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Sammanfattning 
Locum AB har i uppdrag av Stockholms läns landsting att förvalta vårdens fastigheter. För att 
underlätta för sina hyresgäster erbjuder Locum Facility Management-tjänster dit bland annat 
vaktmästeri och andra kringaktiviteter ingår. För att vara förberedda på och kunna anpassa sig 
efter hur deras hyresgästers behov har förändrats över tid vill de utföra en kartläggning över 
vilka arbetsuppgifter som deras upphandlade entreprenörer gör i dagsläget och ifall det går att 
effektivisera dessa. Detta ledde till denna rapport- Värdeflödeskartläggning över 
vaktmästeritjänsteleveransen vid Rosenlunds sjukhus och Mariamottagningarna, där en 
värdeflödeskartläggning genomförs för att kartlägga vilka arbetsuppgifter som utförs av 
vaktmästerientreprenören, om det går att identifiera några slöserier inom detta system och ifall 
dessa eventuella slöserier i går att eliminera eller minska. 

En värdeflödeskartläggning är ett verktyg där en verksamhets värdeflöden kartläggs med 
utgångspunkt med hur det ser ut i nuläget, och med ett framtaget framtida målläge med en 
uppfattning om hur det går att tänka sig att det borde fungera i framtiden. Med dessa som 
grund analyseras sedan nuläget för att identifiera slöserier, och utifrån dessa observationer och 
med målläget som utgångspunkt kan sedan en handlingsplan tas fram med syftet att eliminera 
dessa slöserier. Denna rapports fokus ligger främst på att kartlägga nuläget, och därefter 
analysera huruvida dessa slöserier går att minska. 

Rapporten ger en bild av vilka arbetsuppgifter som utförs av vaktmästerientreprenören i 
dagsläget, och hur dessa arbetsuppgifter utförs. Kartläggningen av 
vaktmästeritjänsteleveransen visade också att det fanns slöserier, men att dessa till största del 
berodde på anledningar som låg utanför entreprenörens kontroll. De enskilt största slöserierna 
som identifierades var väntan på hiss på Rosenlunds sjukhus och att vaktmästaren på 
Mariamottagningarna var tvungen att gå och hämta samt lämna post som skickades från 
hyresgästerna på ett postkontor. Rapporten ger förslag på hur dessa slöserier skulle kunna 
elimineras. Detta innebär att den tid som skulle kunna frigöras då skulle kunna läggas på att 
utföra andra arbetsuppgifter som adderar värde för hyresgästerna. I de nämnda fallen skulle 
dessa slöserier kunna elimineras genom förskjutna arbetstider så att aktiviteter som kräver 
hiss inte utförs då det är högt tryck på hissarna, samt att posten levereras och hämtas från 
Mariamottagningarna. 

Med den värdeflödeskartläggning som gjorts över nuläget på de båda vårdenheterna har 
beställaren av rapporten en möjlig grund att utgå ifrån för framtida arbete med att kunna 
erbjuda sina hyresgäster en bättre service och möjligheter till att bedriva sin verksamhet med 
bästa möjliga förutsättningar. Denna rapport visar också att det är möjligt att tillämpa en 
värdeflödeskartläggning på ett system där processerna kan variera sett över olika dagar. Detta 
då de modeller över hur värdeflödeskartläggningar inom administration och tjänster hittills till 
mestadels utförts på standardiserade stödjande processer inom tillverkningsindustrin. 
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Abstract 
Locum AB has been commissioned by the Stockholm County Council to manage the facilities 
used by the health care providers in Stockholm County. To help their tenants Locum offers 
Facility Management services which includes janitorial and other surrounding activities. In 
order to be prepared for and able to adapt to how their tenants' needs have changes over time, 
they want to carry out a survey of what tasks their current contractors do in the current 
situation and whether it can be done more efficiently. This has led to this report, Value Stream 
Mapping of the janitorial service delivery at Rosenlunds Sjukhus and Mariamottagningarna, 
where a value stream mapping has been carried out to identify tasks performed by the current 
janitorial contractor, if it is possible to identify some waste in the system and if these potential 
wastes in such case can be eliminated or decreased. 

Value stream mapping is a tool in which an organization's value streams are identified based 
on the present situation. With the present situation as a base for an analysis to identify a future 
state and which steps the organization has to take in order to reach the targeted future state. 
With these maps as a basis the current situation is analyzed in order to find waste. An 
evaluation is then made to see which measures has to be taken in order to eliminate the waste. 
This report’s main focus is to survey the current situation at Rosenlunds sjukhus and 
Mariamottagningarna, and to identify potential wastage in the system. 

The report gives an overview of which tasks that the janitorial contractor currently performs 
and how these tasks are carried out. The value stream mapping also revealed that there where 
wastage and that these mostly occurred due to reasons that was outside of the janitorial 
contractor’s control. Two examples of wastage was unnecessary waiting at elevators at 
Rosenlunds sjukhus, and the lack of postage collection at Mariamottagningarna. The report 
gives suggestions on how to eliminate the wastage that was identified. This means that the 
time potentially freed by these suggested measures could be spent on performing other tasks 
that adds value for the tenants. Non-value added time could be reduced at Rosenlunds sjukhus 
by performing activities that demanded elevators at hours that didn´t have a high pressure at 
the elevators, and that the postal service collects in- and outgoing mail at 
Mariamottagningarna. 

The value stream mapping of the current situation can also serve as a possible foundation to 
build upon for future work and evaluation to offer the tenants of Locum a better service and 
better ability to conduct their business with the best possible conditions. The report also 
shows that it is possible to apply the method of value stream mapping on a system where 
processes can differ on a day-to-day basis, despite that most of the work done in the field of 
value stream mapping on administration and services has been made upon standardized 
support procedures in manufacturing. 
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Förord 
Denna rapport är avslutningen på tre års studier på programmet Samhällets logistik vid 
Linköpings Tekniska högskola, Campus Norrköping. Vi vill tacka Lena Candemo och Sandra 
Holenweg på Locum för att de gav oss möjligheten att utföra det här examensarbetet och för 
den hjälp de gett oss.  

Vi vill även tacka vaktmästarna på Rosenlunds sjukhus och Mariamottagningarna för deras 
hjälp och trevliga bemötande på våra jobbiga frågor under våra besök. 

Vi vill även tacka vår examinator tillika handledare vid Linköpings Universitet, Anna 
Fredriksson för den hjälp och stöttning som vi fått under hela arbetet. 

 

Norrköping, våren 2014 

Carl Kulin & Fredrik Hall  
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1 Inledning 
Sjukvården har i dagsläget gått från att ha egen drift av vaktmästeri, lokalvård och liknande 
tjänster till att dessa upphandlas av respektive vårdgivare med undantag av vissa fall där dessa 
tjänster fortfarande drivs av sjukvården själva, till exempel vid Karolinska 
universitetssjukhuset och Södersjukhuset.  

Locum AB, som förvaltar många av vårdens fastigheter i Stockholms län, erbjuder därför sina 
kunder fastighetsanknutna tjänster som de kallar Facility Managementtjänster. De tjänster 
som erbjuds i dagsläget är servicecenter, vaktmästeri, lokalvård, säkerhet och telefoni- och 
datanät. Då Locum har många års erfarenhet av samarbete med olika vårdgivare har de en stor 
kännedom om vårdens behov och har sin specialistkompetens inom upphandling. Detta 
utnyttjar Locum genom att erbjuda sina kunder upphandling av skräddarsydda paket med 
Facility Managementtjänster och att Locum tar på sig ett helhetsansvar och kvalitetssäkrar de 
tjänster som upphandlas och erbjuds dess kunder. På detta sätt underlättas det inte bara för 
hyresgästerna att koncentrera sig på sin spetskompetens, att erbjuda vård, utan detta minskar 
också behovet av serviceytor och annat som driftsentreprenörer tar i anspråk. 

Locum har under flera år upphandlat dessa tjänster från olika entreprenörer och har i 
dagsläget inte någon bra överblick hur och hur effektivt dessa arbetsuppgifter utförs i dag, 
samt om det finns utrymme för att effektivisera och förbättra samverkan mellan dessa olika 
resurser. Därför behöver Locum kartlägga hur dessa tjänster utförs i dagsläget för att 
underlätta för företaget att vid framtida upphandlingar kunna erbjuda en så bra tjänst som 
möjligt till sina kunder. 

1.1 Företagsbeskrivning 
I detta delkapitel kommer en kortare presentation om uppdragsgivaren för rapport, Locum 
AB, samt de vårdenheter där den planerade värdeflödeskartläggningen av 
vaktmästerientreprenören kommer att ske vilket är Rosenlunds sjukhus och 
Mariamottagningarna. 

1.1.1 Locum AB 
Locum AB är en serviceenhet inom Stockholm läns landsting, bildat 1991, och har till 
uppdrag att förvalta och utveckla vårdens fastigheter och lokaler inom Stockholms läns 
landsting och skapa största möjliga värde för vården. Företaget är helägt av Landstinget 
genom ett holdingbolag och förvaltar i länet 2,1 miljoner m2 lokalyta. Detta gör även Locum 
till en av Sveriges största fastighetsförvaltare och bland hyresgästerna dominerar sjukvården i 
länet. Locums vision är att vara den självklara värden för vården. (Hallberg Höglund, 2012) 

Locum erbjuder även tjänster för sina hyresgäster såsom servicecenter, vaktmästeri, lokalvård, 
säkerhet och telefoni. Locum upphandlar dessa tjänster som de kallar Facility 
Managementtjänster i skräddarsydda paket åt sina kunder så att Locums kunder kan ägna sig 
åt sina kärnverksamheter. För att säkerställa att kunderna är nöjda med dessa tjänster följer 
Locum upp kvaliteten och servicen för dessa Facility Managementtjänster. (Högdahl, 2011) 

1.1.2 Rosenlunds sjukhus 
Idag finns ett flertal olika vårdgivare på Rosenlunds sjukhus som finns där för att dessa har ett 
vårduppdrag från Stockholms läns landsting. Ansvaret för lokalerna hos Rosenlunds sjukhus 
ligger hos Stockholms läns landsting, och det är via dem som Locum har uppdraget att sköta 
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förvaltningen av fastigheterna, vilket de gör genom att upphandla entreprenörer enligt Lagen 
om offentlig upphandling. Genom det Facility Manager-avtalet som nämns i kapitel 1.2 är det 
då tjänsterna för reception, säkerhet, vaktmästeri och städning som upphandlas av Locum. 
Den nuvarande entreprenören som i dagsläget levererar vaktmästeritjänsten är ISS (Locum, 
2014).  

1.1.3 Mariamottagningarna 
Vid Mariamottagningarna finns idag ett flertal olika vårdgivare med ett vårduppdrag från 
Stockholms läns landsting. De verksamheter som bedrivs är främst riktat mot drog- och 
alkoholmissbruk med bland annat en öppenvårds- och akutmottagning inriktad även mot 
anhörigvård. Mariamottagningarnas fastighet förvaltas av Locum och vaktmästeritjänsten 
levereras i dagsläget av ISS. (Capio Maria, 2014) 

1.2 Problemformulering 
De tjänster som Locum har upphandlat under flera år har utförts av olika entreprenörer vilket 
har lett till att Locum inte vet exakt hur mycket tid och resurser som olika arbetsmoment tar. 
Det förändrade behov som uppkommit och utvecklats av Locums kunder har gjort att 
företaget idag inte vet om leverantörerna utför de uppgifter som dess kunders verksamhet 
kräver på ett så effektivt sätt som möjligt, och hur detta står i paritet till vad de betalar och tar 
betalt för dessa tjänster. Detta skapar problem för Locum vid upphandling och uppföljning av 
dessa avtalade tjänster. 

Locum vill att en kartläggning av vaktmästerientreprenörerna vid Rosenlunds sjukhus och 
Mariamottagningarna utförs. Detta för att utreda hur entreprenörerna arbetar i dagsläget 
gentemot det avtal som finns. Denna kartläggning skall även undersöka huruvida det går att 
effektivisera dessa entreprenörers arbetsuppgifter och om det finns möjlighet för samverkan 
mellan dessa vårdenheter då de ligger i nära anslutning till varandra. Genom att genomföra 
denna utredning vill Locum säkerställa att rätt saker görs, vid rätt tidpunkt samt att synergier i 
uppdraget tas tillvara. 

Ett verktyg som kan användas för att hjälpa Locum att få en bättre överblick är att göra en 
värdeflödesanalys. En värdeflödesanalys över företaget innebär inte bara att eventuella 
slöserier i systemet kan identifieras, utan också att identifiera mervärden för kunderna som 
redan idag används. Som exempel på detta kan nämnas att vaktmästarna rör sig utefter en mer 
effektiv slinga när de gör sina dagliga rundor. Det är också möjligt att det via en 
värdeflödeskartläggning går att hitta områden där tid kan sparas in för sjukvårdspersonal. Det 
är exempelvis möjligt att vaktmästarna i dagsläget enbart levererar medicin, och att 
sjuksköterskor sedan får lägga upp det på hyllor. Här kan det då eventuellt finnas möjlighet att 
frigöra tid genom att vaktmästarna även lägger upp materialet på hyllorna och på så sätt ger 
sjuksköterskorna tid att arbeta med sin kärnkompetens. Det skall också noteras att det inte 
enbart är inom den klassiska tillverkningsindustrin som logistik, och effektivare sätt att 
använda den kan appliceras. Själva bakgrundstanken inom Lean går att applicera även inom 
vården. Det är då också viktigt att tänka på att det inte bara är vården i sig som detta kan 
användas, utan även i dess kringfunktioner (Brandao de Souza, 2009). 

Dessutom så är grunderna inom en värdeflödeskartläggning en del av det som Locum vill ha 
svar på med denna rapport. För att kunna utföra en kartläggning så måste en analys göras av 
nuläget för att kunna se vad som behöver eller kan förändras för att uppnå det önskade 
framtidsläget (Abdulmaleka & Rajagopal, 2007). Detta gör då att det nuläge som identifieras 
kan jämföras med det som står i det upphandlade avtalet för att se hur de eventuellt skiljer sig 
mellan varandra. Detta kan sedan användas som underlag av Locum för att se huruvida de bör 
fakturera sina kunder mer, eller vad för något som de kan erbjuda som mervärde. 
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1.3 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att utföra en värdeflödeskartläggning över 
vaktmästerientreprenörerna på Rosenlunds sjukhus och Mariamottagningarna. Med denna 
rapport som underlag skall sedan Locum få en bättre överblick över vilka tjänster som 
upphandlats och hur dessa tjänster utförs av entreprenören samt om det finns möjlighet att 
effektivisera sättet som dessa tjänster utförs på. 

Följande forskningsfrågor avses att besvaras: 

 Vad gör vaktmästerientreprenörerna? 

 Går det att identifiera slöserier? 

 Går det att effektivisera dessa arbetsuppgifter för att minimera eller eliminera de 
eventuella slöserierna?  
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras den metodik kommer att användas för att fastställa den framtagna 
värdeflödeskartläggningens nuläge. Detta innefattar då bland annat observations- och 
intervjumetodik och grunderna för att utföra den nämnda värdeflödeskartläggningen.  

2.1 Metodteori 
För att genomföra den värdeflödeskartläggning som denna rapport resulterat i genomfördes 
intervjuer med de personer som jobbar för den entreprenör som levererar vaktmästeritjänsten i 
dagsläget. Detta för att skapa en bättre förståelse över hur, av vem och till vem som tjänsten 
levereras i dagsläget. För att genomföra dessa intervjuer användes en semistrukturerad 
kvalitativ intervju då den ansågs vara mest lämpad då författarna innan hade små 
förkunskaper om systemet som studerades. De semistrukturerade kvalitativa intervjuerna 
gjorde att författarna kunde reagera på ny information som verkade vara av intresse som 
framkom under intervjuernas gång. Dessa intervjuer hade också liknelser med ett vardagligt 
samtal, vilket ansågs vara en fördel då det gav en större trygghet för respondenterna och en 
mer avslappnad stämning. 

För att den värdeflödeskartläggning som denna rapport genomför skulle vara möjlig 
genomfördes också observationer av de som arbetar hos vaktmästerientreprenören för att ge 
en bättre bild av hur arbetet utförs. Då författarna, som tidigare nämnts, hade en relativt låg 
förkunskap i ämnet så ansågs en ostrukturerad observation, där observatören är känd och 
ickedeltagande som bäst lämpad. Detta gav observatörerna en frihet att anpassa observationen 
då den pågick i och med att kunskapen kring området ökar och att det inte finns tid att som 
deltagare delta i arbetet och lära sig detta. Då observationerna dessutom gjorts på vårdenheter 
som kräver särskilt tillträde så innebär detta också att en okänd observation inte var något 
alternativ i detta fall. 

2.2 Värdeflödeskartläggning 
För att kunna arbeta efter ett synsätt av värdeflödesledning så krävs att det finns en process 
som mäter och förstår hur det skall gå att förbättra detta flöde. Detta för att få en 
grundläggande förståelse för hur de olika arbetsmomenten eller processerna samverkar för att 
skapa värde och vilka kostnader dessa processer innebär något som kan mätas både i tid och 
pengar. Detta kan uppnås genom att genomföra en värdeflödeskartläggning. 

Genom att kartlägga hela det värdeflöde som finns inom organisationen så kan man bland 
annat identifiera de slöserier som finns inom verksamheten, men också vilka outnyttjade 
resurser som kan tas tillvara för värdeskapande. En värdeflödeskartläggning enligt ett synsätt 
utifrån Lean kan också leda till att organisationen får sin verksamhets helhetsbild 
dokumenterad, och på så sätt får ett överskådligt systemperspektiv. En 
värdeflödeskartläggning skall inte bara heller ge en bild över nuläget, utan skall också ge en 
idé om hur verksamheten skall utformas i framtiden för att på bästa sätt kunna påverka 
kostnader och värdeskapande. (Keyte & Locher, 2008) 

En modell över hur en värdeflödeskartläggning inom tjänstesektorn skall genomföras 
presenteras bland annat av Allaway och Corbett (2002). De menar att vid införandet av Lean 
inom tjänstesektorn skall nuläget identifieras, och ett målläge skall fastställas. Därefter är det 
viktigt att försöka stabilisera verksamheten och byta riktning på företaget. Detta hävdar 
författarna är en svår process då det kan vara väldigt djupt rotad kultur som måste förändras i 
grunden. Genom att studera styrkor och svagheter inom organisationen kan en grund för att 
optimera de möjligheter som finns så mycket som möjligt byggas. I denna fas skall inte bara 
organisationens riktning bytas, utan här skall man även börja sträva efter det uppsatta 



Hall, Fredrik  Linköpings Tekniska Högskola 
Kulin, Carl  VT2014 

10 
 

målläget. Den sista, och en av de viktigaste faserna är sedan att hålla kvar Lean-tänket inom 
organisationen och se till att Lean inte bara användes för att komma ur problemen. En “Lean-
kultur” måste i framtiden genomsyra hela företaget. 

2.2.1 Utförande av värdeflödeskartläggning 
En värdeflödeskartläggning kan enligt Keyte och Locher (2008) delas in i fyra faser: 

- Bestämmande av tjänstefamilj, där de viktiga tjänstefamiljerna identifieras som de aktiviteter 
som avser att förbättras genom själva kartläggningen. 

- Det nuvarande tillståndet, det utgångsläget som verksamheten för tillfället befinner sig i. 
Denna görs för att få en överskådlig bild över processen. 

- Det framtida tillståndet, det framtida tillståndet skall vara en målbild för företaget och visa 
hur värdeflödet bör fungera optimalt över tid. Det är här viktigt att bestämma en rimlig 
tidsplan för hur långt fram i tiden detta tillstånd bör finnas, det blir allt för svårt att 
implementera många förändringar över för kort tid, men en för lång tidsplan kan leda till att 
förändringarna blir verkningslösa på grund av förändrade affärsvillkor. 

