, 2007; Storhagen, 

2011). Däremot är leveranssäkerheten mindre bra på grund av faktumet att felleveranser 

brukar inträffa med orsak av att godset levereras till fel adress. Anledningen till varför detta 

sker är relaterat till bristande information samt personalens språkkunnigheter. I detta fall 
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orsakar alltså medarbetarnas kompetenser kvalitetsbrister (Eriksson, Holgers & Müllern, 

2013; Slack, 2012). Den bristande informationen grundar sig på att kunderna uppgett fel 

leveransadress eller har flyttat vilket hade kunnat undvikas genom ett aktivt 

informationsutbyte som enligt Jonsson och Mattsson (2011) kan handla om allt från 

information om leveranstider och leveransadress till information om leveransförseningar och 

vart ordern befinner sig under hela transporten. Då transportenheten i dagsläget inte har ett 

system för spårbarhet kan de inte erbjuda kunderna att kontrollera vart deras order befinner 

sig under transportens gång. Utan spårbarhet är det dessutom svårare att hitta försvunnet eller 

fellevererat gods då detta sker manuellt. I situationer där de inte lyckas hitta godset får 

transportenheten lägga en ny beställning på de saknade artiklarna och även stå för 

kostnaderna. Sådana kvalitetsbrister ger alltså upphov till kvalitetsbristkostnader i form av 

ersättningar (Kazaz, Talat Birgonul, & Ulubeyli, 2005; Sörqvist, 2001). Att transportenheten 

saknar ett spårningssystem kan kopplas till metod i teorin om ”sju stycken M” som hävdar att 

om inte rätt verktyg och utrustning tillhandahålls uppstår kvalitetsbrister och processer blir 

ineffektiva (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Teorin tar upp vikten av att genomföra kontroller då fel kan upptäckas och kvalitetsbrister 

kan minimeras (Slack, 2012). Chauffören på transportenheten gör inga avstämningar under 

förrådsturen då varken kontroller genomförs på godsmottagningen eller hos de mottagande 

enheterna. Anledningen till detta är att personal saknas på båda platserna vid upphämtning 

och avlämning av godset vilket medför att en kommunikation inte kan föras mellan dessa 

parter och att brister inte kan upptäckas (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

Vidare kan faktumet att godset står obevakat både i en öppen lastbil när chauffören packar 

upp godset på avdelningarna samt i avdelningarnas förråd utgöra kvalitetsbrister. Det som 

kan hända är att obehöriga får tag på godset och försvinner med det.  

 

 

 

 

 

 



 

 

  75 (106) 
 

4.3.5 Hela flödet 

I figur 19 nedan följer en flödeskartläggning av hela flödet med de tidigare identifierade 

kvalitetsbristerna i syfte att skapa en överblick och förståelse för hur bristerna påverkar 

helheten. 

 

 
 

Figur 19. Kartläggning av hela flödet med kvalitetsbrister. Egen illustration. 
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Utifrån nedanstående tabell kan det läsas av att de bakomliggande orsakerna till 

kvalitetsbristerna som förekommer mest frekvent är information, metod och mätning. Detta 

resultat indikerar på att majoriteten av kvalitetsbristerna som uppstår i flödet beror på att det 

saknas ett aktivt informationsutbyte mellan aktörerna, att rätt förutsättningar och utrustningar 

för spårning av godset inte finns tillgängligt samt att kvalitetskontroller inte genomförs.  

Förbättringsåtgärderna som föreslås i nästkommande kapitel kommer därför att baseras på 

detta resultat.  
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Materialdepån 1. Ineffektiv plockprocess 

2. Kvalitets- & kvantitetsfel 

3. Plock- & packningsfel 

4. Felaktiga leveranser 

   

 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X   

 

 

 

Alwex 5. Låg leveransservice 

6. Uteblivna leveranser  

6. Fel i pålastningen  

7. Spårningssvårigheter 

 

X 

X 

 

   

 

X 

X 

  

 

 

X 

 

 

X 

Godsmottagningen 8. Dålig uppställning av vagnar 

8. Vagn- & platsbrist  

9. Sena felupptäckter 

9. Beställningsfel  

 

 

X 

 

 

X 

X 

  

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

Transportenheten 10. Osäkra transportförhållanden  

10. Dålig uppställning av vagnar 

10. Gods skadas/försvinner  

11. Felleveranser 

11. Ny beställning 

12. Gods skadas/försvinner 

X 

 

X 

X 
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X 

  

X 

 

 Totalt 6 2 2 6 4 2 3 1 
 

Tabell 4. Sammanfattning av kvalitetsbrister och bakomliggande orsaker. Egen illustration. 
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5 Förbättringsförslag 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen presentera de teorier som analysen 

kommer att utgå ifrån. Teorierna som beskrivs rör informationssystem, godsspårning och 

kvalitetskontroller. Kapitlet avslutas med analysen som utgörs av olika förbättringsåtgärder. 

 

5.1 Teori 

5.1.1 Informationssystem 

Ett välfungerande informationssystem är grunden till en optimal logistik och utgör en central 

del i verksamheter eftersom att informationsflöden är en förutsättning för effektiva 

materialflöden (Jonsson & Mattsson, 2011). Informationssystem kan användas för att 

exempelvis ge stöd till personalen i en organisation men också för att öka integrationen 

mellan företaget och dess intressenter genom att samla och sprida information. I takt med att 

näringslivet blir alltmer globaliserat får informationssystem alltså en ökad betydelse då den 

kopplar samman organisationer med sina kunder, partners och övriga aktörer som de arbetar 

med (Fredholm, 2013). Informationssystem och kommunikationssystem av olika slag bidrar 

till att viktig information så som information om efterfrågan, kunder och leverantörer blir 

lättillgänglig och dessa system säkerställer även ett enkelt informationsutbyte mellan olika 

system och människor (Jonsson & Mattsson, 2011). Med god informationstillgänglighet kan 

en verksamhet effektivisera sina materialflöden och logistiken kan utföra sin funktion om att 

koppla samman olika flöden till ett gemensamt flöde. Utan en modern informationsteknik 

måste en stor del av arbetet ske manuellt vilket gör att processerna blir mer tidskrävande och 

ineffektiva till skillnad från stabila och säkra system som förenklar det dagliga arbetet 

(Enarsson, 2006). Olika informationssystem bidrar även till ett förenklat planeringsarbete för 

verksamheten (Jonsson & Mattsson, 2011).  