- Handlingsplan, utifrån kartläggningen av det nuvarande och önskade framtida tillståndet 
inom verksamheten så skall sedan en handlingsplan tas fram. Denna skall ge stegvisa och 
kontinuerliga förbättringar för att kunna skapa mera värde. Det är också viktigt att 
handlingsplanen syftar till att uppmuntra till att ständigt sträva efter förbättring och fortsatt 
kartläggning. (Keyte & Locher, 2008) 

Då en tjänstefamilj identifierats i det studerade systemet skall den då följas genom hela det 
värdeskapande flödet i värdekedjan för att på så sätt kunna identifiera det nuvarande 
tillståndet. Nuläget kan tas fram genom att på enklaste sätt använda sig av papper och penna, 
och märka ut olika processer och aktiviteter med symboler beroende på vad de tillför eller 
adderar till produktens värde under kedjans gång. Det är också väldigt viktigt under denna 
kartläggning att tänka sig produktens värde utifrån kundens eget perspektiv, för att inte 
förbättra värdekedjan på så sätt att kunden istället får något som är irrelevant. (Rother & 
Shook, 2001) 

De olika momenten och processerna i värdekedjan visualiseras sedan som tidigare nämnt med 
olika symboler. Det är av vikt att tänka på att inte enbart märka ut processer, utan också tänka 
på att olika lager, och såväl interna som externa transporter också tas med i kartläggningen. 
Rother & Shook (2001) pekar också på ett flertal av de olika processfakta som kan vara 
relevant vid en kartläggning, dessa är exempelvis cykel- och ställtid, arbetstider samt 
kassationer och omarbetningar. För att ta fram en värdeflödeskartläggning skall man ta fram 
ett nuläge, och en karta över detta läge. Det är sedan när detta nuläge analyseras och jämförs 
med ett framtida målläge som olika förändringsområden kan identifieras (Abdulmaleka & 
Rajagopal, 2007). 

2.2.2 Bestämmande av systemgränser 
Oavsett om det enbart är en del av eller hela verksamheten är det viktigt att redan från början 
använda sig av tydliga avgränsningar eller systemgränser vid en värdeflödeskartläggning. 
Användandet av systemgränser är viktigt inom en värdeflödeskartläggning då det system och 
de processer som skall kartläggas måste vara tydligt avgränsade för att tillse att rätt saker 
kartläggs, och att inget onödigt dubbelarbete utförs i kartläggningen. Första steget med denna 
avgränsning är då att dela in företagets processer i tjänstefamiljer. Dessa familjer är då en 
grupp av tjänster som har liknande processer. Vid identifieringen av dessa tjänstefamiljer är 
det då viktigt att ha ett kundperspektiv och arbeta utefter vad kunden förväntar sig (Keyte & 
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Locher, 2008). Efter att dessa familjer har identifierats skall detaljnivån på studien väljas, och 
detta kan dels göras på företags- eller enhetsnivå. Sedan används den tvärfunktionella nivån 
där alla processerna inom tjänstefamiljerna identifieras för att till sist gå in på processnivå. 
(Bicheno, 2008) 

2.2.3 Kartläggning av verksamhet inom servicesektorn 
Ett synsätt enligt Lean behöver inte bara appliceras på de tillverkande processerna inom ett 
företag, utan kan också användas på de produktutvecklande och administrativa processerna. 
Vid en värdeflödeskartläggning inom en tjänsteproducerande organisation är det dels viktigt 
att identifiera den slutkund som finns i de olika processerna och vilken värdehöjning de 
förväntar sig att få. Här är det, som också nämns senare i kapitel 3.1, viktigt att dela upp 
kunderna i externa och interna kunder då personer inom samma organisation men som är en 
del av nästa process också skall ses som en kund. Dessutom gäller det att skilja på de 
processer som är repetitiva och som kan standardiseras, tillskillnad på de processer som är 
unika. (Liker, 2009) 

Dessutom finns ett problem med att informationsflödet inom administration och 
tjänsteproducerande har en mindre tydlig struktur och att flera avdelningar kan vara 
inblandade i flera olika värdeflöden vilket kan göra det svårt att urskilja enskilda specifika 
värdeflöden (Keyte & Locher, 2008). Enligt Rother & Shook (2001) så är också en 
värdeflödeskartläggning väldigt bra för att visualisera hur informations- och materialflöden 
påverkar och samverkar med varandra.  

2.2.4 Användning av metoder för värdeflödeskartläggning 
Rother & Shook (2001) understryker att det är väldigt viktigt att kartlägga hela värdeflödet 
från “dörr till dörr” och att se till att kartlägga hela flödet själv. Detta utan att ta allt för stor 
hänsyn till uppskattade tider eller framtagna standardtider för hur lång tid olika moment tar. 
Genom att göra detta får observatörerna en bra helhetsbild och kan själva bilda sig en 
uppfattning av de studerade systemen på Rosenlunds sjukhus och Mariamottagningarna vilket 
är till stor hjälp för att ta fram ett nuläge. Det är först efter att detta nuläge tagits fram som 
nuläget skall analyseras för att identifiera värdeskapande tid och slöserier för att nå ett 
målläge. Dessa eventuella slöserier skall utvärderas och analyseras först då nuläget 
analyseras, detta för att inte “stirra sig blind” efter slöserier och forcera fram dessa under 
själva observationerna. Det är efter att nuläget och ett framtida målläge tagits fram som dessa 
två kan analyseras för att i slutändan få ihop en handlingsplan för att röra sig mellan dessa 
båda lägen. 

Det som författarna av denna rapport har studerat på Mariamottagningarna och Rosenlunds 
sjukhus är vaktmästeritjänsten och de olika värdeskapande kedjorna i detta system. Nuläget 
har analyserats för att identifiera olika slöserier och onödiga moment i vaktmästarnas egna 
arbetssätt, men också för att identifiera utomstående faktorer som bidrar till icke-
värdeskapande tid i värdekedjan. För att åstadkomma detta har författarna följt med 
vaktmästarna på de båda vårdenheterna under ett antal arbetsdagar, för att bilda sig en 
uppfattning om hur nuläget sett ut. Detta har gjorts både för att identifiera eventuella slöserier 
inom värdekedjan, men också för att studera hur vaktmästarna själva hanterar olika moment 
och eventuella svårigheter de ställs inför. Under observationerna har det i största möjligaste 
mån undvikits att deltaga i arbetet, utan enbart observerats för att i så opåverkad utsträckning 
som möjligt få en bild av hur en normal arbetsdag ser ut. (Rother & Shook, 2001) 

Rother & Shook (2001) menar också på att det är viktigt att själv mäta upp tider för hur lång 
tid olika moment tar. Detta inte bara för att få tider som passar in på det specifika systemet, 
utan också för att detta då uppmuntrar till att ge sig ut och själv undersöka och bilda sig en 
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uppfattning om detta flöde. De tider som används i denna rapport har tagits fram under 
arbetets gång, men då ett stoppur ansågs kunna bidra till att påverka vaktmästarnas arbete allt 
för mycket valdes det att använda sig av mer generella mätmetoder. Generella mätmetoder 
innebär att det under observationerna istället för en mer exakt klockning med stoppur skedde 
mer diskret genom att kontrollera armbandsur och få en bild av hur många minuter som 
förflutit. Detta för att undvika att bli ett allt för störande moment under observationerna. 
Dessutom har tiden tillgänglig för denna rapport varit begränsad i sin omfattning, vilket gör 
att tillräckligt många observationer inte har kunnat genomföras för att ge tillförlitlig statistik 
för exakt hur lång tid de olika momenten tar. Det har dock varit tillräckligt för att ge en 
övergripande bild och förståelse för ungefär hur lång tid de olika momenten tar i anspråk, och 
en bild av vilken tid som kan ses som värdeadderande och vilken tid och vilka moment som 
kan ses som slöserier. Under observationerna tog sig också vaktmästarna tid att gå igenom 
och förklara de olika moment som utfördes vilket troligen kan ha en negativ inverkan på 
vilken tid som läggs ned. Det finns möjlighet att observationer under längre tid skulle 
innebära att vaktmästarna blev mer vana vid observatörernas närvaro, och att den extra tid 
som tillkommer på grund av det störande momentet tillkommit då försvinner. Detta handlar 
dock troligen om observationer under en längre tid. Många av de processer och aktiviteter 
som mättes kan dessutom ha en väldigt stor tidsvariation, exempelvis beroende på hur fullt ett 
sopkärl är vid olika tillfällen eller hur mycket post som måste samlas in, varför det inte är 
viktigt att utföra en tidmätning på sekundnivå. 

De olika processfakta som varit av vikt vid en värdeflödeskartläggning över 
Mariamottagningarna och Rosenlunds sjukhus är framförallt ställtid, ledtid och omarbete. 
Ställtid är den tid som krävs för att ställa om mellan olika produkttyper. I fallet med ett 
vaktmästeri går det exempelvis att föreställa sig att ställtiden är den tid som krävs för en 
vaktmästare att exempelvis tvätta händerna mellan en soptömning och att köra ut matvagnar. 
Omarbete och kassationer är sådant som måste göras om eller kasseras på grund av fel i 
tillverkningen eller utomstående faktorer. Som exempel kan här nämnas att en vaktmästare 
måste gå tillbaka till en plats i onödan på grund av att han exempelvis glömt att tömma ett 
sopkärl eller liknande. Ledtiden är bland annat den tid det tar för olika moment att utföras. Ett 
exempel på detta kan exempelvis vara att en hyresgäst anmäler att ett paket måste skickas 
eller ett sopkärl måste tömmas fram till dess att arbetet är utfört. 

2.3 Intervjumetodik  
För att öka förståelsen om en företeelse eller ett system är intervjuer ett bra verktyg där den 
kvalitativa intervjun enligt Holme och Krohn Solvang (1997) är lämplig när man börjar 
informera sig om ett nytt område. Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger enligt Holme och 
Krohn Solvang (1997) i att undersökningssituationen liknar ett vardagligt samtal och är den 
intervju form med minst styrning från intervjuaren. Detta har varit bra då en tanke med denna 
metod är att låta undersökningspersonerna påverka samtalets utveckling medan intervjuaren 
ger de tematiska ramarna för samtalet. Dock krävs det att intervjuaren försäkrar sig om att få 
svar på de frågor som man vill belysa genom att ställa följdfrågor (Holme & Krohn Solvang, 
1997). Då data samlats in till rapporten och de olika intervjuerna genomförts har denna 
intervjutyp då gjort att författarna kunnat styra intervjuerna mot de uppkomna fakta som de 
ansett vara relevant för uppdraget. 

2.3.1 Kvalitativ intervju 
Till en kvalitativ intervju används inte standardiserade frågeformulär för att styrningen från 
forskarens sida inte ska bli för stor. För att intervjun ska täcka de områden som avses att 
studeras används en manual eller handledning till intervjun. I denna har forskaren skrivit ner 
vilka faktorer som tros vara viktiga och som intervjun bör täcka. Denna manual eller 
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handledning behöver inte följas till punkt och pricka innehålls eller ordningsmässigt. Det är 
vanligt att det under intervjusituationen kommer fram andra idéer eller uppfattningar som 
ersätter eller fördjupar de punkter som finns i manualen och dessa måste tas i beaktande under 
intervjuns gång (Holme & Krohn Solvang, 1997). 

Enligt Bryman (2011) kan kvalitativa intervjuer variera beroende på hur forskaren väljer att ta 
sig an dem och Bryman (2011) nämner två olika typer av intervjuer vilka är ostrukturerad och 
semistrukturerad. Vid en ostrukturerad intervju använder sig forskaren endast av ett PM som 
minneshjälp för att ta upp de teman under intervjun som förberetts på förhand. Vid en 
ostrukturerad intervju kan det vara så att intervjuaren endast ställer ett fåtal frågor och 
respondenten får svara och associera fritt, där intervjuaren endast reagerar på de punkter som 
verkar mest intressanta och värda en uppföljningsfråga (Bryman, 2011) 

En semistrukturerad intervju är enligt Bryman (2011) då forskaren har en intervjuguide vilken 
är en lista med relativt specifika teman som ska beröras under intervjun. Respondenten har 
även i denna intervjuform stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte 
ställas i exakt den ordning som de står i intervjuguiden och frågor som inte ingår i den kan 
också ställas om dessa knyter ann till något som respondenten sagt. I stort sett innebär dock en 
semistrukturerad intervju att frågorna ställs i den ordning och i den ordalydelse som de står i 
intervjuguiden (Bryman, 2011).   

Syftet med kvalitativa intervjuer skall vara att öka informationsvärdet och skapa en grund för 
en ökad förståelse för det fenomen eller system som studeras. Detta innebär att 
undersökningsenheterna inte väljs slumpmässigt utan urvalet görs systematiskt utifrån 
medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och strategiskt definierade (Holme & Krohn 
Solvang, 1997). Vid detta urval skiljer man på om man vill göra en respondentintervju eller 
informantintervju och valet mellan dessa beror på hur detaljerat informationsinnehåll man vill 
ha. En respondentintervju innebär att personer som själva är delaktiga i den företeelse som 
studeras intervjuas. En informantintervju innebär att en person som står utanför den företeelse 
som studeras men som har kunskap och mycket att säga om det som studeras intervjuas 
(Holme & Krohn Solvang, 1997).     

En intervjuform som skiljer sig från de som nämnts ovan är enligt Bryman (2011) en 
strukturerad intervju vilken även kan kallas för en standardiserad intervju. Denna intervju 
form går enligt Bryman (2011) ut på att intervjuaren ställer frågor utifrån ett i förväg fastställt 
intervjuschema till respondenten. Tanken med detta är att kontexten skall vara densamma för 
samtliga intervjuer för att säkerställa att respondenternas svar kan sammanställas på ett 
jämförbart sätt vilket endast kan ske om frågorna som ställts är identiska vid varje intervju. 
Detta innebär att intervjuaren skall ställa samtliga frågor i samma ordning och på samma sätt 
till samtliga respondenter. Därför är frågorna vid en strukturerad intervju ofta mycket 
specifika och ger respondenterna ett antal svarskategorier (Bryman, 2011). 

2.4 Observationsmetodik 
Enligt Patel och Davidson (2011) kan observationer delas in i strukturerade och 
ostrukturerade observationer. En strukturerad observation förutsätter att de problem som 
forskaren ställs inför är så väl preciserat att det är tydligt vilka situationer och beteenden som 
skall observeras. Detta innebär då att ett observationsschema kan konstrueras vilken skall 
innehålla ett antal kategorier som skall täcka in det som avses att observeras för att underlätta 
för observatören (Patel & Davidson, 2011). 

Ostrukturerade observationer innebär enligt Patel och Davidson (2011) att ett 
observationsschema inte används utan tanken är att registrera så mycket som möjligt. Denna 
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typ av observation används oftast i ett utforskande syfte för att hämta in så mycket 
information som möjligt kring ett visst problemområde. Dock krävs förberedelser även för 
denna typ av observationer där det så långt det går bör utredas vem/vilka som skall 
observeras, vilken/vilka situationer, hur registrering av observationer skall ske samt under 
vilken tidsrymd. Denna typ av observation kan således anpassas under observationens gång i 
och med att observatören får mer kunskap om problemområdet för att få maximal information 
om det problemområde som studeras (Patel & Davidson, 2011).   

När en observation utförs måste observatören även bestämma om den skall vara en deltagande 
eller icke deltagande och om den skall vara känd eller okänd. Med deltagande menas att 
observatören går in som en del av gruppen och deltar aktivt i den situation som skall 
observeras. En deltagande känd observation kan dock vara problematisk då det faktum att 
observatören deltar i gruppen kan komma att ändra dess beteende. Om observatören istället är 
okänd ger det upphov till etiska problem samt att det då blir svårt att föra anteckningar då 
observatören inte får avslöja sig (Patel & Davidson, 2011). 

För den icke deltagande observatören krävs det också att gruppen accepterar dennes närvaro 
om observatören är känd. En fördel med detta är att när observationssituationen startar är 
observatörens roll klart definierad som observatör och befinner sig utanför det aktuella 
händelseförloppet. Dock kan även en känd icke deltagande observatör komma att påverka 
gruppens beteende då dessa vet att de är observerade, detta är dock något som oftast sker i 
början av observationen och vartefter gruppen vänjer sig kommer de återgå till sitt vanliga 
beteende. Om den icke deltagande observatören är okänd medför även de en del etiska 
problem och även praktiska då det i många fall kan vara svårt att observera utan att de som 
observeras känner till det (Patel & Davidson, 2011). 

2.5 Validitet och reliabilitet 
Vid alla olika sorters kvalitativa och kvantitativa mätningar och observationer är det viktigt att 
resultaten har validitet och reliabilitet. Detta är två mätetal som används för att mäta hur bra 
resultat ett specifikt mätinstrument ger, och alltså inget kvalitativt värde på hur bra 
egenskaper de olika mätobjekten har (Wallén, 1996). Validiteten i en undersökning eller 
observation är ett mått på hur väl ett begrepp eller en metod verkligen speglar det som det 
avses mäta. Bryman (2011) tar exempelvis upp hur väl ett intelligenstest egentligen mäter 
intelligens. Skulle det vara så att validiteten för ett mätinstrument är låg, så är det viktigt att 
ifrågasätta huruvida de olika resultaten från de mätningar eller observationer gjorda med det 
instrumentet kan användas. Reliabiliteten innebär hur mycket resultaten från en undersökning 
stämmer överens med varandra om de exempelvis skulle genomföras på nytt. Det vill säga hur 
“isolerade” resultaten är från slumpmässiga händelser och variationer. Reliabilitet är ett 
viktigt mått under kvantitativa undersökningar då det förs statistik eller tidtagning (Bryman, 
2011). Därför kan det sägas att reliabiliteten är viktigt för denna rapport då tiden kommer att 
mätas för de olika momenten i värdeflödet för vaktmästerientreprenören. Det märktes bland 
annat att väntan vid hissarna påverkades väldigt mycket av hur många patienter och liknande 
som också använda hissarna samtidigt då det på Rosenlunds sjukhus inte fanns någon särskild 
varuhiss. 

Det mesta av den litteratur som skrivits angående Lean utgår ifrån sättet som Toyota arbetar 
på i och med att det är detta företag som först utvecklade detta arbetssätt. Detta gör att mycket 
av den litteratur som använts är väldigt positivt ställt till både Toyota som företag och till 
Lean som arbetssätt. Detta beror framförallt på att mycket av den litteratur som använts av 
författarna till denna rapport är tänkta att användas som instruktionsböcker till företag och 
organisationer som kan tänka sig att implementera Lean inom sitt produktionssystem. Detta 
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gör ju då såklart att författarna bakom dessa böcker självklart redan från grunden är positivt 
inställda till Lean. 

Ett problem som kan tänkas uppstå är att den mesta av den litteratur som finns inom området 
för värdeflödeskartläggning är inriktad antingen på tillverkningsindustri eller rent 
administrativa tjänster. Med rent administrativa tjänster menas i detta sammanhang 
exempelvis kontorsjobb eller uppgifter som har exempelvis med revision eller fakturering att 
göra, och således mest handlar om att “producera pappersarbete”. En vaktmästeriavdelnings 
uppgifter är relativt breda, och kan innefatta väldigt mycket ända från postutdelning till mer 
tekniskt arbete som att serva kopieringsapparater eller fokus på fastighetsskötsel, exempelvis 
byte av glödlampor eller liknande. För en vaktmästare på ett sjukhus kan också andra 
uppgifter dyka upp, som exempelvis transport av avlidna människor eller andra patienter. 