 

Fredholm (2013) påpekar att det finns olika informations- och kommunikationskanaler och 

dessa kan vara allt från enkla system till mer avancerade system. Beroende på en verksamhets 

förutsättningar och behov kan systemen vara mer eller mindre effektiva. Exempel på olika 

kommunikationssystem och IT-lösningar kan vara EDI, EDA, internet, telefon, brev, fax och 

e-post och RFDC.   
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5.1.1.1 EDI 

Ett av de mest etablerade systemen för regelbunden och återkommande kommunikation är 

EDI som har fått en omfattande användning då den på ett simpelt sätt uppfyller logistikens 

krav och behov för att underlätta när det är flera parter som frekvent ska utväxla stora 

mängder information. I logistiksammanhang är det inte endast viktigt med intensivt 

informationsutbyte utan det krävs även att rätt information finns tillgänglig när den behövs 

(Enarsson, 2006). EDI står för Electronic Data Interchange och syftar till att standardiserad 

data och information överföras elektroniskt från ett system till ett annat (Jonsson & Matsson, 

2011). Beroende på vilken verksamhet det handlar om och vad det finns för 

informationsbehov förekommer det många olika varianter av EDI men dessa går att 

synkroniseras med varandra på ett enkelt sätt vilket möjliggör att företag med olika tekniska 

möjligheter kan kommunicera och utbyta information. Systemet tillhandahåller automatiserad 

generering, överföring och mottagning av information såsom exempelvis artikelinformation, 

leveransinformation, orderinformation och information om lagersaldo. EDI har stor potential 

till att generera tidsbesparingar i både administration och ledtider samt minimera antalet fel 

då en stor del av manuellt arbete ersätts av automatiseringar (Fredholm, 2013).  

 

Webb-EDI är en variant av EDI och är en kombination av internet och EDI som har 

utvecklats för att ett stort företag ska kunna kommunicera elektroniskt med sina små kunder 

och leverantörer (Fredholm, 2013). Denna variant av EDI gör det möjligt för företagen att 

arbeta med tekniken som är mest lämplig för dem då de små företagen kan arbeta utifrån 

endast en webbläsare medan de stora företagen kan arbeta utifrån en riktig EDI-lösning 

(Jonsson & Mattsson, 2011). Användningen av webb-EDI innebär ett dubbelarbete för de 

små företagen då de måste arbeta både i sitt egna affärssystem samt i en webbläsare och 

därför är den riktiga EDI att föredra enligt Fredholm (2013).  

 

5.1.1.2 EDA 

EDA, som är en förkortning av Electronic Data Access, är ett system som går ut på att ett 

företag ger tillgång till delar av sin information till både kunder och leverantörer med syfte att 

olika aktörer kan hämta information från en central informationskälla. Detta möjliggör en 

onlinekommunikation mellan företagets databaser och dess intressenter där intressenterna kan 

”lägga upp och underhålla data om sina egna företag och produkter i sina leverantörers 
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respektive kunders system” (Jonsson & Mattsson, 2011, s. 436). De kan även lägga order, 

boka transporter och administrera lager genom EDA.  

 

Jämfört med EDI är informationstillgången inte lika stor i EDA då det företag intressenterna 

är uppkopplade till kan införa begränsningar i informationen och själv välja vad som ska vara 

tillgängligt. Däremot är det en mindre kostsam investeringen som endast kräver en dator och 

internetanslutning till skillnad från EDI som kräver större investeringar och är mer komplext 

(Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

5.1.1.3 Internet, telefon, brev, fax och e-post 

Kommunikation genom internet, telefon, brev, fax och e-post är de vanligaste och enklaste 

metoderna inom informationsteknik där utvecklingen ständigt går mot snabbare och billigare 

lösningar.  Dock finns det ingen hög säkerhet för informationen som skickas genom dessa 

kanaler (Fredholm, 2013). 

 

Internet är en effektiv väg för global kommunikation med mobila och datoriserade enheter 

och består av olika nätverk som kommunikationen sker mellan. Internet kan kommunicera 

allt från bilder till texter till ljud och kan användas utav vem som helst som har en dator och 

ett modem för internetuppkoppling. Detta innebär att företag kan nå ut och kommunicera med 

en oerhört stor skara av kunder och leverantörer (Jonsson & Mattson, 2011). Exempelvis har 

internet möjliggjort att företag som befinner sig i en världsdel kan kommunicera och ha 

möten med sin leverantör som befinner sig i en annan världsdel via Skype. Information som 

förmedlas via internet är öppet och oskyddat vilket innebär att obehöriga personer kan få tag 

på informationen. Detta kan vara en nackdel ifall det är känslig information som 

kommuniceras. Kommunikationen via internet utgör även stora risker för att virus sprids 

(Fredholm, 2013; Jonsson & Mattson, 2011).  

 

Jonsson och Mattson (2011) tar upp att telefon, brev, fax och e-post är de mest dominanta 

kommunikationssystemen vid ostrukturerat och spontant informationsutbyte. Telefon kan 

exempelvis användas när ett fel inträffar för att snabbt åtgärda det eller när något behöver 

dubbelkollas. Brev och fax är pappersbaserade system som kan användas till att bland annat 

skicka fakturor eller avtal som behöver signeras. Skillnaden är att breven skickas via posten 

och tar lång tid medan fax skickas via telefonnätverk och tar några minuter. E-post och 
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mailkommunikation är ett annat snabbt och smidigt sätt att hålla kontakten och överföra 

information elektroniskt. Det kräver en internetuppkoppling och kan användas både genom 

en smartphone eller en dator. Information som är viktig behöver skyddas från obehöriga 

läsare genom kryptering och därför är det inte vanligt att sådan information delas via e-post. 

Vidare kan en avsändare utge sig vara någon som den inte är för att få tillgång på 

informationen (Fredholm, 2013).       

 

5.1.1.4 RFDC 

För att kommunicera genom Radio Frequency Data Communication, RFDC, krävs det att 

enheterna som ska kommunicera väljer en radiofrekvens, det vill säga en kanal som 

kommunikationen ska ske via. Kommunikationen sker på samma sätt som 

telekommunikationen men det förekommer begränsningar då företaget inte kan kommunicera 

med andra som inte använder samma kanal. Distributionsbranschen, taxibranschen, lager och 

räddningstjänsten är exempel på tillämpare av denna kommunikationsmetod (Jonsson & 

Mattsson, 2011).  

 

5.1.2 Godsspårning 

Godsspårning är en typ av identifieringssystem som enligt Jonsson och Mattsson (2011) 

används för att identifiera objekt, fånga information om dessa objekt samt överföra 

informationen automatiskt till ett datorsystem utan något manuellt arbete. Fördelarna är att 

registreringsarbetet av gods blir automatiskt och går fortare samt att fel och brister relaterade 

till registreringar minskar.  

 

Att införa ett spårningssystem gör det möjligt för en organisation att på ett pålitligt sätt kunna 

följa och spåra sina försändelser från startpunkt till slutpunkt. Dagens försörjningskedjor är 

långa och komplexa och involverar flera aktörer vilket ställer högre krav på att företag ska 

kunna följa sina leveranser genom hela försörjningskedjan för att på så sätt upprätthålla en 

hög kvalitet. Utan godsspårning är det svårt att ta reda på vad som har hänt när en försändelse 

inte anlänt till sin destination och spåra vart försändelsen befinner sig istället (Enarsson, 

2006). Även kunder kan dra nytta av att gods är spårbart då de har möjlighet att uppskatta 

leveranstider och agera vid leveransförseningar. Vad som ska vara spårbart beror på i vilken 

grad automatiseringar ska ske samt vilken typ av information det är som ska automatiseras. 
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Detta grundar sig på att olika tekniker används vilket kräver olika stora investeringar för att 

spårningssystemet ska lämpa sig till ett specifikt företag (Fredholm, 2013).  

 

5.1.2.1 Streckkoder 

En av de vanligaste teknikerna för att identifiera gods och objekt är ett streckkodsystem som 

är ett verktyg för effektiv och säker dataöverföring. Det unika med streckkoder är att de är 

användbara och läsbara i alla möjliga branscher och länder vilket är anpassbart till dagens 

internationella och gränsöverskridande handel (Walker, 2009). Systemet är uppbyggt av 

streckkoder och streckkodsläsare och går ut på att man skannar streckkoden med antingen en 

fast eller en handhållen streckkodsläsare för att identifiera en artikel och få fram information 

om denna. Streckkoder är alltså en slags informationsbärare. Antalet streckkodstyper är 

många och gemensamt för dessa är deras utseende med mörka och ljusa streck där olika 

numeriska tecken skiljer dem åt (Fredholm, 2013).  

 

Det finns två olika streckkodstyper, endimensionella och tvådimensionella streckkoder, som 

organisationer kan välja mellan beroende på hur mycket information som behöver förmedlas, 

vilken streckkodsläsare som ska användas och vilken typ som passar till både kunder och 

leverantörer. Den enklaste typen av streckkod är endimensionella streckkoder som går snabbt 

att skanna in och erbjuder grundläggande information och identifiering av en artikel. För att 

förmedla mer information kan en tvådimensionell streckkod användas. En tvådimensionell 

streckkod är uppbyggd på ett annorlunda sätt då den egentligen inte består utav streckkoder 

utan av mönster (Brown, 2012). Förutom att en sådan streckkod kan lagra upp till en A4-sida 

information kan den även lagra foton. Jonsson och Matsson (2011) tar upp 

arbetsbeskrivningar och följesedelsinformation som exempel på information som den kan 

innehålla. Streckkodsläsaren för de tvådimensionella streckkoderna är ingen skanner utan en 

kamera vilket kräver mer avancerad teknik och medför att alla inte har stöd för användning 

av denna typ (Fredholm, 2013).  

 

Trots att det finns effektivare identifieringsteknik som kan ersätta streckkodsystemet, hävdar 

Fredholm (2013) att användningen av detta system endast har ökat och utvecklats till nya och 

förbättrade streckkoder.  
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5.1.2.2 RFID 

Radio Frequency Identification, förkortat som RFID, är ett annat identifieringssystem som 

kan användas vid godsspårning och möjliggör automtisk identifiering av objekt (Enarsson, 

2006). Systemet går ut på att radiovågor identifierar objekt genom att läsa av ett mikrochip 

som lagrar information om detta objekt istället för det traditionella streckkodsystemet 

(Fredholm, 2013). Detta möjliggör en trådlös identifiering och en automatisk 

informationsöverföring mellan systemen samt att exempelvis hela godsvagnar kan läsas av 

istället för ett enskilt gods i taget. Det som skiljer RFID från andra identifieringssystem är 

faktumen att mikrochipsen kan innehålla mer data, att det inte krävs fri sikt vid avläsningen 

samt att tidsåtgången för denna avläsning är betydligt kortare än övriga system. Även 

avståndet mellan godset som ska läsas av och skannern kan vara längre än vid 

streckkodsystemet (Jonsson & Mattsson, 2011; Fredholm, 2013).  