Värdeflödeskartläggningen genomfördes genom att tre observationstillfällen genomfördes på 
Rosenlunds sjukhus och två observationer på Mariamottagningarna. Det första tillfället på 
båda enheterna användes för att bekanta sig med och skaffa sig en uppfattning av hur 
lokalerna på enheterna såg ut. De övriga observationerna användes för att identifiera det 
nuläge som skulle ligga till grund för värdeflödeskartläggningen. Med de intervjuer, samtal 
och anteckningar som togs fram under de utförda observationerna togs sedan de olika 
värdeflödeskartorna över nuläget fram. De dagar som observationerna utfördes under valdes 
ut då det av intervjuerna med vaktmästarna framgick att dessa dagar var representativa för hur 
en arbetsdag kunde se ut inom vaktmästeriserviceleveransen.  

Vid analysen av värdeflödeskartorna användes tre olika definitioner av tid som definieras av 
Keyte & Locher (2008), värdeadderande, icke-värdeadderande och icke-värdeadderande men 
nödvändig. Denna definition ansågs bra, då det inom administration och tjänster finns mycket 
stödfunktioner som innehåller tid som inte skapar något direkt värde, men som är nödvändiga 
för att värde skall kunna adderas. Under observationerna och analysen av dessa så framkom 
det att det fanns mycket sådana processer och stödfunktioner även inom vaktmästeritjänsten. 
Som icke-värdeadderande tid definieras sådant som kan tas bort utan att ge någon påverkan på 
slutresultatet då denna tid inte tillför något till produkten eller tjänsten och därför kan ses som 
rent slöseri. 

I och med att intervjuerna har förts i samband med observationerna har det gått att fråga 
huruvida ett slöseri är något återkommande eller en mer slumpmässig företeelse. Det har gjort 
att rapportens värdeflödeskartläggning tar hänsyn till detta när den icke-värdeadderande tiden 
och hur mycket av denna tid som kan elimineras beräknas. Ett flertal processer under 
arbetsdagar på de observerade enheterna återkommer varje dag, men de behöver inte 
återkomma i samma ordning, eller kräva lika mycket tid då det finns mycket yttre faktorer 
som kan påverka detta. Detta gör att det gjorts särskilda värdeflödeskartor för varje enskilt 
observationstillfälle, och inte en övergripande värdeflödeskarta över nuläget. I dessa 
värdeflödeskartor finns det icke-värdeadderande tid utmärkt som är väldigt sällsynt 
förekommande och dessa företeelser tas ingen hänsyn till då effekter av föreslagna åtgärder 
beräknas. Detta för att dessa slumpmässiga tider ger en allt för stor påverkan i förhållande till 
hur ofta de inträffar. 

Ett problem som denna rapport ställts inför är att de administrativa processer som tidigare 
litteratur tar upp är processer som är standardiserade och återkommer enligt ett särskilt 
mönster. Som nämns i föregående stycke så är detta inte fallet med denna rapport, utan istället 
har analys skett för att identifiera återkommande slöserier, och dessa kan ses även om det 
enbart utförs stickprov. För att säkerställa huruvida ett slöseri varit återkommande eller inte 
har det gått att kontrollera med anställda vaktmästare ifall dessa slöserier är något som 
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återkommer och ungefär hur frekvent de kan tänkas förekomma. För ett mer exakt resultat 
skulle det dock behövas mer frekventa studier, där observationer görs under ett flertal veckor 
eller månader för att säkerställa hur stora dessa slöserier är. De stickprover som genomförts 
för denna rapport har dock visat att det med observationer går att identifiera slöserier, och 
göra en rimlig uppskattning av hur stora de kan vara genom att genomföra intervjuer. Detta 
har också haft viss inverkan på att mer generella mätmetoder använts, då dessa stickprover 
gör att det inte ansågs tillräckligt relevant att ha mätningar på sekundnivå, då dessa som 
tidigare nämns kunde variera mycket beroende på utomstående faktorer som hur fulla kärlen 
var och liknande.  
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3 Teoretisk referensram 

I nedanstående kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för 
rapporten. Det avser den teori som behövs för att utföra en analys av 
värdeflödeskartläggningen som skall utföras över vaktmästeritjänsteleveransen på Rosenlunds 
sjukhus och Mariamottagningarna. 

3.1 Konceptet Lean 
Lean är ett arbetssätt som utvecklats och använts av den japanska biltillverkaren Toyota sedan 
1950-talet. I grund och botten har det sin utgångspunkt i att öka värdeskapandet i de olika 
processerna utan att öka resursanvändningen. Detta är möjligt genom att eliminera slöserier 
inom verksamheten, något som oftast brukar definieras som resursanvändning som inte skapar 
något värde för kunden (Eriksen, Fischer, & Mønstedt, 2009). Det skall noteras att kunden 
inte enbart behöver betyda den slutkund som köper slutprodukten, utan personer i 
efterföljande processer både inom och utom den egna verksamheten skall ses som en kund 
(Bergman & Klefsjö, 2002). För att uppnå detta strävas det efter att ständigt utvärdera och 
undersöka hur effektiva de olika processerna är för att på så sätt ständigt försöka utveckla 
verksamheten. 

Lean har sin grund inom Toyota Production System (TPS), utvecklat av den japanska 
biltillverkaren, där en av grundstenarna är att ha ett kundfokus, och “se med kundens 
glasögon” för att ständigt försöka skapa högsta möjliga kundvärde. En viktig aspekt inom 
TPS är att ständigt ställa sig frågan “vad vill kunden (både externa och interna) ha ut av denna 
process?” (Liker J. , 2004) 

3.1.1 Toyota Production System (TPS) 
Det var under efterkrigstiden som Toyota tvingades att anta detta system då Japans ekonomi 
var hårt ansatt av krigsförlusten. Resurstillgången var liten, landets industriella bas var 
sönderbombad och konsumenterna hade låg köpkraft. Detta gjorde att Toyota inte kunde 
använda massproduktion på samma sätt som de amerikanska tillverkarna som exempelvis 
Ford (Liker J. , 2004). Toyota hade heller inte resurser för att kunna riskera felinvesteringar 
och därför var det viktigt för dem att direkt producera vad som efterfrågades av den japanska 
marknaden. I slutändan bröts behoven ner till tre frågor: vad önskas, när önskas det och i 
vilken mängd? (Modig & Åhlström, 2011) Detta gjorde också att systemet istället sågs som 
“dragandes”, istället för det tidigare rådande synsättet där produkterna “trycktes” ut till 
marknaden. Med dragandes menas att det är kundernas önskemål snarare än tillverkaren som 
bestämmer efterfrågan tillskillnad mot ett tryckande system, där tillverkaren producerar efter 
prognos (Modig & Åhlström, 2011). 

3.1.2 Effektivitet och värdeskapande 
Traditionellt sett så har effektivitet mätts i resurseffektivitet, där det är hur effektivt en resurs 
används som är det viktiga. Exempelvis så ger en maskin som utnyttjas i sex av dygnets 24 
timmar en resurseffektivitet på 25 % och detta gör att det tidigare ansetts att värdeskapande 
kommer av att minimera alternativkostnaden. Enligt bland annat Modig & Åhlström (2011) så 
gör detta att företag uppmuntras till överproduktion för att på så sätt få en hög 
resurseffektivitet. 

Ett arbetssätt enligt Lean fokuserar istället på att ha ett genomgående flöde och en hög 
flödeseffektivtet, oavsett om det är en fysisk person som köper en tjänst eller ett material som 
omvandlas till en vara. Inom flödeseffektivteten mäts istället hur mycket en enhet förädlas 
under en tidsperiod (Modig & Åhlström, 2011). Modig och Åhlström (2011) använder sig 
också av ett exempel där en person anländer till en vårdcentral och lämnar 30 minuter senare 
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med en diagnos. Av de 30 minuter har patienten fått hjälp av vårdpersonal under 10 minuter 
vilket ger en flödeseffektivtet på 33 %. En process kan ha en väldigt hög resurseffektivitet, 
där en maskin går i princip dygnet runt, dock gör denna överproduktion att väldigt mycket 
vänta uppstår mellan de olika processerna vilket i sin tur ger en lång genomloppstid och en 
låg flödeseffektivtet. 

Det finns tre olika sorters aktiviteter som ingår i ett värdeflöde, vilket är de processer där 
värde tillförs produkten. Detta definieras av Womack & Jones (2003) som: problemlösning, 
där produkten designas för ett visst syfte eller för att lösa ett särskilt problem, 
informationsstyrning där orderbehandling och andra aktiviteter som inte ingår i tillverkningen 
hanteras och den fysiska transformationen där råvaran till slut blir en produkt. Dessa 
aktiviteter kan sedan delas in i ytterligare två kategorier, de som skapar ett märkbart värde för 
kunden, och de som inte ger ett märkbart värde för kunden, men som är nödvändiga för 
värdeskapandet (Keyte & Locher, 2008) 

3.1.3 Värdeflödesledning 
Ett sätt att identifiera möjligheter för att öka värdeskapande och identifiera områden där 
slöseri kan elimineras är att genomföra en värdeflödeskartläggning. Denna kartläggning är 
sedan en av grundstenarna för att kunna arbeta efter värdeflödesledning. Genom att utföra 
denna kartläggning så får verksamheten sin verksamhet uppdelad i olika aktiviteter som kan 
dokumenteras, mätas och analyseras. Dessutom är det en bra början på en begynnande 
helhetssyn över hela flödeskedjan. (Keyte & Locher, 2008) 

För att lyckas med denna värdeflödesledning brukar det oftast utgå ifrån sex olika steg, 
identifiera organisationens behov, förstå och stötta ett Leantänkande inom organisationen, 
utse en värdeflödesledare, skapa mätbara tal för att underlätta för ett Leanbeteende, 
genomföra planerna samt tydligt kommunicera ut att ledningen avser att arbeta med ständig 
förbättring. (Keyte & Locher, 2008) 

En förutsättning för att arbeta efter värdeflödesledning är också att det tas fram mätetal och 
styrparametrar på verksamhetsnivå för en kontinuerlig uppföljning. Detta kommer då i sin tur 
leda till att organisationen söker en ständig förbättring. Det är också viktigt att tänka på att 
strävandet efter ständig förbättring inte enbart behöver betyda att organisationen är svag eller 
inte fungerar effektivt i nuläget. Däremot så innebär strävandet efter denna förbättring också 
att verksamheten inte riskerar att tappa efter, eller bli “bekväm” i sitt arbetssätt. (Hellqvist, 
2010) 

3.1.4 Slöserier 
Slöserier definieras bland annat som något ”som ökar verksamhetens kostnader utan att öka 
värdet för kunden” (Keyte & Locher, 2008, s. 31). Då Toyota började undersöka sin 
tillverkning identifierade de sju olika slöserier: överproduktion, onödiga lager, väntan, 
omarbete, onödiga rörelser, transporter och överarbete. Senare har även en ytterligare punkt 
tillkommit, arbetarnas outnyttjade kreativitet vilket gör att termen 7+1 slöserier används idag. 
Inom TPS är det framförallt den första, överproduktion, som ses som det värsta slöseriet då 
detta slöseri ofta leder till de övriga. Överproduktion innebär att det tillverkas mer än vad 
omständigheterna kräver eller att produktion sker snabbare än vad som behövs för nästa 
processteg. (Hines & Rich, 1997) 

Överproduktion leder till att onödigt stora lager byggs upp vilket binder kapital och onödigt 
stora lager leder ofta till väntan. Det brukar också pratas om att allt för stora lager kommer att 
dölja andra problem, och där brukar den japanska sjön användas som exempel. Där görs 
liknelsen att vattnet i en sjö är de lager som verksamheten har, och ju mer vatten som töms ur 
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sjön, desto mer kommer olika grund, eller brister inom verksamheten, att bli synliga. 
(Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006) Onödiga lager är inte ett fenomen som endast är 
knutet till en tillverkande process utan kan uppstå även inom administrativa processer. Vid 
administrativa processer kan onödigt lager innebära att ärenden läggs på hög innan de 
hanteras och även varje form av att handlägga ärenden i satser. Vid mycket väntan 
uppkommer också många produkter i arbete något som, förutom att det binder kapital, leder 
det till att det tar tid innan fel eller defekter inom produktionen märks av. Defekta enheter och 
alla former av fel leder i sin tur till onödigt omarbete (Keyte & Locher, 2008). 

Onödiga rörelser innebär alla förflyttningar som måste göras under en process som inte skapar 
värde för kunden, exempelvis att behöva gå och hämta verktyg istället för att ha dem 
liggandes i närheten eller att behöva gå mellan olika kontor (Modig & Åhlström, 2011). Även 
onödiga transporter av material och produkter bör undvikas genom att anpassa layouten av 
fabriken eller kontoret för att undvika dessa. Onödiga transporter kan även handla om onödig 
förflyttning av papper på ett kontor eller e-mail som skickas mellan flera personer i onödan 
(Keyte & Locher, 2008).   

Överarbete är processer där onödigt merarbete som inte tillför något värde för kunden gör att 
processerna tar allt för lång tid, eller att kärnverksamheten blir lidande på grund av att 
personal gör uppgifter de inte behöver göra (Liker J. , 2004). Överarbete innebär även att 
användandet av onödigt avancerade och dyra verktyg eller maskiner ska undvikas om dessa 
inte specifikt krävs för att leverera det kunden kräver (Modig & Åhlström, 2011). 

Det sista slöseriet outnyttjad kreativitet hos de anställda innebär att människors förmåga går 
förlorad om företaget inte lyssnar på eller engagerar sig i sina anställda. Då kan företaget gå 
miste om viktig kompetens, idéer, förbättringar och tillfällen att lära från (Liker, 2004). 
Exempel på detta slöseri är då företagen begränsar ansvar och befogenheter för 
grundläggande uppgifter som kan utföras av vanliga anställda istället för chefer eller personer 
med särskilda intyg (Keyte & Locher, 2008).   

Många av dessa slöserier är traditionellt sett förknippade med tillverkning men kan appliceras 
på alla typer av verksamhetsområden. Dock kan det vara svårare att skilja på vad som adderar 
värde och vad som är slöseri inom vissa verksamhetsområden, till exempel inom 
administration. Detta då det finns aktiviteter som skapar värde som kunden uppfattar och det 
finns aktiviteter som inte skapar värde som kunden uppfattar men som är nödvändiga för att 
stödja de aktiviteter som skapar värde som inte uppfattas av kund, men som är nödvändiga för 
värdeskapande (Keyte & Locher, 2008). 

3.1.5 Lean i tjänstesektorn 
Som tidigare nämnt så har Lean främst använts och utvecklats av och för 
tillverkningsindustrin, där det även uppmärksammats av andra företag än Toyota sedan 1980-
talet (Liker J. , 2004). Det går dock att dela upp även tjänsteproduktion i processer, och där 
identifiera dess värdeskapande och effektivitet i flödet. Dessutom så har det framförallt under 
senare år börjat ställas mer och mer krav på resurseffektivitet även inom den offentliga 
sektorn samt även inom verksamheter som inte är inriktade på industriell tillverkning. Högre 
krav från kunderna och mer transparenta verksamheter gör också att det idag finns helt andra 
krav på företagen och verksamheterna även inom tjänsteproducerande företag (Eriksen, 
Fischer, & Mønstedt, 2009). 

Även tjänsteproducerande verksamheter har också moment som kan ses som processer, och 
som i sin tur kan delas upp i flöden. Modig & Åhlström (2011) ger ett exempel av bland annat 
sjukvården, där flödet är den tid det tar från första kontakt med vården till att diagnosen blir 
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ställd som själva flödet. Den värdeskapande tiden är den tid som patienterna då har kontakt 
med sjukvårdspersonal och får hjälp med det de sökt vård för. Något som också blir ännu 
viktigare inom tjänsteskapande verksamheter är också att personalen främst skall användas till 
det som de har specialkompetens för, och i möjligaste mån undvika att de utför 
arbetsuppgifter som andra yrkesgrupper eller personer kan göra. Precis som inom TPS så är 
det också efterfrågan som skall styra tillverkningen, och inte tvärt om. Detta är också väldigt 
viktigt inom tjänsteproducerande, då det inte går att lagra dessa varor vid överproduktion och 
förlusten vid en sådan då kan sägas vara större (Arvidsson, 2007). 

De slöserier som nämns inom tillverkningsindustrin kan också implementeras på 
tjänsteproducerande verksamheter. Inom tjänsteindustrin går det exempelvis att se onödiga 
rörelser som onödiga förflyttningar av människor och transporter går att se som förflyttning 
av papper. Överarbete går exempelvis att ses som onödigt upprepande av datainmatning eller 
allt för omfattande rapporter och internmeddelanden. Stort fokus ligger också vid den senare 
tillkomna punkten, outnyttjad kreativitet, där personer ges ett allt för begränsat ansvar för 
uppgifter som egentligen är grundläggande eller inte behöver någon särskild kompetens. Det 
stora flertalet av de värdeskapande aktiviteterna inom tjänsteproduktionen tillhör den andra 
kategorin som nämns i kapitel 3.1.4, det vill säga de som inte skapar ett värde som är 
märkbart för slutkunden. (Keyte & Locher, 2008) 

Ett flertal olika av arbetssätten som används av tillverkande företag kan enligt bland annat 
Allaway & Corbett (2002) användas rakt av även av den tjänsteproducerande sektorn. Bland 
annat nämner de att värdeflödeskartläggningar, en process genomlopps- och värdeskapande 
tid inom systemet är likadant inom både tillverknings- och tjänsteindustrin. De stora 
skillnaderna mellan produktions- och tjänstetillverkning är främst att arbetarna på golvet 
möter kunderna på ett annat sätt. Det är ofta i dessa möten som själva värdeskapandet sker. 
Den största svårigheten med att implementera Lean inom tjänstesektorn är dock enligt 
Abdulmaleka & Rajgopal (2007) att övertyga personer, både på låga och höga positioner 
inom organisationen att det faktiskt går att implementera samma idéer som finns inom 
tillverkningsprocesser på tjänsteprocesser. Framförallt menar de på att chefer tycker att 
utvecklingen av tjänsteproduktionen har nått vägs ände och redan är optimerade, och att 
tjänsteproduktion ofta kan vara alldeles för komplicerad och föränderlig för att kunna 
standardiseras. Dock skall sägas att Bicheno (2008) säger att även inom tillverkningsindustrin 
så utgörs 90 % av den icke-värdeskapande tiden inte själva tillverkningen utan är slöserier i de 
administrativa processerna. 

3.2 Vaktmästare 
Vaktmästare arbetar bland annat med skötsel och reparationer av anläggningar med både 
tekniska och praktiska arbetsuppgifter. Dessutom kan det även ingå mer administrativa 
tjänster som beställning av material och liknande. Dessutom ingår uppgifter som exempelvis 
kontroll av lås- och larmsystem, hämta eller ta emot varor, dela ut post eller att se till att den 
tekniska utrustningen på arbetsplatsen hålls i funktionellt skick. En vaktmästare på ett sjukhus 
kan också ställas inför större utmaningar än en person på andra fastigheter då deras uppgifter 
även kan innefatta transporter av avlidna människor eller möten med personer med psykisk 
sjukdom. (Arbetsförmedlingen, 2013) 

Idag är vårdlogistik ett växande ämne, och det finns projekt inom ett flertal landsting där 
exempelvis vaktmästare eller fastighetsskötare får utföra uppgifter som inte traditionellt 
brukar räknas till yrket för att avlasta sjukvårdspersonalen och låta dem fokusera på sin 
spetskompetens. De försök som gjorts på området visar att det går att spara in arbetstimmar 
för vårdpersonal som istället kan läggas på vård. (Thomasson, 2001) 
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Arvidsson (2007) tar upp skillnaden mellan ett funktionellt och logistiskt synsätt. Det 
funktionella synsättet delar upp de olika momenten mer i olika processer, exempelvis 
distribution, tillverkning och produktion. Ett logistiskt synsätt påminner enligt Arvidsson mer 
om Lean, det vill säga ett större fokus på den slutliga kunden och de olika värdeskapande 
kedjorna. Som nämnt i föregående stycke så kan stora tidsbesparingar också göras genom att 
låta specialkompetent personal användas till det de är bra på, istället för olika kringuppgifter. 
Bland annat har försök gjorts att använda sig av medicinska sekreterare för det administrativa 
arbetet för att på så sätt frigöra tid för sjuksköterskor och doktorer att istället enbart kunna 
koncentrera sig på själva vården (Landstingsförbundet, 1998). Uppföljning av dessa projekt 
visade också att detta var en av de olika förändringspunkterna som gav störst genomslag och 
faktisk påverkan (Landstingsförbundet, 1999). 