 

Enligt Enarsson (2006) kan tekniken användas vid spårning på så sätt att det går att följa 

försändelsen hela vägen i försörjningskedjan och hålla koll på vart den befinner sig. Eftersom 

godsets lokalisering är känd under hela leveransen går det att se vart fel uppstår samt 

orsakerna till dessa fel vilket medför en hög säkerhet och kvalitet. Vidare är även tekniken 

användbar tillsammans med EDI då informationen om leveransen kan skickas med EDI 

medan leveransen kan identifieras med RFID. Ett annat användningsområde är 

personalidentifiering som innebär att personal som hanterar gods blir registrerade av systemet 

för att fel som begås ska kunna spåras (Fredholm, 2013).  

 

Nackdelen med RFID är att implementeringen av ett sådant omfattande system kan vara 

kostsamt. Det är viktigt att en verksamhet överväger vilka nyttor RFID medför och sätta detta 

i relation till kostnaden (Fredholm, 2013). 

 

5.1.2.3 Godsspårning inom sjukvården 

Inom sjukvården får godsspårning en allt viktigare roll och spårbarheten har fått större 

betydelse och uppmärksamhet på senaste år (Shang-Wei, Wun-Hwa, Chorng-Shyong, Li & 

Yun-Wen, 2006). Anledningen till detta är att olika slags fel kan få stora och livshotande 

konsekvenser och resultera i att sjukvården blir lidande (Arvidsson, 2007). Detta har medfört 

att flertalet sjukhus har börjat spåra patienter, läkemedel och annat sjukvårdsmaterial för att 
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erhålla en högre säkerhet och högre kvalitet på vården som erbjuds. Möjligheten till att ta 

reda på var nödvändigt material eller läkemedel finns som ett spårningssystem bidrar till, 

effektiviserar vårdarbetet och genererar tidsbesparingar (Shang-Wei, Wun-Hwa, Chorng-

Shyong, Li & Yun-Wen, 2006).   

 

Wu, Kuo och Liu (2005) tar upp att RFID som ett identifieringssystem har implementerats av 

vissa sjukhus för att förbättra lagerhanteringen av läkemedel och annan sjukvårdsmaterial. 

Genom att hela tiden ha information om lagersaldot kan sjukhusen säkerställa att materialet 

inte tar slut samt att det finns tillgängligt vid behov. Implementeringen av RFID i sjukhusen 

har resulterat i en ökad kvalitet av vårdens tjänster samtidigt som vårdkedjans transporter har 

effektiviserats.  

 

5.1.3 Kvalitetskontroller  

För att uppnå en så hög kvalitet som möjligt krävs det att fel och brister är minimala vilket 

kan säkerställas genom olika typer av kvalitetskontroller. Dessa kontroller går ut på att 

garantera att varor och tjänster håller vad de lovar och lever upp till förväntningarna 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Kontrollerna ska göras på flera olika sätt och ske regelbundet vid 

fasta tidpunkter och fasta aktiviteter. För att kontrollerna ska resultera i största möjliga nytta 

ska de genomföras i alla led av försörjningskedjan (Jonsson & Mattsson, 2012).  

 

För en leverantör räcker det inte med att endast kontrollera godset innan en leverans och 

sortera bort det som är fel utan kontroller bör ske genomgående i hela flödet för att undvika 

att alla fel upptäcks på en och samma gång eller att kunden upptäcker felen och blir missnöjd 

(Bergman & Klefsjö (2012). Exempelvis kan leverantören genomföra kontroller för att 

verifiera att data är rimliga och stämmer korrekt. Dessa kontroller benämner Fredholm (2013) 

som rimlighetskontroller och går ut på att fastställa ramar för bland annat kvantiteter och 

ordervärde. Detta innebär att när en order mottas från en kund ska systemet känna igen ifall 

det är en orimlig kvantitet och i sådana fall skickas vidare till kontroll där det fastställs om 

det stämmer eller inte.  

 

Kontroller som en kund kan genomföra är så kallade ankomstkontroller som sker vid 

leveransmottagningen och går ut på att säkerställa att levererade order är korrekta och håller 

den överenskomna kvaliteten. Ankomstkontroller består av en inspektion av godsets skick, 
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kvantitet och kvalitet och kan göras genom att kontrollera mot följesedeln (Jonsson & 

Mattsson, 2011). Om det vid kontrollen upptäcks avvikelser kan dessa användas som 

underlag för reklamationer (Fredholm, 2013). En kontroll i godsmottagningen kan utföras på 

två olika sätt, antingen genom att all mottaget gods kontrolleras eller genom att endast en del 

av det kontrolleras. Det senare kallas för stickprovskontroll och då drar man slutsatser för all 

gods utifrån utfallet från den del som kontrollerades. Stickprovskontroll kan också innebära 

att kontrollerna inte sker på en regelbunden basis utan vid enstaka tillfällen. 

Ankomstkontroller kan elimineras ifall en genomgående kontroll görs hos leverantören innan 

leveransen skickas iväg men Jonsson och Mattsson (2011) hävdar att det varierar oerhört 

mycket från situation till situation och att dessa kontroller ändå bör ske då godset kan skadas 

eller försvinna på vägen eller att det helt enkelt är svårt att lita på leverantören.  
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5.2 Analys  

Efter att ha studerat gods- och informationsflödet av förbrukningsmaterial har det 

uppmärksammats att det är ett långt och komplext flöde och att alla aktiviteter inom flödet 

består av manuellt arbete, något som många gånger är orsaken till att fel och brister 

förekommer (Jonsson & Mattsson, 2011). Trots detta är det inte det manuella arbetet som 

medför de stora kvalitetsbristerna i flödet utan det är faktumet att det inte går att åtgärda felen 

på ett effektivt sätt som är problemet. Anledningen till varför felen inte kan åtgärdas snabbt 

och smidigt är för att man inte kan lokalisera vart i flödet felen uppstår eller vad som orsakar 

dessa fel, något som framkom i föregående kapitel. Även ett bristande informationsutbyte och 

avsaknaden av kvalitetskontroller är orsaker som ligger bakom majoriteten av 

kvalitetsbristerna (se tabell 4).  

 

Med avseende på den stora mängden gods som rör sig i flödet av förbrukningsmaterial är det 

av essentiell vikt att införa ett identifieringssystem för att kunna följa och spåra godset. 

Införandet av ett identifieringssystem ökar spårbarheten då det alltid går att bestämma 

godsets lokalisering (Enarsson, 2006) vilket minskar risken för att godset försvinner 

någonstans längs flödet och inte når sin slutdestination. Om livsnödvändigt material och 

utrustning inte kommer fram till sjukhusets olika avdelningar i rätt tid och i rätt mängd kan 

konsekvenserna bli stora och innebära en negativ påverkan på sjukvårdens kvalitet 

(Arvidsson, 2007). Godsspårningen kommer kunna säkerställa erhållandet av en hög kvalitet 

och därmed en ökad trygghet för patienten genom att felen som uppstår i flödet kan spåras 

och på så sätt åtgärdas. Systemet kan även synliggöra varje överlämning som sker inom 

flödet (Fredholm, 2013), det vill säga när godset lämnas över från en aktör till en annan.   

 

I dagsläget har regionservice inget godsspårningssystem i flödet av förbrukningsmaterial utan 

alla involverade aktörer sköter spårningen av borttappade försändelser och uteblivna 

leveranser manuellt genom att ringa runt, något som både är tidskrävande och kostsamt. 

Under tiden som aktörerna försöker lokalisera det försvunna godset blir sjukvården lidande 

då det innebär att livsnödvändigt material inte finns tillhands när det behövs. Utan ett system 

för godsspårning är det svårt att ta reda på vad som har hänt och vad orsaken är till att 

försändelsen inte anländer till sin slutdestination vilket gör att det inte går att åtgärda felen. 

Istället får nya beställningar läggas och detta medför onödiga kostnader. Shang-Wei, Wun-

Hwa, Chorng-Shyong, Li och Yun-Wen (2006) hävdar att ett spårningssystem i sjukhus 
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genererar tids- och kostnadsbesparingar och vidare menar Wu, Kuo och Liu (2005) att 

implementeringen av ett identifieringssystem resulterar i ökad vårdkvalitet.   

  

Vilket identifieringssystem som passar en organisation beror enligt Fredholm (2013) på vad 

som ska vara spårbart samt vilken information det är som ska automatiseras. I den studerande 

litteraturen tas streckkoder upp som ett av de vanligaste identifieringssystemen som lämpar 

sig för alla typer av branscher och länder. Streckkodsystemet är ett billigare alternativ än de 

övriga identifieringssystemen och är ett enkelt sätt för att spåra och identifiera gods då det 

endast kräver streckkoder och en streckkodsläsare (Fredholm, 2013). På godsmottagningen 

på centrallasarettet i Växjö används streckkoder redan i beställningsprocessen där man med 

hjälp av handdatorer skannar material som behövs fyllas på och beställas. Streckkodsystemet 

kan dock också användas i spårningssyfte istället för bara i beställningssyfte och på så sätt 

omfatta hela flödet från Karlskrona till Kronoberg. Enarsson (2006) menar att ett 

spårningssystem bör sträcka sig från startpunkt till slutpunkt och därför ska alla aktörer och 

aktiviteter inom flödet involveras i systemet. Med detta menas att redan på materialdepån ska 

skanning av godset ske för att både undvika fel och identifiera vart dessa uppstår.  

 

I materialdepån förekommer plock- och packningsfel vilket är en kvalitetsbrist som kan 

undvikas om alla artiklar skannas i en handdator vid plockningen. Efter att alla artiklar har 

skannats kan en jämförelse göras mellan ursprungliga plocklistor och listor som fås i 

handdatorn över vad som faktiskt plockats för att säkerställa att ingen artikel har uteblivits. 

Därefter kan en etikett som innehåller information om alla artiklar i en vagn också erhållas. 

Vidare bör godset skannas vid överlämning från en aktör till en annan aktör för att kunna 

identifiera var i flödet fel uppstår. Exempelvis ska Alwex vid pålastning av godsvagnarna 

skanna etiketterna på dessa för att visa på att en överlämning har skett och godset nu är i 

Alwex förvar. Detta synliggör även om alla godsvagnarna har tagits med i transporten eller 

om några har lämnats kvar av misstag eller på grund av kapacitetsbrist. Samma princip gäller 

vid överlämnandet av godset från Alwex till godsmottagningen, från godsmottagningen till 

transportenheten och från transportenheten till de mottagande enheterna. Detta kommer att 

göra det möjligt för regionservice att se av vem, var och när försändelsen har levererats och 

det kan säkerställa en leveranssäkerhet genom hela flödet som i sin tur kommer ha en positiv 

inverkan på kvaliteten av vården.  

 



 

 

  87 (106) 
 

Ett annat identifieringssystem som teorin tar upp är RFID som är ett mer omfattande system 

än streckkodsystemet. Nyttan och fördelarna som systemet medför är samma som vid 

användningen av streckkodsystemet men skillnaden är att det går snabbare och effektivare då 

det manuella arbetet med att skanna streckkoder ersätts av automatisk identifiering genom att 

en avläsningsstation läser av ett mikrochip. Detta mikrochip kan lagra mer information än 

vad en streckkod kan göra och kräver dessutom ingen fri sikt vid avläsningen (Enarsson, 

2006). Med ett streckkodsystem är till exempel godsmottagningen tvungna till att skanna 

varje godsvagn som levereras medan de med RFID kan få samma information på kortare tid 

då en avläsning av hela lastbilens innehåll kan göras på en gång. Detta innebär alltså stora 

tidsbesparingar för personalen på exempelvis godsmottagningen då det dagligen inkommer 

stora volymer gods. Ett omfattande system som RFID innebär stora investeringar och är 

kostsamt men trots detta är det fler och fler sjukhus som väljer att implementera det. 

Anledningen till detta är att systemet har resulterat i ökad kvalitet av vårdens tjänster 

samtidigt som vårdkedjans transporter har effektiviserats (Wu, Kuo & Liu, 2005).  