Ett vaktmästeri har också hand om flera av de flöden som finns inom olika fastigheter. Bland 
annat tillser vaktmästerierna att paket och annat gods levereras och ser till att avfall och annat 
töms. Vaktmästeriets uppgifter behöver inte tillhöra de primära aktiviteterna och är oftast 
stödaktiviteter som är viktiga för att arbetet med de primära aktiviteterna inom verksamheten 
skall fungera felfritt. Störningar inom dessa stödfunktioner kan innebära stora problem och 
ökningar i ledtid för de primära aktiviteterna. 

Tankesätten inom Lean kan också ge stora besparingar i tid för sjuksköterskor och liknande 
genom att bland annat använda sig av 5S-systemet, där försök visat att det gett stora 
besparingar i bland annat lagerutrymme. 5S-systemet är även det sprunget ur Toyota 
Production System och handlar om att ha en bra och överskådlig struktur på arbetsplatsen för 
att slippa onödigt letande. Exempelvis skall alla verktyg ha en särskild plats för att på så sätt 
minska onödiga rörelser (Brandao de Souza, 2009). Ett bra organiserat lager för exempelvis 
mediciner eller annan medicinsk utrustning kan ge tidsbesparingar, vilket i sin tur gör att det 
finns mer tid att koncentrera sig på kärnverksamheten, det vill säga vården (Brandao de 
Souza, 2009). Försök på sjukhus i USA har också visat att då metoder som traditionellt sett 
använts inom tillverkningsindustrin har använts på kringaktiviteter inom vården har detta gett 
lyckade resultat (Heinbuch, 1995). 

3.2.1 Vaktmästarservice inom vården 
All personal inom vårdsektorn kan ställas inför ovana och svåra situationer, och har särskilda 
ordningsregler att följa gällande bland annat hygien och livsmedelshantering. Dessutom är det 
viktigt för alla som kommer i kontakt med sjukvården att ta hänsyn till personcentrerad vård. 
Detta innebär att det är personen som skall stå i centrum, och inte personens eventuella 
funktionshinder vare sig den är fysisk eller psykisk. Detta inriktar sig främst till personal som 
har ansvar för själva vården, men det är viktigt att sådan hänsyn tas av alla anställda 
(Hörnsten, 2013). 

Det är också viktigt att tänka på hygienen inom vården, inte bara då det är en verksamhet där 
det förekommer smitta, utan också för att minska risk för infektioner eller liknande. Förutom 
att använda sig av basala hygienrutiner, vilket innebär att vara noga med att desinficera och 
tvätta händer och övriga kroppen så skall personal också tänka på hur de använder smink och/ 
eller smycken (Rensfeldt & Svensson, 2013). Vid städning är det också viktigt att tänka på att 
eventuella spillda läkemedel eller kroppsvätskor tas om hand så snabbt som möjligt och att 
möbler och andra tvättbara ytor skall klara av att tvättas i 60 grader (Gustafsson & 
Häggström, 2013). 

Dessutom ställs även vissa krav på avfallshantering, mycket avfall inom vården kan uppfattas 
som skrämmande eller motbjudande exempelvis kläder eller annat material med blod eller 
andra kroppsvätskor. Ansvaret för att hålla en miljöplan för hantering av avfallet ligger hos 
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varje enskild kommun. Dessutom innehåller avfall från vården flera olika ämnen som är 
farliga, exempelvis genom att de kan vara smittspridande, stickande, miljöfarligt eller på 
annat sätt farligt avfall, biologiskt eller kemiskt. (Topphem, 2012) 

3.3 Lagen om offentlig upphandling 
Lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091) har till uppgift att se till att de offentliga 
medel som bland annat kommuner och statliga myndigheter använder vid upphandlingar skall 
spenderas på bästa sätt. I Sverige omfattar offentliga upphandlingar cirka 500 miljarder 
kronor varje år (Riese, 2012). Inom EU så motsvarar värdet av de offentliga upphandlingarna 
varje år cirka 18 % av Unionens totala BNP (Ditt Europa, 2014). 

3.3.1 Grundläggande principer och tillsyn 
Enligt EU-direktiv finns det fem principer som skall följas vid offentlig upphandling och som 
är kärnan i LOU, något som skall ligga till grund för att främja de direktiv (2006/C 179/02) 
från EU-domstolen gällande bland annat fri rörlighet för artiklar och varor samt för offentlig 
upphandling men även etableringsrätt mellan medlemsländer. 

3.3.1.1 De fem principerna 
De fem principerna som ligger till grund för LOU, både på europeisk och svensk nivå är 
enligt Gertéll (2011) följande: 

●       Lika behandling: Alla arbetsgivare skall få samma information om upphandlingen 
distribuerad till sig samtidigt och dessutom skall samma möjlighet beredas till 
samtliga anbudsgivare att förklara eventuella otydligheter i sina anbud. 

●       Icke- diskrimineringsprincipen: Nationalitet, etnicitet eller regional tillhörighet skall 
inte vara ett hinder för att få lämna anbud. I denna princip ingår också regelverket för 
jäv angående släktskap eller relationer mellan anbudsgivare och beställare. 

●       Transparens- (öppenhets-)principen: Upphandlingen skall ske tydligt och öppet. 
Inga uppgifter får hemlighållas och resultatet av upphandlingen skall vara offentligt. 
Enligt direktiv 2004/18/EG så skall elektronisk och traditionellt kommunikationssätt 
jämställas med varandra. 

●       Ömsesidigt erkännande: Intyg, examensbevis eller certifikat från myndigheter inom 
andra medlemsstater av EU skall räknas som giltiga i samtliga EU-stater. 

●       Proportionalitetsprincipen: De krav som ställs på leverantörerna skall stå i 
proportion till det som krävs av den utannonserade upphandlingen. Vid flera alternativ 
av en upphandling skall också det alternativ som är minst belastande för 
anbudsgivaren alltid väljas. 

Som tidigare nämnt så ger öppenhetsprincipen ingen rätt, vare sig för anbudsgivare eller för 
privatpersoner, att begära ut information om vilka eller hur många som lämnat anbud under en 
upphandling (Thorstensson, 2008). Offentlighetsprincipen gäller inte heller för det 
förfrågningsunderlag som den upphandlade myndigheten framställt innan upphandlingen 
utannonserats (Konkurrensverket, 2014). 

3.3.2 LOU vid vaktmästeriservice 
Vaktmästeriservice och lokalvård räknas in under fastighetsförvaltning som enligt LOU 
klassas som en “a-tjänst”, vilket är tjänster som anses kunna utsättas för internationell och 
gränsöverskridande konkurrensutsättning (Al, 2012). Till vaktmästeriservice och 
fastighetsförvaltning räknas bland annat mindre reparations- och underhållstjänster samt 
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avfallshantering och annan lokalvård. Mer omfattande reparation och underhåll omfattas dock 
inte av denna artikel, utan skall istället läggas ut på professionella hantverkare och hit räknas 
bland annat målning, golv- och väggbeklädnad samt sandblästring av väggar. 
Gränsdragningen för vad som skall räknas som löpande underhåll och vad som skall räknas 
som entreprenad är dock något som måste bedömas från fall till fall då det inte finns någon 
tydlig skiljelinje (Hedlund & Olsson, 1998). 

3.4 Den aktuella upphandlingen 
Den i rapporten studerade upphandlingen gäller vaktmästerientreprenaden för vårdenheterna 
vid Dalens-, Rosenlunds- och Nynäshamns sjukhus samt även Grimmanfastigheterna. Avtalet 
började gälla under 2007 och två år framåt. Därefter kan avtalet förnyas var sjätte månad. 
Avtalet stipulerar bland annat vid vilka tider som huvuddelen av arbetet skall utföras samt 
vilka tjänster som skall utföras av entreprenören. De tjänster som avtalet gäller är 
godshantering med distribution och sortering av brev och paket ingår, transporter av mat, tvätt 
och patienter, hantering av avfall, distribution av apoteks- och laboratoriematerial samt även 
allmän vaktmästeriservice. I denna service ingår flaggning, allmänt underhåll, flytt av möbler 
och mindre reparationer. Avtalet gör även gränsdragningar gällande hur ansvaret skall 
fördelas mellan leverantören och beställaren samt vilka volymer som skall levereras. 
Dessutom ställs krav på hur kvalitet skall mätas och ledas samt vem som har ansvaret för 
mätning och uppföljning av tjänstens utförande och också vilka mätetal som skall användas. 
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4 Nuläge- Vad gör de idag? 

I nedanstående kapitel redovisas de förutsättningar som gäller för de observerade 
vårdenheterna, samt så beskrivs vilka arbetsuppgifter som utförs vid dessa enheter och hur de 
utförs i nuläget. 

4.1 Förutsättningar  
På Mariamottagningarna finns det 1,2 tjänster på vaktmästeriavdelningen vilket i praktiken 
kan ses som 1,5 tjänster då en person från Rosenlunds sjukhus flyttar till 
Mariamottagningarna i samband med lunchen. På Rosenlunds sjukhus finns 3,8 tjänster på 
vaktmästeriavdelningen, men på grund av de omständigheter som nämns i föregående mening 
kan detta istället ses som 3,5 tjänster. Vid båda dessa sjukhus är det ISS som är entreprenören 
som levererar dessa tjänster, vilket även är fallet för receptionerna. Därför går en person från 
Rosenlunds sjukhus till Mariamottagningarna vid lunchen då denna reception skall ha en 
ersättare under den ordinarie receptionistens lunch. Efter att detta är gjort stannar sedan denna 
person kvar på Mariamottagningen under resterande tid av arbetsdagen. Vid både Rosenlunds 
sjukhus och Mariamottagningarna arbetar vaktmästarna mellan klockan 7.30-16.00 vardagar 
samt även vid allmänna flaggdagar oavsett om dessa är helgdagar eller inte. 

Vid Mariamottagningarna skedde observationerna vid två olika tillfällen och två olika 
personer observerades. Vid den första observationen observerades Mika som är den 
vaktmästare som är heltidsanställd vid Mariamottagningarna. Vid den andra observationen var 
Mika sjuk, därför observerades Daniel som är vaktmästaren som brukar komma vid lunch från 
Rosenlunds sjukhus. Daniel var hela dagen på Mariamottagningarna vid detta 
observationstillfälle för att ersätta Mika.  

Vid Rosenlunds sjukhus skedde observationer vid tre olika tillfällen där en och samma person 
observerades vid samtliga tillfällen. Den person som observerades var Gun som har ansvaret 
över gruppen av vaktmästare vid Rosenlunds sjukhus. Eftersom Gun är ansvarig för gruppen 
och har längst erfarenhet då hon har arbetat vid Rosenlunds sjukhus sedan 1978 ansåg hon att 
det var bäst att observera henne. Detta då hon i och med sin erfarenhet kan svara på alla frågor 
som rör vaktmästarnas arbetsuppgifter och hur dessa utförs vid Rosenlunds sjukhus, samt att 
hon i egenskap av ansvarig påverkas minst i sitt arbete av att ha två personer som observerar 
henne. 

4.2 Rosenlunds sjukhus 
Detta kapitel beskriver hur vaktmästerientreprenören i nuläget utför de olika arbetsmoment 
som de enligt den aktuella upphandlingen skall utföra. Till dessa moment hör hantering av 
avfall, post och annat gods samt transporter av hjälpmedel, mat och tvätt samt flytt av möbler 
och liknande. 

4.2.1 Avfallshantering 
Då brännbara sopor tömts från de fulla kärl som tas omhand av vaktmästerientreprenören så 
spolas dessa alltid ur, detta menar teamledaren för vaktmästeriet beror på att det blir enklare 
att rengöra kärl så snart de töms ofta, snarare än att rengöra kärl under längre tid vid färre 
tillfällen. Miljöstationerna i de olika byggnaderna undersöks kontinuerligt, och då möjlighet 
finns i samband med att andra aktiviteter utförs, som exempelvis post eller annan leverans av 
gods, så tas avfall omhand. Dessa observationer av hur fyllnadsgraden i de olika kärlen är ger 
också en bild av hur behovet av tömning av avfall kan se ut under dagen. Då det på 
Rosenlunds sjukhus finns ett kök så innebär detta att vaktmästeriet även skall se till att kärl 
med matavfall skall tas omhand. Enligt en överenskommelse med kökspersonalen ställs de 
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fulla kärlen så att de är synliga från korridoren vilket gör att vaktmästare som passerar kan 
notera detta och ta hand om dessa kontinuerligt under dagen. Detta matavfall ställs sedan i ett 
kylrum som töms varje måndag, onsdag och fredag oavsett hur många av dessa kärl som har 
fyllts. Vid behov, oftast då rummet är tomt i samband med att kärlen har tömts så spolas 
rummet också rent och den vaktmästare som utför denna rengöring noterar detta. 

Kärl med bland- och hårdplast hämtas ifrån Rosenlunds sjukhus varje ojämn fredag, och i 
samband med att kärlen töms så rengörs de också av en vaktmästare som spolar rent dem in- 
och utvändigt. Tack vare en överenskommelse med den chaufför som hämtar avfallet så läggs 
kärlen ner efter att de tömts, vilket underlättar rengöring. Glas, både ofärgat och färgat 
beställer vaktmästeriet själva hämtning av då det behövs, och det finns alltså inget särskilt 
datum för när detta görs. Kärlen med blandpapper hämtas ifrån Rosenlunds sjukhus varannan 
vecka och samma chaufför hämtar då även de säckar som finns med strimlat papper. Detta 
avfall blandas dock inte med det övriga pappret, utan ställs vid sidan av. 

Den komprimator där hushållsavfall slängs töms en gång i veckan. Komprimatorn för 
wellpapp töms via avrop från vaktmästeriet då de anser att en tömning behövs. Samma 
förhållande gäller även för den container där grovsopor slängs. Även det riskavfall och elskrot 
som produceras på Rosenlunds sjukhus töms via avrop från vaktmästeriet vid behov. De avtal 
som finns gällande elskrot och riskavfall är inte tecknade via Locum utan är ett avtal mellan 
ISS och den entreprenör som sköter detta. 

Den köksavdelning som finns på Rosenlund producerar också stora mängder avfall av 
wellpapp, vilket vaktmästeriavdelningen slänger vid behov. Ofta brukar vaktmästarna 
kontrollera hur nivån på detta avfall ser ut då de passerar i närheten av lastkajen eller den 
godsmottagning som ligger i anslutning till denna. På Rosenlunds sjukhus finns också ett 
avtal om att ta hand om biologiskt avfall, och då sådant skall hanteras skall hyresgästerna 
enligt avtalet meddela i förväg. 

4.2.2 Post och godshantering 
Upphandlingen anger att in- och utgående post skall delas ut och hämtas två gånger per dag, 
en gång under förmiddagen och en tur under eftermiddagen. Denna post skall lämnas i för 
detta avsett postfack. Precis som nämns med avfallet i kapitel 4.2.1 så hämtas och kontrolleras 
dock även postfacken efter utgående post kontinuerligt av vaktmästare som har vägarna förbi. 
Det går också att sluta avtal med ISS om att de även kan frankera utgående post, en tjänst som 
alla hyresgäster utom ett fåtal utnyttjar. I samband med att posten skall frankeras så sorteras 
den också, även om detta arbete även utförs vid väntan på exempelvis hissar. Posten delas 
dock enbart ut till hyresgästerna vid två tillfällen under förmiddagen och eftermiddagen. 

In- och utgående paket hanteras även det av vaktmästeriet. Dessa tas emot och kvitteras från 
speditören, och delas sedan ut till den hyresgäst som är mottagare. Paketet är kvitterat som 
mottaget från speditören, men ytterligare en kvittens skrivs internt av vaktmästeriet för att de 
skall kunna visa att paketet tagits emot av hyresgästen. Detta skrivs för hand på vanligt papper 
och det kolli-id som paketet fått från speditören används även i detta fall. Det finns inga 
särskilda tider för när gods av detta slag skall delas ut, utan detta görs vid tillfälle och oftast 
samlas ett flertal paket som skall till mottagningar på samma våning eller liknande ihop. 
Beroende på paketets form, storlek och vikt så kan en vagn användas för att kunna lämna ut 
paketen. Om det inte påträffas någon hos hyresgästerna som kan kvittera ut paketen så lämnas 
dessa ej ut till hyresgästerna. 
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Även paket skall enligt avtalet levereras på förmiddagen och eftermiddagen, det vill säga två 
gånger per dag. Expresspaket levereras dock direkt då de ankommer då vaktmästeriansvarige 
gör bedömningen att det troligen är brådskande om det skickas med expressbud. 

4.2.3 Transporter 
Vaktmästeriet är ansvarigt för att ta emot leveranser av tvätt och sedan transportera detta till 
och från avdelningarna. Detta innebär att smutstvätt från de olika avdelningarna samlas in i 
tvättsäckar och sedan packas på vagnar, för leverans till tvätteriet. Arbetet med att samla in 
smutstvätt utförs precis som avfallshanteringen kontinuerligt under veckans gång, och tvätten 
hämtas och lämnas på torsdagar. När den rena tvätten levereras så hämtas även den smutstvätt 
som finns. Den rena tvätten levereras ut till hyresgästerna. Dock så finns ett separat avtal med 
köket om att deras tvätt skall sorteras och packas upp i kökets förråd, detta avtal säger också 
att ISS på kökets kundnummer beställer tvätt efter kökets behov, något som görs två gånger i 
veckan.  

Det är också vaktmästeriets uppgift att dela ut mat två gånger per dag till de avdelningar som 
har inneliggande vård. På Rosenlunds sjukhus innefattar det enbart en avdelning. 
Matvagnarna hämtas vid köket och körs sedan ut till denna avdelning där den lämnas över. 
Tomma matvagnar hämtas sedan av vaktmästeriet. Den matvagn som transporteras ut till 
lunch skall hämtas två timmar efter, och den som använts för middag hämtas efterföljande 
morgon då den ställts ner av avdelningen i kulverten mellan Katarinahuset och 
huvudbyggnaden. Till den avdelning som maten levereras har vaktmästarna inte tillgång till 
nyckel, utan måste där bli insläppt av personalen på denna avdelning. 

Hantering av hjälpmedel innebär att vaktmästeriet skall tillse att ta emot leveranser av 
hjälpmedel, och även ordna med dem som skall skickas i retur. Detta sker under fredagar, 
men ingen särskild tid eller tidsfönster för när detta levereras finns specificerat. Hjälpmedlet 
delas också upp i två olika typer, personbundna och icke-personbundna. Chauffören som 
levererar hjälpmedlet till Rosenlund tar emot personbundna hjälpmedel som skall i retur 
förutsatt att denne fått en returorder på att detta hjälpmedel skall tas med. Icke-personbundna 
hjälpmedel tas omhand av chaufför enligt direkt överenskommelse med denne och 
vaktmästeriet förutsatt att det finns plats. Det finns på förhand ingen information om hur 
mycket hjälpmedel som ankommer varje transport, utan detta sorteras upp och prickas av i 
samband med att det tas emot. Alla hjälpmedel som är personbundna skickas direkt ut till 
avdelningarna, förutom en hyresgäst där avtalet istället säger att detta skall packas upp i deras 
förråd för detta. 