 

För att identifieringssystemen ska betraktas som kompletta och välfungerande krävs det ett 

aktivt informations- och kommunikationsutbyte i kedjan (Fredholm, 2013), något som saknas 

mellan aktörerna i informationsflödet av förbrukningsmaterial. Den bristande informationen 

mellan aktörerna såväl som mellan ledning och personal hos en aktör orsakar i nuläget många 

kvalitetsbrister och försvårar det dagliga arbetet så som förståelse och planering. Det 

förekommer bristfällig information mellan ledning och personal på exempelvis 

godsmottagningen där ledning vill att kontroller ska göras i ett tidigt stadium men detta har 

inte förtydligats för personal som därför inte genomför sådana kontroller. Vidare kan Alwex 

exempelvis inte genomföra kapacitetsplaneringar då de inte får någon information från 

materialdepån om antalet vagnar som ska transporteras och transportenheten kan inte heller 

göra ruttplaneringar då de inte får någon information från godsmottagningen om vart 

utleveranserna ska ske. Sådan här typ av bristande information mellan aktörerna leder till 

kvalitetsbrister och ett ineffektivt godsflöde då det ökar risken för fel så som att alla vagnar 

inte kommer med i en transport eller att utleveranser sker till fel ställen. Med en god 

kommunikation och informationstillgänglighet kan godsflödet effektiviseras och samarbetet 

mellan aktörerna kan bli bättre (Enarsson, 2006). 
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Internet, telefon och e-post är enligt Fredholm (2013) de vanligaste och enklaste metoderna 

för kommunikation och lämpar sig bäst vid ostrukturerat och spontant informationsutbyte. 

För att Alwex ska kunna genomföra kapacitetsplaneringar kan materialdepån enkelt och 

snabbt förmedla information om leveransen genom antingen ett telefonsamtal eller ett e-

postmeddelande till Alwex. Även godsmottagningen kan förmedla information till 

transportenheten genom dessa kanaler men då informationsmängden är mer omfattande och 

detaljrik med bland annat ett tjugotal olika adresser och utlämningsställen, är det mer 

tidskrävande och risken för fel blir större. Med en modernare informationsteknik kan det 

manuella arbetet ersättas av ett automatiserat informationssystem som på ett säkert och stabilt 

sätt förmedlar informationen och förenklar det dagliga arbetet (Enarsson, 2006; Jonsson & 

Mattsson, 2011). Exempel på sådana informationssystem är EDA och EDI. EDA går ut på att 

ett företag ger tillgång till delar av sin information till sina intressenter vilket möjliggör en 

onlinekommunikation mellan deras databaser. Detta system kräver mindre investeringar än 

EDI men en stor fördel som EDI har gentemot EDA är att det inte finns några begränsningar i 

informationen och att graden av automatisering är högre. EDI går ut på att standardiserad 

data och information överförs elektroniskt från ett företags system till dess intressenters 

system oavsett de olika tekniska möjligheterna som föreligger. Systemet tillhandahåller 

automatiserad generering, överföring och mottagning av information vilket ger 

tidsbesparingar i både administration och ledtider samtidigt som fel minimeras då manuellt 

arbete ersätts av automatiseringar (Fredholm, 2013; Enarsson, 2006). I flödet av 

förbrukningsmaterial är behovet av regelbunden och återkommande kommunikation stort 

eftersom det är flera aktörer som frekvent måste utväxla information för att flödet ska flyta på 

så effektivt som möjligt och erhålla en hög kvalitet, vilket gör att EDI passar mycket bra för 

detta ändamål.   

 

Kvalitetskontroller är ett annat sätt som kan reducera fel och brister och generera högre 

kvalitet i flödet. Kontrollerna måste ske regelbundet och ska genomföras i alla led av 

försörjningskedjan för att resultera i största möjliga nytta (Bergman & Klefsjö, 2012). I 

godsflödet av förbrukningsmaterial är kvalitetskontroller obefintliga och följaktligen har 

vårdkvaliteten påverkats negativt då många fel upptäckts försent eller inte upptäcks alls. 

Anledningen sägs vara tidsbrist men det har även framgått att ledningen inte har tydliggjort 

önskan om kontroller för sin personal. Om tidsbrist förekommer kan kontroller göras genom 

stickprov som sker vid enstaka tillfällen där slutsatser dras för all gods utifrån utfallet från 
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den del som kontrollerades. Dessa stickprovskontroller kan göras både på materialdepån 

innan godset överlämnas till Alwex, för att säkerställa att rätt artiklar har plockats och 

packats, men även på godsmottagningen för att kontrollera att rätt gods har mottagits i 

leveransen. Sådana kontroller kan exempelvis genomföras antingen varje månad eller varje 

kvartal och sedan användas som underlag för mätningar och uppföljningar. Risken är dock att 

stickprovskontroller inte ger en rättvis bild av utfallet (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Leveranserna kan till exempel vara felfria just de gånger som stickproven genomförs men 

vara felaktiga alla andra gånger.  

 

Genom att istället utföra regelbundna kontroller vid fasta tidpunkter och fasta aktiviteter kan 

risken för att kontrollerna ger en missvisande bild elimineras. Bland annat multipelsfelen som 

uppstår i materialdepån kan elimineras genom regelbundna kontroller så som 

rimlighetskontroller. Multipelsfelen uppstår när fel kvantiteter beställs vid 

beställningstillfället och materialdepån levererar denna felaktiga kvantitet. Till exempel har 

det hänt att 50 stycken av en artikel har beställts och levererats istället för fem stycken, något 

som hade kunnat upptäckas med en rimlighetskontroll som går ut på att känna igen orimliga 

kvantiteter (Fredholm, 2013). Genom att utföra rimlighetskontroller kan onödiga kostnader, 

leveranser och arbete undvikas. Vidare kan gods med produktionsfel som förekommer i 

materialdepån upptäckas med ankomstkontroller där en inspektion av godset skick och 

kvalitet görs vid ankomsten. Om materialdepån upptäcker att godset inte lever upp till den 

utlovade kvaliteten sorteras dessa bort för att de inte ska levereras vidare till de mottagande 

enheterna. Sådana ankomstkontroller kan också göras på godsmottagningen och övriga 

mottagande enheter där de inspekterar det anlända godsets skick och kvalitet då dessa 

exempelvis kan ha tagit skada under transportfärden. Ankomstkontroller kan även göras för 

att säkerställa att rätt kvantiteter har tagits emot genom att jämföra leveranser mot en 

följesedel.  

 

Figur 20 nedan illustrerar hur godsflödet och informationsflödet av förbrukningsmaterial kan 

se ut efter införandet av ett godsspårningssystem med tillhörande informationssystem samt 

kvalitetskontroller. De nya aktiviteterna utgörs av de gråa ifyllda rutorna.  
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      Materialdepån (LTB)       Transport (Alwex)       Godsmottagningen (ISS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Förrådstur (Transportenheten) 

Figur 20. Kartläggning av hela flödet med förbättringsåtgärder. Egen illustration. 
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6 Slutsatser 

Det avslutande kapitlet redogör för studiens resultat och besvarar problemformuleringarna. 

Därefter förs en diskussion kring egna reflektioner och kritik till eget arbete samt studiens 

bidrag och dess samhälleliga aspekter. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 

  
6.1 Studiens resultat 

6.1.1 Hur ser godsflödet och informationsflödet av förbrukningsmaterial 

hos regionservice ut i nuläget? 

Nedanstående figur illustrerar hur gods- och informationsflödet av förbrukningsmaterial ser 

ut i nuläget vilket synes vara logiskt uppbyggd.  
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6.1.2 Vilka kvalitetsbrister och bakomliggande orsaker till dessa kan 

identifieras i det nuvarande godsflödet och informationsflödet av 

förbrukningsmaterial hos regionservice? 

Av tabellen nedan framgår samtliga kvalitetsbrister i det nuvarande gods- och 

informationsflödet av förbrukningsmaterial samt de bakomliggande orsakerna till dessa 

brister. Orsakerna som förekommer mest frekvent är information, metod och mätning och det 

är dessa som är föremål för förbättringsåtgärder.  
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 Totalt 6 2 2 6 4 2 3 1 

 

6.1.3 Vilka åtgärder bör regionservice vidta för att minska kvalitetsbrister 

i godsflödet och informationsflödet av förbrukningsmaterial? 

Åtgärderna som regionservice bör vidta är att införa ett godsspårningssystem, ett 

informationssystem samt genomföra kvalitetskontroller. Detta eftersom det i föregående 

problemformulering framgick att majoriteten av kvalitetsbristerna som uppstår i flödet beror 
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på att det saknas ett aktivt informationsutbyte mellan aktörerna, att rätt förutsättningar och 

utrustningar för spårning av godset inte finns tillgängligt samt att kvalitetskontroller inte 

genomförs.  

 

Godsspårning, informationssystem och kvalitetskontroller är åtgärder som tillsammans utgör 

grunden till en optimal logistik och skapar förutsättningar för mer effektiva och 

välfungerande gods- och informationsflöden. För att regionservice ska kunna ha kontroll över 

flödet av förbrukningsmaterial och erhålla en högre kvalitet krävs det att de först och främst 

implementerar ett godsspårningssystem som kommer kunna säkerställa denna kvalitet och en 

ökad trygghet för patienten genom att felen som uppstår i flödet kan spåras och åtgärdas. 

Detta bör sedan kompletteras av ett informationssystem som skapar förutsättningar för en god 

kommunikation och informationstillgänglighet som på så sätt kan effektivisera 

informationsflödet och stärka samarbetet mellan de involverade aktörerna. Genom att 

kvalitetskontroller genomförs regelbundet i hela flödet kan även fel och brister upptäckas och 

minimeras. Godsspårning, informationssystem och kvalitetskontroller samverkar med 

varandra och går hand i hand, en bra kombination av ett godsspårnings- och 

informationssystem leder till att de blir lättare att genomföra kontroller då underlag för detta 

tillhandahålls av systemen.   

 
6.2 Egna reflektioner och kritik till eget arbete 

Uppdraget som gavs av Region Kronoberg har varit lärorikt och utmanande i den 

bemärkelsen att det har varit ett långt flöde att följa med många involverade aktörer. 

Aktörerna är alla stora organisationer med många anställda och på grund av den tidsram som 

funnits för genomförandet av studien, fanns det ingen möjlighet att arbeta med den önskvärda 

detaljeringsnivån. Författarna har endast intervjuat och observerat några få personer inom 

varje organisation och det är dessa personers bild av flödet som har lyfts fram i denna studie 

vilket innebär att studiens resultat har byggt på en liten del av det faktiska. Dock anses 

resultatet var rättvisande med tanke på att det är handledarna på service 2020 samt 

regionservice som valt ut intervjupersonerna med rätt kompetens inom ämnesområdet samt 

observationsprocesserna. Författarna har även gjort avstämningar med handledarna för att 

säkerställa att tillförlitlig information med rätt detaljer har samlats in. Vidare har tidsramen 

även begränsat antalet observationstillfällen men då dessa observationer har kombinerats med 

intervjuer anser författarna att de har fått en heltäckandebild.  
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6.3 Studiens bidrag och samhälleliga aspekter 

Då denna studie är en fallstudie som har genomförts hos regionservice innebär det att 

studiens bidrag främst är av praktisk relevans för själva fallföretaget. Genom studien kommer 

regionservice kunna ta del av de olika kartläggningarna av gods- och informationsflödet av 

förbrukningsmaterial som de kan använda vid behov vid senare tillfällen. De kommer även få 

kännedom om kvalitetsbristerna som studien belyst samt de bakomliggande orsakerna till 

dessa brister. Dessutom kommer regionservice få ta del av de föreslagna 

förbättringsåtgärderna som kan införas för att minska bristerna och på så sätt säkerställa att 

efterfrågat material finns tillgängligt på rätt plats, i rätt tid och i rätt mängd. Detta kommer att 

öka tillgängligheten och kvaliteten på vården som erbjuds till patienter som i sin tur höjer den 

samhälleliga tryggheten.  