Vaktmästeriet tar även emot leveranser från Medicarrier vilka levereras varje fredag, dock 
finns det ingen tid eller tidsfönster angivet för när dessa leveranser sker utan dessa kommer 
någon gång under dagen. Vaktmästeriet ansvarar för att ta emot dessa leveranser och pricka 
av dem så att de stämmer mot fraktsedeln för att sedan köra upp dem till respektive avdelning 
där avdelningarna själva packar upp dessa i sina förråd. Chauffören tar med de tomma 
vagnarna från förra veckans leverans som förvaras i gången från hissarna mot lastkajen, 
chauffören lastar dessa själv. Efter att vaktmästeriet har lämnat vagnarna på respektive 
avdelning ansvarar de för att hämta dessa vagnar när avdelningarna har packat upp dem. Det 
finns dock inget system för att meddela vaktmästeriet när detta är gjort. I nuläget finns det 
inget speciellt tidsfönster eller någon speciell tid som vagnarna skall vara redo för 
upphämtning. Vaktmästarna kontrollerar sedan kontinuerligt under eftermiddagen huruvida 
det finns tomma vagnar att hämta genom att besöka hyresgästerna på plats. Oftast ställs dessa 
vagnar ut i hisshallarna i byggnaderna av avdelningarna när arbetet är utfört. 
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Apoteksvaror levereras till vaktmästeriets kontor vid huvudingången och dessa levereras ut 
till respektive avdelning av vaktmästarna. De tomma lådorna samlas sedan in av vaktmästarna 
och ställs återigen vid kontoret där de sedan hämtas upp av samma leverantör som levererade 
dem. 

4.2.4 Allmän vaktmästarservice 
Inom allmän vaktmästeriservice ingår bland annat så kallad “liten möbelflytt”. I den för 
författarna tillgängliga upphandlingen definieras detta som “flytt av enstaka inventarier som 
möbler, armaturer inom hyresgästernas lokaler” utan närmare specifikation. Enligt 
vaktmästeriansvarige på Rosenlund räknar de en mindre flytt som något som en person kan 
utföra och som inte kräver några särskilda verktyg. Det skall även vara inom samma, eller ett 
närliggande, rum, annars faktureras hyresgästen. Enligt samme ansvarige så accepterar 
hyresgästerna denna definition. Den vaktmästare ansvarig för Mariamottagningarna använder 
sig av en annan tolkning av avtalet, vilket redogörs för närmare i kapitel 4.3.4.  

Ansvar för löpande underhåll och reparationsarbete är inte något som sorteras in under 
vaktmästeriet, utan utförs av en annan entreprenör i dagsläget. På Rosenlunds sjukhus utför 
dock vaktmästeriet vissa mindre arbeten som inte omfattas av avtalet, förutsatt att den 
vaktmästare som utför dem har kompetens att göra det. Av säkerhetsskäl så görs heller inga 
arbeten som rör el, avlopp, vatten eller låskistor. Detta var inget som observerades, utan 
framkom vid intervjuer med vaktmästare och är något som sker relativt sällan 

Det finns även ett extraavtal tecknat mellan ISS, Locum och Habilitering och hälsa (HoH) på 
Rosenlunds sjukhus som avser möblering av de utbildningslokaler som HoH innehar i 
fastigheten. Dessa lokaler ägs av Locum men disponeras enbart av HoH. Avtalet innebär att 
ISS skall möblera dessa lokaler efter hyresgästens önskemål, och även tillse att elektronisk 
utrustning som exempelvis datorer och projektorer i denna lokal fungerar. Dessa jobb utförs 
efterföljande dag av ISS förutsatt att detta anmälts in till dem senast dagen innan. Har detta 
inte anmälts dagen innan så utförs möbleringen i mån av tid. Ingen fakturering sker på dessa 
jobb, men den tid som ISS lägger ner på detta förs ned. 

4.3 Mariamottagningarna 
I nedanstående kapitel redogörs för hur de olika arbetsmomenten utförs av 
vaktmästerientreprenören på Mariamottagningarna enligt de direktiv som ges av den aktuella 
upphandlingen. Till dessa moment hör hantering av avfall, post och annat gods samt 
transporter av mat och tvätt samt flytt av möbler och liknande. 

4.3.1 Avfallshantering 
Vid Mariamottagningarna finns det inte någon komprimator för avfall utan alla kärlen med 
avfall lagras i ett kylt soprum vid lastkajen. Dessa kärl med brännbara sopor töms varje 
vardag och entreprenören som sköter denna tömning har tillgång till detta soprum och sköter 
denna tömning själva. Lastkajen vid Mariamottagningarna är liten och därför förvaras även 
kärl med wellpapp i detta kylda soprum på onsdagar då detta avfall töms på torsdagar. Detta 
innebär att kärlen för brännbara sopor och wellpapp ska få plats i detta soprum vilket har plats 
för elva kärl. Detta leder till att en del kärl med brännbara sopor får hållas kvar i sina 
respektive soprum just på onsdagar istället för att köras till soprummet på lastkajen och 
istället köras bort på torsdagar.  

Det avfall som källsorteras i miljörummen som samlas in av vaktmästarna samt den wellpapp 
som samlats in under veckan förvaras och sorteras i ett eget rum på källarplanet då det kylda 
soprummet vid lastkajen endast används till brännbara sopor förutom på onsdagar som 
nämnts ovan. I detta rum förvaras wellpappen under veckan i kärl och allt annat avfall 
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sorteras där i separata kärl. Hårdplast och metall töms varannan vecka. Tömning av glas och 
papper sker var fjärde vecka. 

Vid Mariamottagningarna finns det ett separat rum för att spola ur och rengöra kärlen för 
sopor vilket innebär att detta inte kan göras i samband med tömning som vid Rosenlunds 
sjukhus utan det görs i mån av tid och beroende av behovet för enskilda kärl. Det spolas ett 
antal kärl varje dag, dock är det inte säkert att varje kärl blir urspolat varje dag. Detta beror 
också till viss del på att varje kärl inte nödvändigtvis behöver användas varje dag. I de flesta 
fall kommer dock större delen av kärlen att ha blivit rengjorda innan de används igen. 

Miljörummen som finns på respektive avdelning töms kontinuerligt för att det alltid skall 
finnas plats för avdelningarna att sortera sitt avfall där. Vaktmästaren undersöker 
fyllnadsgraden i dessa rum när han passerar i andra ärenden för att vara uppdaterad om vilka 
rum som behöver tömmas för att inte riskera att bli för fulla. Vaktmästaren tar även rundor för 
att tömma dessa miljörum flera gånger i veckan. Varje onsdag töms all wellpapp från samtliga 
avdelningars miljörum då wellpapp töms varje torsdag morgon. När wellpappen samlas in tar 
vaktmästaren även med annat avfall som behöver tömmas då denne ändå är där.   

Gällande grovsopor har Mariamottagningarna ingen container stående för dessa såsom 
Rosenlunds sjukhus har utan de får beställa en container vid behov för att slänga sina 
grovsopor. Detta är ett problem på Mariamottagningarna då lastkajen är liten vilket gör det 
svårt att få in en 30 m3 container. Det begränsade utrymmet gör att det bedömt tar cirka 30 
minuter att backa in. Därför beställs oftast en 10m3 container då dessa är betydligt lättare att 
köra in på lastkajen, dock blir dessa fulla väldigt snabbt då grovsoporna ofta är skrymmande. 
Dessa sopor förvaras dessutom i ett rum som ligger på en annan våning än lastkajen samt en 
bit därifrån vilket gör att de måste köras till lastkajenen i samma sorts kärl som används för 
brännbara sopor. Detta är tidskrävande då dessa sopor som tidigare nämnts ofta kan vara 
skrymmande vilket innebär att vaktmästaren måste gå många gånger fram och tillbaka mellan 
de olika platserna för att få undan avfallet. 

4.3.2 Post- och godshantering 
Precis som på Rosenlunds sjukhus skall post delas ut till hyresgästerna på 
Mariamottagningarna två gånger per dag, med en tur på förmiddagen och en på 
eftermiddagen. Turen på förmiddagen skall påbörjas klockan 9.00. Postfacken kontrolleras 
regelbundet av vaktmästaren hos de hyresgäster som besöks i andra ärenden och tas med om 
möjlighet finns. Inkommande post måste hämtas på postkontoret på Rosenlundsgatan, och 
vaktmästaren går dit klockan 8.30 varje arbetsdag då detta postkontor öppnar. Detta gör 
vaktmästaren då postkontoret har öppettiderna 8.30-10.00 och 14.00-18.00 för att på så sätt 
hinna med att hämta ut posten till förmiddagsturen. Den utgående post som samlas upp från 
hyresgästernas postfack måste även den lämnas manuellt av vaktmästaren på postkontoret på 
Rosenlundsgatan. Posten sorteras sedan på plats i vaktmästeriexpeditionen. På 
Mariamottagningarna finns också en frankeringsmaskin och tjänsten för frankering erbjuds till 
de hyresgäster som önskar denna tjänst. All utgående post skall skickas som B-post, om det 
skall skickas med annan tjänst skall detta märkas tydligt på kuvertet. Rekommenderade brev 
kan inte bara hämtas ut på postkontoret, utan kan även skickas till andra utlämningsställen, 
vid observationerna fanns ett sådant brev att hämta ut på Hemköp Mariahallen på Hornsgatan. 
Under postturerna tar vaktmästaren inte med sig någon vagn då denne anser att detta kan göra 
att det tar extra tid ifall det skulle vara ett högt tryck på hissarna. Därför görs postturerna utan 
vagn så att trapporna kan användas ifall detta behov skulle uppstå. 

Inkommande paket lämnas av speditören på vaktmästarexpedition där de kvitteras, det finns 
inga särskilda tidsfönster för när dessa paket skall levereras. Av erfarenhet vet dock 
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vaktmästarna ungefär när olika speditörer brukar dyka upp. Dessa paket kvitteras sedan av 
vaktmästaren att de tagits emot. För att visa att hyresgästen tagit emot paket från 
vaktmästeriet skrivs även en kvittenslista av vaktmästeriet där paketets kollinummer och 
vilken speditör som varit ansvarig för utlämnade noteras. Detta kvitteras sedan av en person 
hos hyresgästen. Paket lämnas ej hos hyresgästerna ifall någon på plats inte kan kvittera dem. 
Paket brukar tas med under de ordinarie postturerna i den mån det går, annars brukar det 
samlas ihop paket som skall till samma våning eller hyresgäst för att det skall bli mer 
effektivt. 

4.3.3 Transporter 
Det är vaktmästeriets uppgift att dela ut ren tvätt och även samla in och sortera den smutstvätt 
som produceras av de olika avdelningarna. De vagnar som fyllts med smutstvätt hämtas varje 
onsdag eftermiddag då företaget som levererar den rena tvätten på torsdag morgon tar med sig 
den smutsiga tvätten samtidigt. Vaktmästaren ställer därför upp dessa tvättvagnar på lastkajen 
så att chauffören kan hämta dessa. För att lyckas få plats med ett flertal vagnar ställs dessa i 
ett särskilt utrymme. Arbetet med att köra upp tvättvagnarna från kulverten till själva 
lastkajen utförs enligt ansvarige vaktmästaren smidigast genom att det görs när den person 
som jobbar halvtid på Mariamottagningarna är på plats då en kan köra in tvättvagnar i hissen 
från källaren och den andra personen tömmer sedan hissarna varefter de skickas upp. Den 
nya, rena tvätt som chauffören lämnar i samband med att smutstvätten hämtas körs sedan ut 
till hyresgästerna under torsdagen där personalen packar upp och sorterar den. 

Mariamottagningarna har mer inneliggande vård än Rosenlunds sjukhus, och skall enligt 
avtalet köra ut matleveranser två gånger per dag, till lunch och middag. Maten levereras till 
lastkajen från köket på Rosenlunds sjukhus och tas emot av vaktmästaren. Lunchen brukar 
ankomma till Mariamottagningarna mellan cirka klockan 11.30-12.00 och middagen mellan 
cirka 15.30-16.00. Den speditör som levererar maten måste släppas in på lastkajenen av 
vaktmästaren. Matvagnarna körs ut till de avdelningar som skall ha den för hand då det inte 
går att använda sig av en truck i dessa fastigheter. De tomma matvagnar som gått åt till 
lunchen hämtas av chauffören i samband med att middagsmaten lämnas på eftermiddagen. 
Enligt upphandlingen skall sedan matvagnarna levereras till hyresgästerna på tid som avtalas 
mellan entreprenören och hyresgästen. Vaktmästaren vet dock att maten levereras från 11.30, 
och väntar därför i närheten på lastkajenen för att ta emot den. Så snart maten levererats av 
chaufför tillser sedan vaktmästaren att den levereras vidare till hyresgästerna så snart som 
möjligt. 

Apoteksvaror som levereras delas ut till hyresgästerna så snart som möjligt, detta på grund av 
att det i många fall kan vara kylvaror. De tomma lådorna som apoteksvarorna levererats i 
samlas sedan in av vaktmästeriet och för att returneras till det företag som levererar 
apoteksvarorna.  Leveranser av metadon i särskilda lådor från Apoteket levereras av ett 
väktarbolag till hyresgästerna. Däremot så samlar vaktmästeriet in lådorna efter att de tömts, 
och förs sedan av vaktmästeriet till Apoteket på Krukmakargatan i närheten av 
Mariamottagningarna. Där lämnas de sedan över till Apotekspersonalen på plats. Det sker 
även leveranser av prover som skickas från någon avdelning i fastigheten till och från det 
laboratoriet som finns på Mariamottagningarna. Inget utskick styrs via vaktmästeriet om det 
gäller utgående prover. 

4.3.4 Allmän vaktmästarservice 
Precis som nämns i kapitel 4.2.4 ingår utförandet av “mindre möbelflytt” i upphandlingen 
med samma definition. Även här är det upp till vaktmästaren själv att göra en bedömning av 
vad som är en mindre flytt. På Mariamottagningen använder de sig av definitionen att inga 
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verktyg skall användas, att det sker inom en rimlig tid och att det inte involverar allt för 
många personer. Enligt vad som kunde tolkas utifrån intervjuer med vaktmästarna så sker 
bedömningen kring huruvida arbetet skall faktureras eller inte i samband med att själva flytten 
skall utföras på Mariamottagningarna. 

Mindre uppsättningar och liknande utförs också av vaktmästeriet, dock så får dessa enligt 
avtalet inte göras i betongväggar eller liknande. Som även är fallet på Rosenlunds sjukhus så 
innehas ansvaret för driften och löpande underhåll av fastigheten av en annan entreprenör i 
dagsläget. Dessutom ingår inte någon av dessa tjänster inom avtalet för vaktmästeriet. 
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5 Värdeflödeskartläggning- Vilka är slöserierna? 
I detta kapitel redovisas de värdeflödeskartor som ritats upp utefter de observationerna som 
utförts för denna rapport på Rosenlunds sjukhus och Mariamottagningarna. Observationerna 
utfördes under två arbetsdagar på Mariamottagningarna och sammanlagt tre arbetsdagar på 
Rosenlunds sjukhus. 

5.1 Kartläggning av nuläget 
I detta delkapitel redogörs för det nuläge som tagits fram då observationer gjordes vid 
Mariamottagningarna och Rosenlunds sjukhus. Det genomfördes tre observationer vid 
Rosenlunds sjukhus, där två stycken användes som underlag för de genomförda 
värdeflödeskartorna, och två observationer vid Mariamottagningarna, där en användes som 
underlag för en värdeflödeskarta. De första observationstillfällena vid båda enheterna 
användes för att observatörerna skulle kunna bilda sig en uppfattning och få en grundläggande 
lokalkännedom kring de studerade enheterna. Dessutom användes dessa också för att ge en 
idé om vilka processer som var relevanta att studera närmare för rapporten, det gav även en 
större idé om hur observationerna och tidmätningen skulle genomföras för att samla in 
relevant information utan att vara ett allt för störande moment. De värdeflödeskartor som 
sedan skapades visualiserar de olika processtegen som rapporten identifierade, och redogör 
kort för dessa och i vilka av dessa som slöserier hittades. I de fall som slöserier identifierades 
så gjordes även en kartläggning på processnivå och som redovisas närmare i kapitel 0. 
Dessutom identifierades slöserier i ett antal processer där det inte ansågs relevant att rita upp 
en hel processkarta, detta då dessa processer enbart bestod av ett eller två steg, dessa redogörs 
för i kapitel 5.2.4. 

5.1.1 Värdeflödeskarta över Mariamottagningarnas nuläge 
Den totala ledtiden för observationerna som skedde på Mariamottagningarna för att beskriva 
nuläget fastställdes till 332 minuter av de totala 460 minuter som antas var tillgängliga under 
en arbetsdag mellan 07.30-16.00 med 30 minuters avdrag för lunch och två 10 minuters raster 
inräknade. Denna dag försvann 40 minuter som kunde ha använts till något som skulle adderat 
processtid då två personer från Locum kom till Mariamottagningarna och visades runt av 
vaktmästaren. Då detta är något som väldig sällan händer togs detta inte med i kartan över 
nuläget. Det antas också att observatörernas närvaro har påverkat den tidsåtgång som vissa 
moment tar, detta på grund av att vaktmästarna tagit sig tid att förklara hur de går tillväga med 
olika moment. Dessutom genomfördes intervjuer med vaktmästaren och under denna tid 
utfördes inga arbetsuppgifter. Därför har det bortsetts från denna tid i mätningen av dessa 
aktiviteter. 
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Figur 5.1 – Värdeflödeskarta över arbetsdag på Mariamottagningarna 
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Som kan ses i Figur 5.1 är ställtiderna mellan de olika processerna endast en minut och i ett 
fall två minuter. Detta beror på att vaktmästaren ofta avslutar en process antingen på 
lastkajenen och måste gå till vaktmästerikontoret för att påbörja nästa process eller tvärt om. 
Som också kan ses i figur 5.1 är att många processer innehåller två aktiviteter. Exempelvis då 
det tömdes wellpapp så togs två tvättvagnar med, detta då dessa ändå passerades. Detta är 
något som genomgående sker under en dag av vaktmästaren på Mariamottagningarna för att 
spara in tid och onödiga transporter. Fördelningen av processtid och ställtid av den totala 
ledtiden samt fördelningen mellan värdeadderande, icke-värdeadderande och icke-
värdeadderande men nödvändiga tiden visas i Tabell 5.1.  

Tabell 5.1- Observerad fördelning av tid på Mariamottagningarna 

 Total tid (min) Andel av total tid (%) 
Ledtid 330  
Processtid 322 97,6 
Ställtid 8 2,4 
   
Värdeadderande 68,5 20,8 
Icke-värdeadderande 64 19,4 
Icke-värdeadderande men nödvändig 197,5 59,8 

I Tabell 5.1 går det också att se att större delen av den totala ledtiden är icke-värdeadderande 
men nödvändig tid, detta beror på att merparten av vaktmästarnas arbetsuppgifter är sådana 
som involverar mycket transporter som i sig inte adderar något värde men som krävs för att 
kunna genomföra de aktiviteter som adderar värde. I tabell 5.1 kan även ses att den 
värdeadderande tiden är nästan lika mycket som den icke-värdeadderande tiden vilket beror 
på många onödiga transporter som kommer att analyseras djupare i senare kapitel. 

5.1.2 Värdeflödeskarta över Rosenlunds sjukhus nuläge 
Tre observationer utfördes vid Rosenlunds sjukhus, varav två stycken användes som underlag 
för de två värdeflödeskartor som togs fram över nuläget. I Figur 5.2 och Figur 5.3 så kan ett 
processteg innehålla en eller flera aktiviteter, precis som i fallet med Mariamottagningarna. 
Detta på grund av att vaktmästaren då denne passerar ett miljörum eller liknande under 
exempelvis en posttur också undersöker hur nivån ser ut i detta och om det finns möjlighet 
även tar med sig material därifrån. 

5.1.2.1 Första dagens observationer 
I Figur 5.2 ses den värdeflödeskarta som visualiserar den första dagens observationer på 
Rosenlunds sjukhus. Som kan ses i figuren så innehöll ett flertal processteg flera olika 
moment vilket beror på att vaktmästaren i så stor utsträckning som möjligt försökte få så 
mycket arbete utfört som möjligt. 
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Figur 5.2- Värdeflödeskarta över första dagens observationer vid Rosenlunds sjukhus 
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Fördelningen av den totala led-, process- och ställtid som identifierades vid de olika 
observationerna samt fördelningen mellan värdeadderande, icke-värdeadderande och icke-
värdeadderande men nödvändiga tiden kan ses i Tabell 5.2. Större delen av den icke-
värdeadderande tiden identifierades vid leveranser av paket och gods eller andra transporter 
som krävde hjälpmedel som gjorde att det inte gick att använda sig utav trapporna, utan 
istället var vaktmästaren tvungen att använda sig av hissarna. 

Tabell 5.2- Observerad fördelning av tid under första dagens observationer vid Rosenlunds sjukhus 

 Total tid (min) Andel av total tid (%) 
Ledtid 327,5  
Processtid 311 95 
Ställtid 16,5 5 
   
Värdeadderande 144 44 
Icke-värdeadderande 28 8,5 
Icke-värdeadderande men nödvändig 155,5 47,5 

Som kan ses i Tabell 5.2 och Figur 5.2 var det få gånger som det identifierades någon ställtid 
mellan processtegen, och i de fall som det fanns var denna tid oftast sällan längre än någon 
minut. Detta på grund av att vaktmästarna ofta försökte avsluta ett processteg i anslutning till 
där nästa processteg skulle påbörjas, vilket kan ses i värdeflödeskartan. 

5.1.2.2 Andra dagens observationer 

Som kan ses i Figur 5.3 och Figur 5.4 så innehåller också dagen väldigt många processteg som 
enbart är icke-värdeadderande tid i samband med att det inte finns något system för att se när 
hyresgästerna är klara med uppackningen av Medicarrierleveranserna. En ytterligare stor del 
av den icke-värdeadderande tiden kom av att det inte går att säga när leveransen av 
hjälpmedel kommer, något som redogörs för närmare i kapitel 5.2.4. 
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Figur 5.3- Del 1 av andra dagens observationer vid Rosenlunds sjukhus 
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Figur 5.4- Del 2 av andra dagens observationer vid Rosenlunds sjukhus 
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Fördelningen över värdeadderande, icke-värdeadderande samt icke-värdeadderande men 
nödvändig tid över dagen, samt den totalt uppmätta process-, led- och ställtiden kan ses i 
Tabell 5.3. Precis som nämns i kapitel 5.1.2.1 så uppmättes det av samma anledning inte 
mycket ställtid under denna dags observationer.  

Tabell 5.3- Observerad fördelning av tid under andra dagens observationer vid Rosenlunds sjukhus 

 Total tid (min) Andel av total tid (%) 
Ledtid 338  
Processtid 331 97,9 
Ställtid 7 2,1 
   
Värdeadderande 148 43,8 
Icke-värdeadderande 66 19,5 
Icke-värdeadderande men nödvändig 124 36,7 

Som kan ses i tabellen innehåller denna dag mycket mer icke-värdeadderande tid, detta på 
grund av att det var under denna dag som det ankom leverans av Medicarriermaterial och 
hjälpmedel till Rosenlunds sjukhus, vilket ledde till mycket onödigt arbete och överarbete. 
Dessa slöserier analyseras närmare i kapitel 5.2.1. 

5.2 Kartläggning på processnivå vid de olika enheterna 
I detta delkapitel redovisas de olika värdeflödeskartor som gjorts på processnivå efter att 
slöserier har identifierats då de olika processtegen observerats vid de olika enheterna. Dessa 
slöserier har identifierats vid processtegen då det ankom en leverans från Medicarrier och vid 
sopturer på Rosenlunds sjukhus. Dessutom identifierades det slöserier vid de olika postturerna 
på Mariamottagningarna. Dessutom redovisas också slöserier eller andra iakttagelser vid olika 
processteg där författarna inte ansåg det nödvändigt att belysa dessa processer med en 
värdeflödeskarta. Detta på grund av att dessa processer innehåller så få steg att en karta över 
värdeflödet inte ger en större hjälp att visualisera var någonstans slöserierna inträffar för just 
dessa processer. 

5.2.1 Leverans från Medicarrier vid Rosenlunds sjukhus 
Som kan ses i Figur 5.5 så identifierades ingen ställtid mellan någon av de aktiviteter som 
ingick i detta processteg. Fördelningen av process-, led- och ställtid samt även fördelningen 
mellan värdeadderande, icke-värdeadderande och icke-värdeadderande men nödvändig tid 
kan ses i Tabell 5.4. 

Som kan ses i Figur 5.5 nedan identifierades under observationerna av detta processteg nästan 
dubbelt så mycket icke-värdeadderande tid som värdeadderande. Detta beror framförallt på 
onödig väntan i samband med att vagnarna levererades ut till hyresgästerna då vaktmästaren 
var tvungen att vänta på hissar. Att det blev mycket stor väntan på hissarna beror framförallt 
på att det i fastigheterna inte finns någon särskild varuhiss, och dessutom att detta material 
levererades efter lunch på eftermiddagen, vilket gör att det är ett visst tryck på hissarna även 
från patienter som skall besöka de olika hyresgästerna. 
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Figur 5.5- Värdeflödeskarta över leverans av Medicarrier 
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Den absolut största delen av den icke-värdeskapande tiden kommer dock i anslutning till att 
vagnar skall lämnas på Grindhuset. I samband med detta fungerade inte den automatiska 
öppningen av dörrarna ut på gården, vilket gör att dörrarna låses fast i varandra. På grund av 
detta spenderas väldigt mycket tid av att vaktmästaren då försökte få tag på entreprenören för 
fastighetsskötseln och sedan även måste låna nycklar av denne för att kunna låsa upp dörren 
manuellt. Det ska också noteras att det som anses vara värdeskapande i dessa processer är då 
själva vagnarna lämnas över till hyresgästerna, samt när vaktmästarna säkerställer att korrekt 
mängd sett till antal och typ av produkter har kommit i förhållande till beställningen. Detta för 
att det är först när de lämnar vagnarna som de kan börja packas av hyresgästerna, och därför 
har vaktmästarna då adderat ett värde. 

Under själva transporterna av vagnarna till hyresgästerna som inte är väntan på hiss ses som 
tid som inte är värdeskapande, men nödvändig för att arbetet skall kunna genomföras. Samma 
sak gäller då själva materialet sorteras på vagnar utefter vilka hyresgäster de skall till. Detta är 
arbete som egentligen inte tillför något värde för själva hyresgästen, utan som sparar tid och 
förenklar för vaktmästaren som får det enklare att veta var någonstans de ska och dessutom 
också sparar tid för dem genom att de slipper stå och leta efter material som skall lämnas vid 
varje hyresgäst. Själva transporten från lastkajen upp till respektive avdelning ses som icke-
värdeadderande men nödvändig då det är något som måste ske för att vagnarna skall kunna 
lämnas över till hyresgästerna. 

Tabell 5.4- Observerad fördelning av tid vid leverans av Medicarrier 

 Total tid (min) Andel av total tid (%) 
Ledtid 60  
Processtid 60 100 
Ställtid 0 0 
   
Värdeadderande 12 20 
Icke-värdeadderande 24 40 
Icke-värdeadderande men nödvändig 24 40 

Som kan ses i Tabell 5.4 observerades ingen ställtid mellan dessa olika processer, vilket 
framförallt beror på att det inte var några transportsträckor mellan de olika processerna. Då 
utgående post hämtas på Grindhuset i samband med att vagnarna lämnas och postfacken 
ligger längs vägen anses inte detta vara någon ställtid eller något slöseri, utan tas istället med 
som värdeskapande (tiden då själva posten hämtas i samband med att vagnarna lämnas) samt 
icke-värdeadderande men nödvändig tid. Att det ses som icke-värdeadderande men nödvändig 
tid beror på att den transport som görs i samband med att posten hämtas skulle göras för att 
lämna Medicarriervagnen oavsett. Det skall också sägas att det tillkommer mycket icke-
värdeskapande tid i anslutning till leveransen av Medicarriervagnar, då det inte finns något 
system för vaktmästarna att veta när hyresgästerna har packat upp dessa och de kan hämtas. 
Detta redogörs dock för närmare i kapitel 5.2.4. 

5.2.2 Soptur på Rosenlunds sjukhus 
Den soptur som observerades genomfördes under morgonen på Rosenlunds sjukhus, och 
gjordes också i samband med att tvätt skulle levereras. Det observerades icke-värdeskapande 
tid som inte var nödvändig i tre processer, och där 10, eller totalt cirka 91 %, av dessa minuter 
berodde på en sopsäck som hämtades var trasig och därför behövde packas om. Denna 
sopsäck stod placerad i kulverten mellan Rosenlunds sjukhus och Katarinahuset, och inte i 
Katarinahusets soprum. Detta gjorde också att dessa säckar lyftes över till det kärl som 
hämtats i Grindhuset. Detta i sin tur ledde till att detta kärl blev överlastat vilket gjorde att 
ytterligare icke-värdeadderande tid tillkom då det tog längre tid att tömma detta kärl i den 
komprimator som fanns i anslutning till lastkajen. Den slutliga minuten berodde på att det inte 
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fanns någon automatöppnare till dörren ut på gården mellan Katarinahuset och Grindhuset, 
vilket gjorde att vaktmästaren var tvungen att lägga cirka en minut på att kliva av trucken och 
manuellt ställa upp dörrarna. Av de 7+1 slöserierna som finns inom processer kan de två 
sistnämnda ses som onödiga rörelser.  
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 Figur 5.6- Värdeflödeskarta över soptur på Rosenlunds sjukhus 
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Den största delen av den värdeskapande tiden uppstod i samband med att kärlet tömdes och 
spolades ur, och beräknades också som den tid som vaktmästaren lade på att sortera sopor och 
hämta post samt lämna tvättvagnar. Större delen av den tid som spenderades på denna soptur 
var dock sådan som inte tillförde något direkt värde, men som var nödvändig för att de olika 
processerna skulle kunna genomföras, såsom exempelvis transporter mellan de olika 
byggnaderna. Fördelningen av tiden mellan de olika processtegen kan ses i Tabell 5.5. 

Tabell 5.5- Observerad fördelning av tid under soptur på Rosenlunds sjukhus 

 Total tid (min) Andel av total tid (%) 
Ledtid 38  
Processtid 38 100 
Ställtid 0 0 
   
Värdeadderande 11 28,9 
Icke-värdeadderande 11 28,9 
Icke-värdeadderande men nödvändig 16 42,2 

Ingen ställtid observerades mellan de olika aktiviteterna i detta processteg. Den tid det tog att 
manuellt ställa upp dörrarna till gården skulle kunna ses som ställtid. Detta är dock en tid som 
enkelt kan elimineras genom att installera automatiska dörrar på denna plats, något som också 
hade gjorts till nästa observationstillfälle. 

5.2.3 Posttur på Mariamottagningarna 
Vid Mariamottagningarna utfördes två postturer varje dag, en tur på förmiddagen och en på 
eftermiddagen. Inom båda dessa postturer kunde slöserier identifieras och därför har båda 
dessa turer visualiserats i egna värdeflödeskartor. 

5.2.3.1 Posttur under förmiddagen 
Värdeflödet för den posttur som utfördes på förmiddagen vid Mariamottagningarna kan ses i 
Figur 5.7. Som kan ses i Figur 5.7 fanns det ingen ställtid mellan några av de aktiviteter som 
ingick i huvudstegsprocessen för posttur då samtliga dessa aktiviteter startades och avslutades 
vid vaktmästerikontoret.  
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Figur 5.7- Posttur under förmiddagen på Mariamottagningarna 
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Fördelningen av process-, led- och ställtid samt även fördelningen mellan värdeadderande, 
icke-värdeadderande och icke-värdeadderande men nödvändig tid visas i Tabell 5.6. I Tabell 
5.6 ses även att merparten av tiden för denna process är icke-värdeadderande men nödvändig 
vilket beror på att processen posttur består av väldigt mycket transporter som i sig själva inte 
adderar något värde men som är nödvändiga för att de aktiviteter som adderar värde skall 
kunna utföras. Detta innebär att transporten av brev och paket upp till de olika avdelningarna i 
sig inte adderar något värde utan det är själva aktiviteten när posten läggs i det fack för 
ingående post på respektive avdelning som värde adderas för kunden eftersom det är först då 
kunden kan öppna och läsa posten. När vaktmästaren tar den utgående posten från facket där 
den lämnades av kunden adderas värde för kunden för det är då som den lämnar kunden. 
Även när vaktmästaren sorterar posten innan och efter utdelning adderar detta inget värde för 
kunden utan det är även det en aktivitet som är nödvändig för vaktmästaren att kunna utföra 
den värdeadderande aktiviteten att faktiskt dela ut och hämta in posten. Aktiviteten där 
vaktmästaren frankerar den utgående posten är däremot värdeadderande då detta är en 
aktivitet som annars måste ske av kunden för att breven skall kunna skickas men i detta fall 
slipper kunden lägga tid på detta och således adderas ett värde för kunden med den 
aktiviteten.  

Tabell 5.6- Fördelning av tid under förmiddagens posttur på Mariamottagningarna 

 Total tid (min) Andel av total tid (%) 
Ledtid 71  
Processtid 70 98,5 
Ställtid 1 1,5 
   
Värdeadderande 11,5 16,2 
Icke-värdeadderande 11 15,5 
Icke-värdeadderande men nödvändig 48,5 68,3 

I Tabell 5.6 ses det även att det finns 11 minuter som är icke- värdeadderande där 10 av dessa 
minuter kommer från den första aktiviteten att hämta posten från postkontoret. Vid 
Mariamottagningarna levereras inte posten till vaktmästerikontoret utan vaktmästaren måste 
själv gå till postkontoret på Rosenlundsgatan som ligger i närheten av Mariamottagningarna 
och hämta all post. Denna aktivitet adderar inget värde och kan inte heller ses som nödvändig 
då posten själva skulle kunna leverera posten direkt till vaktmästerikontoret precis som de gör 
med paket som skickas via posten. Därför är denna aktivitet definierad som icke-
värdeadderande och av de tidigare nämnda 7+1 slöserierna faller detta in under slöseriet för 
onödig rörelse. Den tid som denna aktivitet tog skulle vaktmästaren kunnat göra något annat 
som är värdeadderande till exempel spola ur två sopkärl eller något liknande. 

Aktiviteten att hämta posten från postkontoret på Rosenlundsgatan är dessutom en 
återkommande aktivitet som sker varje dag vilket innebär att det varje dag sker ett slöseri på 
10 minuter. Om man räknar med att det är 249 arbetsdagar, vilket det är under 2014, innebär 
detta att 41,5 timmar slösas bort per år bara på att gå och hämta posten.  

Det finns även en minut icke-värdeadderande tid i aktiviteten för att dela ut post i 
huvudbyggnaden, denna minut är den tid som vaktmästaren var tvungen att vänta på hissen då 
han i början av postturen hade med sig paket på en pirra vilket innebar att han var tvungen att 
använda hissen. Efter att paketen hade lämnats ställdes pirran undan vilket innebar att 
vaktmästaren kunde använda trapporna under resten av postturen för att undvika onödig 
väntan på hissen. Denna tid som endast är den tid vaktmästaren väntade på hissen inte den tid 
det tog att åka hissen är ett slöseri enligt de 7+1 slöserierna inom Lean. 
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5.2.3.2 Posttur under eftermiddagen 
I Figur 5.7 ses värdeflödet för processen posttur som utfördes på eftermiddagen vid 
Mariamottagningarna. Som kan ses i Figur 5.8 skiljer sig denna process från den som utfördes 
under förmiddagen på så sätt att det finns andra aktiviteter inom denna process som inte är 
kopplade till att dela ut post utan som utfördes då dessa ändå passerades för att spara tid. 
Detta gjorde att en minuts ställtid krävdes mellan dessa aktiviteter som inte ingick för att 
återgå till de aktiviteter som ingick i processen för posttur för att kunna avsluta denna process. 
Fördelningen av process-, led- och ställtid samt även fördelningen mellan värdeadderande, 
icke-värdeadderande och icke-värdeadderande men nödvändig tid för processen posttur som 
utfördes under eftermiddagen kan ses i Tabell 5.7. 
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Figur 5.8- Posttur under eftermiddagen vid Mariamottagningarna 
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I Tabell 5.7 kan ses att även denna posttur består till merparten av icke-värdeadderande men 
nödvändig tid av samma orsak som den posttur som utfördes på förmiddagen då denna 
process innehåller mycket transporter som är nödvändiga för de aktiviteter som är 
värdeadderande. Även i denna posttur finns det två minuter icke-värdeadderande tid i 
aktiviteten för att dela ut post i huvudbyggnaden vilka är väntan på hissen då även denna tur 
även innehöll paket som skulle levereras vilket innebar att hissen var tvungen att användas 
under turens gång. Detta är som tidigare nämnts ett av de 7+1 slöserierna inom Lean. 

Tabell 5.7- Observerad fördelning av tid under eftermiddagens posttur på Mariamottagningarna 

 Total tid (min) Andel av total tid (%) 
Ledtid 57  
Processtid 56 98,2 
Ställtid 1 1,8 
   
Värdeadderande 15 26,3 
Icke-värdeadderande 7 12,3 
Icke-värdeadderande men nödvändig 35 61,4 

En skillnad mellan denna tur på eftermiddagen mot den på förmiddagen var att när posten 
hade levererats vid huset där Stockholms Centrum för Ätstörningar är beläget, som benämns 
SCÄ-huset, passade vaktmästaren på att ta med all tvätt från tvättrummet i detta hus. Detta för 
att slippa gå dit senare enbart för att hämta tvätt och således spara in en onödig rörelse i att gå 
till SCÄ-huset. Aktiviteten att ta med sig tvätten från SCÄ-huset är till viss del 
värdeadderande när vaktmästaren tömmer själva tvättrummet så att det blir tomt på säckar 
med smutstvätt. Större delen av den aktiviteten är dock transporten av vagnen med 
smutstvättssäckarna från SCÄ-huset till lastkajen vilken är icke-värdeadderande men 
nödvändig. På vägen tillbaka till lastkajen tar vaktmästaren även med sig en tom matvagn som 
han passerar i källaren som även den tas med till lastkajen. Denna aktivitet är inte 
värdeadderande då själva transporten av vagnen till lastkajenen inte adderar något värde utan 
detta är icke-värdeadderande men nödvändigt. Eftersom dessa två aktiviteter har utförts på 
vägen tillbaka från postturen i SCÄ-huset var vaktmästaren tvungen att gå förbi hissarna som 
leder till lastkajen för att avsluta aktiviteterna hämtatvätt och köra bort en tom matvagn, 
därför tillkommer en minuts ställtid för vaktmästaren att gå från hissarna vid lastkajen till 
vaktmästerikontoret för att där kunna påbörja nästa aktivitet som ingår i postturen.  