 

Vidare kommer studiens bidrag även vara av teoretisk relevans för både andra sjukhus men 

även för andra verksamheter som vill effektivisera sina gods- och informationsflöden och 

optimera sin logistik på liknande sätt. Då studiens metodik som sådan är användbar och giltig 

i många situationer och för många verksamheter (Jacka & Keller, 2009), kan studien 

användas som en handbok för hur de ska gå tillväga vid kartläggning av sina gods- och 

informationsflöden, vid identifiering av kvalitetsbrister och orsaker till dessa samt vid 

framtagandet av åtgärder som ska bidra till en ökad kvalitet.  

 

Det teoretiska bidraget stärks ytterligare genom att den teoretiska referensramen inriktar sig 

på sjukvården.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Detta examensarbete har på grund av tidsramen endast studerat flödet av 

förbrukningsmaterial. Då sjukvården består av många andra betydelsefulla flöden så som 

patientflöden och medicinflöden anser författarna att det är av stor vikt att dessa flöden också 

studeras för att skapa medvetenhet kring brister och förbättringsområden inom dessa delar. 

Då finns det möjlighet för att en större del av sjukvårdskvaliteten förbättras samt att 

patientsäkerheten ökar.  
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Tidsramen har inte tillåtit författarna att implementera de olika förbättringsåtgärderna och 

göra jämförelser mellan de olika systemen som föreslås för att komma fram till det bästa 

möjliga till regionservice. Ett förslag är därför att göra en studie där olika 

godsspårningssystem, informationssystem och kvalitetskontroller värderas utifrån exempelvis 

kostnad, enkelhet och lämplighet för regionservice. En studie kan även göras efter 

implementeringen av förbättringsåtgärderna för att undersöka hur flödet slutligen formades 

och om åtgärderna har varit till någon nytta, om kvaliteten har ökat i jämförelse med dagens 

läge eller om kvalitetsbristerna kvarstår.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 – Organisation regionservice 

 

Bilaga 1. Organisation regionservice. Källa: Region Kronoberg, 2015. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide Materialdepån 
 

1. Hur paketerar ni godset för att minimera att godset tar skada?  

2. Hur många personer behövs för denna arbetsuppgift (packning)? 

3. Finns det några problem med det nuvarande beställnings- och packningsprocessen?  

4. Görs det några kontroller mot exempelvis någon orderlista? 

5. Hur arbetar ni för att förbättra effektiviteten? 

6. Hur ofta händer det att ni gör fel och inte levererar rätt saker? Vad beror felen på? 

7. Vilka fördelar och nackdelar finns det med ert arbetssätt?  

8. Hur ser kommunikationen ut mellan er och beställande enhet samt er och 

transportören? 

9. Hur ser informationsflödet ut? 

10. Vad görs för att säkerställa kvaliteten i er arbetsuppgift? 

11. Upptäcks fel och brister i arbetet? Vilka åtgärder har ni? 

12. Arbetar ni med hänsyn till att underlätta för nästkommande part i flödet? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide Alwex 
 

1. Hur ser ert kontrakt ut med regionservice? 

2. Genomför ni några kontroller innan pålastningen för att säkerställa att rätt 

vagnar/gods kommer med i transporten? 

3. Hur ser er ruttplan ut för transporten mellan Karlskrona och Kronoberg? 

4. För ni en förutbestämd rutt eller kan chauffören välja vägen själv? 

5. Hur ser ni till att godset inte kommer till skada under färden? 

6. Händer det att ni levererar fel gods till fel ställe? Vilka åtgärder har ni? 

7. Upplever ni på Alwex några problem med regionservices transporter? 

8. Vilka fördelar och nackdelar finns det med ert arbetssätt? 

9. Hur arbetar ni för att förbättra kvaliteten? 

10. Hur ser kommunikationen ut mellan er och beställande enhet samt mottagande enhet? 

11. Hur ser informationsflödet ut? 

12. Arbetar ni med hänsyn till att underlätta för nästkommande part i flödet? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide Godsmottagningen 
 

1. Kontrolleras det att rätt gods mottas? Hur görs dessa kontroller?  

2. Vilka fel brukar vanligtvis inträffa? Defekta gods, fel gods, fel kvantitet osv? 

3. Vad görs ifall fel upptäcks? Vilka åtgärder har ni? 

4. Hur säkerställer ni att rätt gods levereras till rätt avdelning? 

5. Hur går beställningarna av godset till?  

6. Finns det några problem med den nuvarande beställnings- och uppackningsprocessen? 

Vilka är dessa? 

7. Hur arbetar ni för att förbättra kvaliteten? 

8. Vilka fördelar och nackdelar finns det med ert arbetssätt?  

9. Hur ser kommunikationen ut mellan er och avdelning samt er och 

transportören/materialdepå? 

10. Hur ser informationsflödet ut? 

11. Arbetar ni med hänsyn till att underlätta för nästkommande part i flödet? 
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Bilaga 5 – Intervjuguide Transportenheten 
 

1. Genomförs det några kontroller av godset innan ni påbörjar era utleveranser? I sådana 

fall vad för kontroller? 

2. Hur paketerar ni godset till kund? 

3. Finns det några problem med det nuvarande arbetssättet? Vilka är dessa? 

4. Hur ofta händer det att ni gör fel och inte levererar rätt gods? Vad beror felen på? 

5. Vad brukar det vara för fel? 

6. Vad görs ifall fel upptäcks? Vilka åtgärder har ni?  

7. Hur ser kommunikationen ut mellan er och övriga involverade aktörer i flödet? 

8. Hur ser informationsflödet ut? 

9. Vad görs för att säkerställa kvaliteten i er arbetsuppgift? 

 

 

 