Vid kontoret sorteras och frankeras posten precis som vid postturen på förmiddagen och 
sorteringen är precis som innan icke-värdeadderande men nödvändig och frankeringen är 
värdeadderande. När detta är gjort måste vaktmästaren gå med all den utgående posten till 
postkontoret för att kunna avsluta denna process och skicka iväg posten. Denna aktivitet att gå 
med posten till postkontoret på Rosenlundsgatan är icke-värdeadderande och således ett 
slöseri då posten skulle kunna hämta all den utgående posten vid vaktmästerikontoret. Det tog 
5 minuter att gå och lämna den utgående posten och om man även här räknar med 249 
arbetsdagar på ett år innebär det att 20,75 timmar per år läggs på att gå med posten till 
postkontoret vid Rosenlundsgatan. Detta är tid som vaktmästarna istället skulle kunna 
använda till att utföra aktiviteter som är värdeadderande. 

5.2.4 Övriga iakttagelser 
Som nämns tidigare så identifierades slöserier och det gjorde också andra iakttagelser i vissa 
processer där det inte ansågs nödvändigt att visualisera dessa genom att skapa 
värdeflödeskartor. Detta på grund av att dessa processer innehöll få olika steg där en 
visualisering genom en värdeflödeskarta inte nämnvärt skulle hjälpa att visualisera var dessa 
slöserier inträffar. Dessa olika moment tas istället upp i detta delkapitel. 
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5.2.4.1 Retur av apotekslådor till Apoteket på Mariamottagningarna 
Vid Mariamottagningarna finns det hyresgäster som får Metadon levererat i speciella röda 
apotekslådor tillskillnad från de blå som annan medicin levereras i. Dessa röda lådor med 
metadon levereras av ett vaktbolag direkt till hyresgästen men vaktbolaget tar inte med sig 
tomma lådor i retur. Returen av de tomma lådorna sköts av vaktmästeriet när det finns ett 
antal tomma lådor hos hyresgästen och det sker antingen genom att vaktmästaren ser att det 
finns lådor att returnera eller genom avrop från hyresgästen.  

Vaktmästaren hämtar då dessa lådor hos hyresgästen och transporterar dem till det 
närliggande apoteket på Krukmakaregatan och lämnar dem hos apoteket. Som kan ses i Figur 
5.1 innehåller denna aktivitet en minut värdeadderande tid, fem minuter icke-värdeadderande 
men nödvändig tid och tolv minuter icke-värdeadderande tid. Den värdeadderande tiden 
kommer från när vaktmästaren avlägsnar de tomma lådorna från hyresgästen och den icke-
värdeadderande men nödvändiga tiden är den transport som krävs för att ta sig med en pirra 
från vaktmästerikontoret till hyresgästen och tillbaka. Detta för att den sista transporten från 
Mariamottagningarna till apoteket på Krukmakaregatan ses som icke-värdeadderande och 
därmed ett slöseri då det vore mycket mer praktiskt om vaktbolaget som levererar lådorna 
även kunde ta lådor i retur antingen från hyresgästen direkt eller från vaktmästerikontoret.  

Det tog vaktmästaren 12 minuter att gå från Mariamottagningarna till apoteket på 
Krukmakaregatan för att lämna lådorna och sedan gå tillbaka, det uppstod även en del väntan 
vid apoteket innan lådorna kunde lämnas. Returen av dessa lådor är inte an aktivitet som sker 
dagligen utan det sker enligt vår intervju med vaktmästaren ungefär varannan vecka. Om det 
antas att det tar 12 minuter varje gång innebär detta att vaktmästaren spenderar 5,2 timmar 
varje år på att returnera dessa lådor. Denna tid anses som ett slöseri då det inte är en aktivitet 
som måste utföras av vaktmästaren och den inte tillför något värde till hyresgästen annat än 
den minut det tar att få bort dem från hyresgästens lokal. Detta är ett slöseri som skulle kunna 
elimineras helt om till exempel vaktbolaget som levererar lådorna också tog med dem i retur. 

5.2.4.2 Returer av Medicarriervagnar 
Som kan ses i Figur 5.3 och Figur 5.4Figur 5.1 så uppstod det mycket icke-värdeadderande tid 
under den observation som gjordes i samband med att det ankom leverans från Medicarrier. 
Detta berodde till stor del på att det i nuläget inte finns något system för hyresgästerna att 
meddela vaktmästeriet att de har packat upp denna leverans. Detta leder då till att 
vaktmästarna själva manuellt måste besöka hyresgästerna och se ifall vagnen som de 
transporterat dit är tom och kan hämtas tillbaka till lastkajen. I så stor mån som möjligt utförs 
dessa kontroller av vaktmästarna i samband med att de rör sig i byggnaderna i andra ärenden, 
som exempelvis vid leverans av paket, men under några tillfällen under observationerna 
gjordes det besök enbart för att se huruvida det fanns tomma vagnar eller ej, vilket är tid som 
kan ses som icke-värdeadderande och som leder till både om- och överarbete. Vid de tillfällen 
de upptäcker att vagnarna inte är uppackade, och därför måste återkomma vid ett senare 
tillfälle för att undersöka om vagnen då är tom.  

Ytterligare ett problem är att vagnarna levereras under fredagseftermiddagarna vilket kan leda 
till  att vagnarna därför inte packas upp förrän efter helgen. Detta är inget problem gentemot 
avtalet, men då vaktmästarna inte kan veta detta med säkerhet kommer detta att leda till att de 
måste undersöka ett flertal gånger innan vaktmästeriet stänger ifall vagnarna packats upp. Då 
vaktmästeriexpeditionen stänger klockan 16.00 innebär detta också att vagnar som packats 
upp efter detta, eller som vaktmästeriet inte har upptäckt innan detta klockslag kommer att stå 
tomma under helgen. Detta är framförallt ett problem om de körs ut av hyresgästerna i de 
olika hisskorridorerna, då detta kan innebära en brandrisk. 
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En lösning på detta skulle bland annat kunna vara att införa något sorts system för 
avdelningarna att meddela vaktmästerientreprenören att den vagn de fått levererad nu är 
uppackad och klar för upphämtning. Detta skulle exempelvis vara genom att ringa ner till 
vaktmästeriets expedition och där på telefonsvarare meddela vilken hyresgäst det rör sig om. 
Ett annat sätt skulle även kunna vara att vaktmästeriet själva får ansvara för att packa upp 
dessa vagnar på plats hos hyresgästerna, förutsatt att det är något som hyresgästerna själva går 
med på. Dessutom finns det också i nuläget avtal med köksavdelningen om att dess tvätt skall 
packas upp och sorteras av vaktmästeriet, vilket visar att de kan utföra dessa arbetsuppgifter, 
och att det möjligen är en extratjänst som i alla fall kan erbjudas hyresgästerna. 

5.2.4.3 Väntan på hiss på Rosenlunds sjukhus 
Ett problem som identifierades under observationerna på Rosenlunds sjukhus var att det inte 
fanns någon särskild varuhiss som vaktmästarna kunde använda sig av för leveranser utan var 
hänvisade till att använda samma hissar som patienterna i de fall då de inte kunde ta 
trapporna. Detta blev då framförallt ett problem i samband med transporter av material som 
krävde vagnar eller andra hjälpmedel. Vaktmästarna kan då, förutom att behöva vänta länge 
på att hiss ankommer på grund av att denna hiss måste stanna på flera olika våningar också 
tvingas att vänta på nästa hiss då de eventuellt inte får plats, eller att de undviker att åka i 
samma hiss som en besökare till någon hyresgäst i fastigheten av hänsyn till att denne inte ska 
behöva dela hiss med en vaktmästare med ett sopkärl. Under observationerna mättes det upp 
att en vaktmästare tvingas vänta cirka 15 minuter per dag på att få gå in i en hiss, vilket sett 
över ett år förutsatt att det är 249 arbetsdagar innebär att enbart en vaktmästare spenderar 
cirka 62,25 timmar per år enbart på att vänta på hissar. 

Att eliminera detta slöseri som väntan på hissarna innebär kan göras genom att bygga en 
varuhiss som endast vaktmästarna får använda. Detta är dock förmodligen en dyr och svår 
lösning att genomföra då det inte finns något extra utrymme vid Rosenlunds sjukhus som kan 
användas till att bygga en sådan hiss. Inga beräkningar över vad detta kostar har gjorts i denna 
rapport, men ett antagande som görs är att denna investeringskostnad vida överstiger den 
kostnad som spenderas på väntan för vaktmästarna. En annan lösning på problemet skulle 
istället kunna vara att se över vaktmästarnas arbetstider som i dagsläget är 7.30-16.00. Vid 
klockan 8.00 på morgonen börjar det anlända patienter till sjukhuset och trycket på hissarna 
börjar öka och det fortsätter att vara ett högt tryck fram till klockan 12 då de flesta 
hyresgästerna inte har någon mottagning mellan klockan 12-13. Efter klockan 13 börja sedan 
trycket öka på hissarna igen för att sedan avta runt klockan 15.  

Om vaktmästarna istället skulle börja sin dag redan klockan 6 på morgonen skulle de kunna 
utföra en del arbetsuppgifter som kräver hiss under denna tid. De skulle till exempel kunna 
tömma miljörummen hos de olika hyresgästerna mellan klockan 6.00-8.00 då detta inte är en 
uppgift som enligt avtalet eller andra förutsättningar måste ske vid en specifik tid. En 
förutsättning för att detta skall fungera är dock att vaktmästarna i dagsläget har tillgång till 
hyresgästernas lokaler, något som de i de flesta fall redan har i dagsläget. Om en eller flera 
tjänster istället började tidigare skulle onödig väntan på hissarna kunna elimineras genom att 
exempelvis sopturer eller liknande görs på morgonen, och att vaktmästarna då inte behöver 
dela hissar med patienter. Det är dock inte nödvändigt att alla tjänster börjar vid denna tid, 
utan att en eller två, så att bemanningen sprids ut mer över dagen. Ytterligare en åtgärd som 
skulle kunna genomföras är att vaktmästarna skulle kunna utföra arbete mellan klockan 12.00-
13.00 då de flesta hyresgästernas personal har lunchrast, och trycket på hissarna och besök 
från patienter således är mindre. Under observationerna vid Mariamottagningen tog 
vaktmästaren lunch tidigt, för att kunna utföra arbete då trycket på hissar var mindre under 
lunchtimmen. 
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5.2.4.4 Leverans av hjälpmedel på Rosenlunds sjukhus 
I nuläget tillkommer väldigt mycket som kan ses som icke-värdeskapande tid i samband med 
de hjälpmedelsleveranser som kommer under fredagarna. I dagsläget vet inte vaktmästarna 
när, eller hur mycket hjälpmedel som kommer att levereras. De vet däremot att 
hjälpmedelsleveranserna brukar komma runt klockan 10 på förmiddagen och därför håller sig 
en vaktmästare i närheten av lastkajen vid den tiden för att kunna ta emot och packa upp 
denna leverans så fort som möjligt. Därför gick vaktmästaren med returer från 
hjälpmedelsförrådet till lastkajen vilket tog 25 minuter för att göra något under tiden som hon 
väntade på leveransen. Detta är något som kunde ha gjorts samtidigt som leveransen av 
hjälpmedel packades upp istället för att undvika onödiga rörelser mellan förrådet och 
lastkajenen. Därför ses dessa 25 minuter som ett slöseri, om vaktmästarna istället hade fått 
mer information om när och hur mycket hjälpmedel som skulle levereras under dagen skulle 
de istället kunna göra dessa transporter i samband med att leveransen kommer, vilket skulle 
kunna spara tid. 

En lösning för att eliminera detta slöseri är att förhandla fram en tid som hjälpmedel levereras 
varje fredag så att vaktmästarna lättare kan planera sina arbetsuppgifter för att undvika 
slöserier som detta. Enligt de vaktmästare vi har intervjuat vid Rosenlunds sjukhus är det inte 
viktigt att denna leverans måste komma på morgonen utan det viktigaste är att de vet vilken 
tid den kommer för att förenkla planeringen. 

5.2.4.5 Hantering av wellpapp från köksavdelningen på Rosenlunds sjukhus 
Som kan ses i Figur 5.2, Figur 5.3och Figur 5.4 som skapats utifrån de två observationerna vid 
Rosenlunds sjukhus så tömde vaktmästaren den vagn med wellpapp som producerades av 
köksavdelningen under ett flertal gånger varje dag. Den köksavdelning som finns på 
Rosenlunds sjukhus producerar mat åt många olika sjukhus i Stockholmsområdet, och därför 
produceras stora mängder wellpapp av de tomma kartongerna. Något som dock noterades 
under observationerna var att den vagn som köket slängde de tomma kartongerna i fylldes 
väldigt snabbt. Att vagnen fylldes snabbt berodde också till viss del på att kartongerna inte 
veks ihop, och att det därför blev mycket luft och en relativt dålig fyllnadsgrad i vagnen då 
kartongerna är skrymmande. Om dessa kartonger istället hade vikts ihop är det mycket 
möjligt att det tagit längre tid att fylla vagnen och då hade det kunnat sparas in tid för 
vaktmästeriet.  

Att vika ihop kartongerna skulle kunna spara två tredjedelar av den plats som kartongerna tar 
vilket skulle kunna göra att två tredjedelar av den icke-värdeadderande men nödvändiga tiden 
försvinner. Denna tid anses vara den tiden som vaktmästaren lägger på att transportera vagnen 
från den plats där den står till den komprimator där wellpapp slängs, den värdeadderande som 
räknas som den tid då kartongerna slängs anses dock inte påverkas då det fortfarande kommer 
att produceras samma mängd. Möjligen skulle det innebära mindre tid även här då hopvikta 
kartonger är mindre skrymmande och på så sätt kan en större mängd slängas snabbare. Under 
de två observationerna som gjordes på Rosenlunds sjukhus mättes denna tid till sex minuter, 
och således skulle fyra minuter kunna sparas in på detta. Det skall noteras att detta inte är 
något som identifieras som ett slöseri av rapporten och att det i slutänden rör sig om relativt 
lite tid, men det är trots allt tid som skulle kunna gå att spara in med relativt enkla medel, det 
vill säga att kartongerna viks ihop. Den tid som vaktmästerientreprenören sparar in på att få 
kartongerna hopvikta istället flyttas över till kökspersonalen som istället får lägga tid på att 
vika ihop kartonger. Här får dock en bedömning göras om vilken enhet som skall sköta denna 
arbetsuppgift. 
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5.2.4.6 Felanmälan mellan olika entreprenörer på enheterna 
I nuläget skall felanmälan av material eller annat gå via en central felanmälan som gäller för 
hela Locum. Detta är något som intervjuade vaktmästare tyckte var ett problem då de tyckte 
att det blev en “omväg” och att det istället är bättre att direkt ta kontakt med ansvariga för 
detta på själva enheten istället. Den intervjuade vaktmästaren tyckte också att detta skulle 
göra det lättare att undvika missförstånd och göra att felet åtgärdades snabbare. Detta gör att 
vaktmästarna ofta istället direkt tar kontakt med den entreprenör som har hand om exempelvis 
fastighetsskötsel på enheten istället. Då observationerna utfördes inträffade som nämns i 
kapitel 5.2.2 ett fel på de automatiska dörrarna ut på gården mellan Katarina- och Grindhuset. 
Istället för att ringa till den centrala felanmälan så tog då vaktmästaren istället kontakt med 
Dalkia, som är entreprenören ansvarig för fastighetsskötseln på Rosenlund. Så som systemet 
är utformat idag skulle detta kunna liknas vid slöseriet överarbete och även onödig väntan då 
det blir ett flertal steg som egentligen inte behövs för åtgärdandet av felet som skall passeras. 
Då dessa steg passeras leder detta också till ytterligare slöseri med väntan inte bara på att 
entreprenören skall hitta tid till och sedan åtgärda felet, utan de måste även vänta på att de 
måste få information om detta fel från en tredje part. 

Det skulle eventuellt vara bättre att de olika entreprenörerna tog kontakt med varandra på de 
berörda enheterna istället för att detta skulle skötas centralt, just av den anledningen att de 
anställda då har en större lokalkännedom, och risken för missförstånd eller liknande minskar. 
I efterhand skulle det sedan kunna göras en felanmälan eller liknande centralt till Locum så att 
de olika felen och deras åtgärder även inkommer till deras statistik. Vid en kontakt direkt med 
berörd entreprenör på enheten så kan också felet troligen åtgärdas snabbare, och risken för att 
det ska “falla mellan stolarna” minskar. Dessutom måste ärendet passera genom färre 
instanser innan det kan åtgärdas, vilket troligen kan minska ner tiden från att felet upptäcks 
till att det åtgärdas. 

5.2.4.7 Förvirring kring entreprenörers ansvarsområde 
Under intervjuerna med de olika vaktmästarna på vårdenheterna så tog dessa upp att det bland 
hyresgästerna fanns oklarheter om vilken entreprenör som gjorde vad på enheterna. Detta 
berodde till viss del beroende på att hyresgästerna själva satte likhetstecken mellan 
fastighetsförvaltning och vaktmästeritjänsten och utgick ifrån att vaktmästaren även ansvarade 
för sådant. Detta menade de intervjuade vaktmästarna bidrog till att en del anrop och 
förfrågningar från hyresgäster hamnade fel, vilket dels kan bidra till att tid försvinner på 
grund av otydlig information då vaktmästaren måste hänvisa vidare. Dessutom kan det också 
innebära att förtroendet för entreprenörerna sänks, och att tjänsteleveransen upplevs som 
krånglig av hyresgästerna då de olika entreprenörerna istället hänvisar vidare till en annan 
instans. Det skall dock sägas att det är rätt agerat av entreprenörerna då detta även har med 
ansvarsfördelningen att göra. Som nämns i kapitel 4.2.4 så framkom det under intervjuer med 
vaktmästarna att det görs sådana jobb av vaktmästeriet på Rosenlunds sjukhus, förutsatt att 
vaktmästaren har kompetens och att det inte rör el, låskistor vatten eller avlopp. Under 
observationerna inkom inga sådana telefonsamtal och inga sådana jobb utfördes heller, så 
detta är inget som observatörerna har kunnat observera, utan baseras endast på information 
som getts från vaktmästarna. Hade något sådant observerats så hade detta kunnat ses som ett 
överarbete och således som ett slöseri då det rör sig om arbetsuppgifter som inte omfattas av 
upphandlingen.  
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6 Resultat 
I detta kapitel presenteras de slöserier som identifierades under observationerna på 
Rosenlunds sjukhus och Mariamottagningarna. Det presenteras även en sammanfattning av de 
föreslagna åtgärderna tas upp i förgående kapitel. Kapitlet avslutas också med ett överslag på 
hur många timmar som kan tänkas sparas in om dessa slöserier elimineras eller minskas. 

6.1 Identifierade slöserier 
I detta delkapitel följer en genomgång av de slöserier som identifierades vid observationerna 
på respektive vårdenhet, Rosenlunds sjukhus och Mariamottagningarna. 

6.1.1 Rosenlunds sjukhus 
Som nämnts tidigare i kapitel 5.2.4 identifierades ett antal slöserier vid observationerna på 
Rosenlunds sjukhus. Dessa var dels att det blev mycket onödig väntan för vaktmästarna på 
hissarna i och med att de inte har en för ändamålet avsedd varuhiss utan måste dela hiss med 
patienterna, att frånvaron av en fastställd tid för leverans av hjälpmedel försvårar att planera 
upp arbetet under fredagarna samt bristen på ett system för hyresgästerna att rapportera in att 
de är färdiga med uppackning av Medicarrierleveranser.  

Vid en soptur identifierades det även slöseri i form av omarbete då en hyresgäst i 
Katarinahuset hade ställt sina sopsäckar på en vagn i kulverten mellan Katarinahuset och 
huvudbyggnaden istället för att slänga dem i Katarinahusets soprum där det finns ett kärl för 
hushållsavfall. Eftersom en av dessa säckar dessutom läckte tvingades vaktmästaren att packa 
om den vilket är omarbete och ett slöseri. Detta innebar även som tidigare nämns att kärlet 
blev överfullt och orsakade problem vid tömningen.  

Det noterades även slöserier på grund av problem med dörren som leder ut på gården från 
kulverten mellan huvudbyggnaden och Katarinahuset som används för att komma till 
Grindhuset. Denna dörrs automatiska öppningsfunktion fungerade inte vilket ledde till onödig 
väntan på att driftentreprenören skulle komma och lösa problemet. Detta är förmodligen ett 
slöseri som inte uppkommer frekvent men när vaktmästarna intervjuades nämndes att denna 
dörr har haft problem tidigare som har lett till väntan eller överarbete vilka båda är slöserier, 
att manuellt ställa upp dörren tog dock cirka en minut, vilket tas med i beräkningen då detta 
enligt intervjuerna har gjorts under en längre tid. Dessutom kommer troligen också ske under 
en överskådlig framtid. De övriga minuterna som var förknippade med denna punkt tas dock 
inte med då det är en mer slumpmässig händelse. I Tabell 6.1 redovisas samtliga slöserier som 
har identifierats vid Rosenlunds sjukhus. 

Tabell 6.1- Icke-värdeadderande tid vid Rosenlunds sjukhus 

Aktivitet Icke-värdeadderande tid per dag (min) Icke-värdeadderande tid per år (h) 
Väntan på hiss 52,5 217,9 
Letande i samband med Medicarrier 2 8,7 
Dörr mellan Katarina- och Grindhuset 2 8,3 
Total icke-värdeadderande tid 56,5 234,9 

Den icke-värdeadderande tiden gällande hissväntan är 15 minuter per person. Detta är sedan 
multiplicerat med 3,5 vilket är antalet tjänster som finns på Rosenlunds sjukhus. Vid 
observationerna uppmättes den totala tiden för hissväntan till 16 minuter, vilket sades vara en 
genomsnittlig dag av vaktmästarna och ungefär vad de stod per dag. För retur av 
Medicarriervagnar räknar författarna med att 10 minuter läggs per leverans, vilket är en gång i 
veckan. Det antas också att dessa leveranser kommer 52 gånger per år, i tabellen är dessa 10 
minuter per vecka utslaget över fem dagar då det är antal dagar som tabellen visar. 
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6.1.2 Mariamottagningarna 
De slöserier som identifierades vid observationen på Mariamottagningarna var att 
vaktmästaren var tvungen att hämta och lämna in- och utgående post på postkontoret på 
Rosenlundsgatan två gånger varje dag. Förutom den tid som läggs på själva transporten 
mellan Mariamottagningarna och postkontoret tillkommer dessutom eventuell väntan på 
själva postkontoret då det kan vara flera personer i kö i väntan på att hämta eller lämna in 
post. 

Ytterligare ett slöseri var transporten av tomma Apotekslådor från Mariamottagningarna till 
Apoteket på Krukmakargatan. Hela denna aktivitet var dock inte ett slöseri utan endast den tid 
det tog att transportera lådorna till apoteket och den väntan som uppstod vid apoteket klassas 
som slöseri. Detta är inte ett slöseri som uppkommer varje dag utan dessa levereras cirka en 
gång varannan vecka.  

Även vid Mariamottagningarna identifierades slöseri i form av väntan på hiss vid ett flertal 
tillfällen, dock inte alls lika lång tid som vid Rosenlunds sjukhus. I Tabell 6.2 redovisas 
samtliga slöserier som identifierades vid Mariamottagningarna. 

Tabell 6.2- Icke-värdeadderande tid vid Mariamottagningarna 

Aktivitet Icke-värdeadderande tid per dag 
(min) 

Icke-värdeadderande tid per år 
(h) 

Gång till postkontor Rosenlundsgatan 15 62,25 
Gång till Apotek Krukmakaregatan 1,2 5,2 
Total icke-värdeadderande tid 16,2 67,45 

Tiden avseende gång till Apoteket på Krukmakaregatan tar hänsyn till att detta inte görs varje 
dag, utan en gång varannan vecka. Även om det även finns hissväntan på 
Mariamottagningarna tas ingen hänsyn till detta då de inte har samma hissberoende som på 
Rosenlunds sjukhus. 

6.2 Föreslagna åtgärder 
I detta delkapitel följer en genomgång av de föreslagna åtgärder som presenteras för att 
minska eller eliminera de slöserier som identifierades vid observationerna på respektive 
vårdenhet, Rosenlunds sjukhus och Mariamottagningarna. 

6.2.1 Rosenlunds sjukhus 
Som nämns i kapitel 5.2.4.3 så kommer investeringskostnaden för att bygga en ny hiss på 
Rosenlunds sjukhus med största sannolikhet överstiga den kostnad som är icke-värdeskapande 
i samband på denna väntan. Däremot skulle det gå att sköta transporter som kräver 
användandet av hissen på andra tider innan patienter börjat ankomma till hyresgästerna. 
Exempelvis kan en person börja tidigare under dagen för att sköta sopturer mellan klockan 
06.00-08.00 då trycket på hissarna är lågt, eller under lunchtid 12.00-13.00 då trycket på 
hissarna från patienter eller andra personer som arbetar hos hyresgästerna är lägre. 

För att minska den tid som spenderas med att leta efter tomma Medicarriervagnar på 
eftermiddagarna på grund av att det inte finns något system att se huruvida hyresgästerna har 
packat upp dem går att undvika. Antingen genom att implementera ett system där 
hyresgästerna helt enkelt lämnar ett meddelande på en telefonsvarare. På detta sätt kan då 
vaktmästeriet notera att det finns en tom vagn för upphämtning hos en hyresgäst, och om det 
finns möjlighet även planera in en upphämtning av denna i samband med att hyresgästen 
besöks i ett annat ärende. Ytterligare en lösning på problemet skulle kunna vara att det går att 
erbjuda tjänsten att vaktmästeriet själva packar upp dessa hos hyresgästerna. För att detta skall 
fungera måste vaktmästerientreprenören ha tillgång till hyresgästernas lokaler, något som de i 
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många fall i dagsläget redan har främst tack vare att de arbetat upp ett stort förtroende hos 
hyresgästerna. Det bör också göras en utvärdering kring hur bemanningen hos 
vaktmästerientreprenören ser ut för att se om det finns resurser för att erbjuda denna tjänst. 

För att få bort de problem som dörren som leder ut till gården från kulverten mellan 
huvudbyggnaden och Katarinahuset orsakar bör denna dörr ses över och den automatiska 
öppningsfunktionen bör lagas så att den fungerar. Den hyresgäst i Katarinahuset som lämnar 
sina sopsäckar i kulverten bör hänvisas till att lämna dem i soprummet som finns i 
Katarinahuset så vaktmästarna slipper lasta om dem från en vagn eller liknande till ett sopkärl.  

För att minska slöseri i samband med leveranser av Medicarrier och hjälpmedel som båda 
sker på fredagar skulle dessa behöva tidsbestämmas så att vaktmästarna vet att dessa 
leveranser kommer en viss tid eller åtminstone inom ett tidsfönster på en halvtimme. Det 
innebär inte att dessa leveranser måste komma på morgonen för att de ska hinna ta hand om 
dem utan det viktigaste är att de vet när leveransen kommer. Detta skulle underlätta 
planeringen av vaktmästarnas arbete och på så sätt kunna eliminera slöserier som kan ses i 
Figur 5.3 där 25 minuter spenderades på att hjälpmedelsreturer kördes från 
hjälpmedelsförrådet till lastkajenen innan leveransen av hjälpmedel som skulle packas upp i 
hjälpmedelsförrådet anlände bara för att en vaktmästare skulle hålla sig i närheten av 
lastkajenen tills leveransen kom. 

6.2.2 Mariamottagningarna 
Istället för att vaktmästaren själv måste gå till posten för att lämna samt hämta in- och 
utgående post så kan en möjlighet vara att istället få den levererad till vaktmästeriets 
expedition. I dagsläget skickas redan paket med posten denna väg. Att få bort de 15 minuter 
per dag som denna transportsträcka fram och tillbaka till postkontoret innebär skulle sett över 
ett år innebära 62,25 timmar. Detta är då beräknat att dessa 15 minuter tillkommer på varje 
ordinarie arbetsdag, vilket under 2014 är 249 stycken.  

Att dessutom istället låta de som levererar ut medicinlådorna från Apoteket till hyresgästerna 
på Mariamottagningarna även hämta upp de tomma medicinlådorna skulle innebära att 
ytterligare icke-värdeskapande tid elimineras. Under observationerna på Mariamottagningarna 
noterades det som 12 minuters icke-värdeskapande tid att transportera lådorna till Apoteket på 
Krukmakaregatan. Detta görs ungefär varannan vecka, och beräknat på att denna tid då 
uppkommer 26 gånger under ett år innebär detta att 5,2 timmar kan sparas in per år. 
Vaktmästeriet skulle fortfarande kunna vara ansvariga för att hämta de tomma lådorna från 
hyresgästerna, men enbart transportera ner dem till vaktmästeriexpeditionen där de sedan 
hämtas av den entreprenör som levererar ut dessa lådor till hyresgästerna. 

6.3 Beräknade effekter av föreslagna åtgärderna för vårdenheterna 
Ett antal arbetstimmar per vaktmästare skulle kunna sparas in genom att anta de av rapporten 
föreslagna åtgärderna. Det skulle med största sannolikhet inte gå att eliminera all den väntan 
som uppstår då vaktmästarna väntar på hissar även om sopturer och liknande skulle flyttas till 
tider då trycket på hissarna är lägre. Detta på grund av att hissarna fortfarande kommer att 
behöva användas vid tider då trycket är högt på dessa, exempelvis vid leverans av paket, 
labprover eller liknande. En betydande del av hissväntan skulle dock gå att eliminera, och det 
beräknas att cirka 9 minuter skulle gå att spara in per dag på de föreslagna åtgärderna. Detta 
skulle i sin tur leda att det istället för 217,9 timmar per år istället då skulle gå åt 101,7 timmar. 
Om posten istället levererades direkt till Mariamottagningen och vaktmästaren slapp att själv 
gå till postkontoret för att hämta och lämna post skulle det dock innebära att 15 minuter per 
dag av icke-värdeadderande tid försvann. En sammanställning av detta kan ses i Tabell 6.3. 
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Tabell 6.3- Beräknad icke-värdeadderande tid som kan elimineras 

Typ av slöseri Icke-värdeadderande tid i nuläget (h/år) Tid som kan elimineras (h/år) 
Gång till postkontor 62,25 62,25 
Gång till Apotek 5,2 5,2 
Väntan på hiss 217,9 116,2 
Reparerad dörr 8,3 8,3 
Returnera Medicarrier 8,7 8,7 
Totalt 302,55 200,65 

Som synes i Tabell 6.3 så finns 200,65 arbetstimmar som går att spara in per år, och detta är 
timmar som bland annat skulle kunna läggas på att istället erbjuda hyresgästerna tjänsten att 
vaktmästeriet packar upp leveranserna av tvätt eller Medicarriervagnar. Notera att den icke-
värdeadderande tid som anses försvinna i samband med returer av Medicarriervagnar enbart 
är sådan tid där vaktmästeriet letar efter vagnar då de inte vet huruvida de är uppackade av 
hyresgästerna eller inte. Som tidigare nämnt så går det inte att eliminera all väntan på hiss, då 
de kommer att vara beroende av att använda den även under tider som det är mer tryck på 
dessa, exempelvis för att lämna paket eller för postturer som kräver postvagn. Som nämns 
tidigare i detta stycke skulle denna frigjorda tid kunna användas till att erbjuda hyresgästerna 
att packa upp deras tvätt eller Medicarriervagnar, vilket i sin tur skulle innebära att tid frigörs 
för hyresgästerna att lägga på sin kärnkompetens.  
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7 Diskussion 
Som nämns både i kapitel 5.2.4.3 och 6.3 så skulle investeringskostnaden för att bygga en 
varuhiss vida överstiga det som går att tjäna in på det. Dock så presenteras ytterligare en 
lösning, nämligen att vaktmästeriet förskjuter sina arbetstider något. Det skulle kunna ses som 
en försämring av vaktmästarnas arbetsvillkor att börja tidigare eller få förskjuten lunch. Det 
skall dock noteras att vaktmästarna redan i nuläget till stor del styr sina raster efter hur 
arbetsbördan ser ut, och under observationen på Mariamottagningen tog dessutom 
vaktmästaren tidig lunch just för att trycket på hissarna var mindre mellan klockan 12.00 och 
13.00. Den eventuella tidigareläggningen av starten på arbetsdagen är inte en speciellt stor 
skillnad mot nuläget, utan det rör sig enbart om cirka en och en halv timme. Dessutom är inte 
tanken att arbetsdagen skall utökas med dessa timmar, utan i sådana fall kommer ju också de 
anställda att sluta tidigare. Det är inte heller nödvändigt för alla att börja tidigt på dagen, utan 
det räcker enbart att en tjänst tidigareläggs. Denna tjänst kan också följa ett rullande schema, 
exempelvis att en person börjar tidigare en vecka och sedan byts av en annan under 
nästkommande. 

Det finns eventuellt samhällsvinster i att erbjuda tjänsten att vaktmästeriet inte bara levererar 
ut tvätt och Medicarriervagnar, utan också packar upp dessa. Det kommer med största 
sannolikhet att utöka arbetsbördan för vaktmästerientreprenören. Det kan dock också i 
slutändan leda till att personalen hos hyresgästerna får mer tid till att utöva sin 
kärnverksamhet och fokusera på att vårda människor. 

I den upphandling som varit tillgänglig till fanns det vissa saker som kunde ses som otydliga 
eller svåra att definiera. Detta gällde exempelvis att en så kallad liten möbelflytt är formulerad 
på ett sätt som gör det väldigt öppet för tolkning vilket gör att alla sådana jobb blir en 
bedömningsfråga. Den ansvarige på Rosenlunds sjukhus tog också upp att det fanns en 
oklarhet då tömningar av olika kärl skulle räknas. Enligt denne var det enbart antalet kärl som 
var viktigt, och det togs ingen hänsyn till hur stor mängd avfall dessa kärl kunde ta vilket 
kunde ge missvisande resultat. Det är dock möjligt att Locum i nuläget vet hur stora kärl olika 
avfallstyper har och därmed vet vilka mängder det rör sig om. Observationerna visade också 
att det är viktigt med god lokalkännedom och erfarenhet för att arbetet skall flyta på bra. De 
flesta på Rosenlunds sjukhus hade varit anställda på platsen under längre tid, vilket gjorde att 
de även hade lärt sig mycket om rutiner och liknande hos många av de olika hyresgästerna. 
Detta gjorde också att de i viss mån kunde planera och utföra uppgifter på ett effektivt sett. 
Dessutom hade de byggt upp ett bra förtroende hos flera av hyresgästerna vilket gjorde att de i 
många fall hade tillgång till hyresgästers lokaler. Detta förtroende gjorde också att 
vaktmästarna hade tillträde hos många hyresgäster, vilket i sin tur troligen minimerar onödig 
väntan då det är möjligt att de många gånger skulle ha behövt vänta på att bli insläppta hos 
olika hyresgäster. 

Observationerna tyder på att det på de studerade enheterna görs ett bra miljöarbete. Den 
ansvarige vaktmästaren på Rosenlunds sjukhus tog exempelvis upp att de erbjöd studiebesök i 
det miljörum som fanns i anslutning till lastkajen till hyresgästerna. Detta menade denne 
ledde till att hyresgästerna då fick se att avfallet sorterades och att det faktiskt var viktigt att 
även hyresgästerna källsorterade. Detta är något som skulle kunna erbjudas på alla enheter för 
att öka medvetandet hos alla anställda på sjukhusen att det gör skillnad att källsortera avfall. 
Båda de studerade enheterna såg också till att hålla kärl och miljöstationer rena. Detta kan ge 
två effekter. Då kärlen och miljöstationerna är rena så innebär det att det blir behagligare att 
vara i anslutning till dessa, vilket i sin tur gör att hyresgästerna tar sig mer tid att sortera 
noggrant. Detta gör då att det dels kan sparas in tid för vaktmästeriet som slipper onödigt 
överarbete då de måste sortera om felsorterat avfall. Bra sortering av avfallet leder också till 
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positiva miljöeffekter och att onödigt slitage på denna minskas. Då de spolas regelbundet gör 
detta att smuts och annat avfall inte hinner sätta sig eller torka in så mycket, vilket kan sägas 
minska slitaget på kärlen. Detta gör också att det går åt mindre tid de gånger som kärlen 
rengörs för att få dem riktigt rena. 

De slöserier som identifierades under observationerna berodde enligt vad som kunde 
observeras inte på vaktmästerientreprenörens arbetssätt utan till stor del på utomstående 
faktorer som de anställda inte kunde påverka. Till stor del så verkade vaktmästarna se till att 
påbörja och avsluta aktiviteter i anslutning till där nästa aktivitet skulle påbörjas och såg 
också till att exempelvis undersöka hur fyllnadsgraden såg ut vid miljöstationerna och ifall det 
fanns utgående post hos hyresgäster som de besökte i andra ärenden. Detta gjorde att de i sin 
tur fick en god överblick över hur läget såg ut hos hyresgästerna. Detta i kombination med att 
de hade en stor lokalkännedom och erfarenhet av att arbeta på de olika enheterna gjorde också 
att de kunde planera upp dagens arbete på ett bra sätt. 

Rapportens värdeflödeskartläggning har till största delen sin grund i framförallt Keyte & 
Locher (2008) samt även Allaway & Corbett (2002) och det är från dessa publikationer som 
grunden till rapporten har lagts. Dock har dessa verk mer varit inriktade på den administrativa 
delen och tjänsteproducerandet hos tillverkande företag, vilket är en mer standardiserad 
process än den hos ett vaktmästeri. På en sådan arbetsplats kan arbetsuppgifter och dess 
tillvägagångsätt variera från gång till gång, vilket har gjort att vissa anpassningar av denna 
modell har behövt göras. Detta för att kunna göra den tillämpbar även på mer flytande 
processer som ett vaktmästeri innebär. Denna anpassning har även till viss del grund i att 
vaktmästerierna är belägna på vårdande enheter, vilket ställer särskilda krav på hygien och 
dylikt vilket gör att en del processer som kan ses som krångliga eller innehåller överarbete är 
sådana på grund av exempelvis hygienkrav eller liknande. Som exempel kan nämnas att 
sopkärlen på Rosenlunds sjukhus spolas ur efter varje gång de har tömts, men detta anses vara 
något som behövs då denna vårdenhet även har en köksavdelning. 

Den applicering av metoden som denna rapport har gjort har också sin grund i att kartlägga en 
arbetsdag och sedan leta efter standardiserade processer. I flertalet publikationer om Lean och 
Toyota Production Systems, vilket nämns bland annat av Liker (2009) så är den viktigaste 
grundstenen i dessa arbetssätt att hitta standardiserade processer. Därför har kärnan i denna 
rapport varit att identifiera slöserier och sedan se ifall det finns processer som kan 
standardiseras.  

Denna rapport kan sägas visa att denna metod, som främst har använts inom tillverkande 
företag, eller i stödjande processer hos tillverkande företag även kan appliceras på exempelvis 
vaktmästeriavdelningar som kan sägas ligga mellan ett klassiskt producerande företag och 
tjänstetillverkande enheter som har vårdstödjande aktiviteter. Bland annat Heinbuch (1995) 
visar på att Lean kan användas även inom tjänstetillverkande enheter. Däremot har det inte 
hittats någon forskning där en värdeflödeskartläggning har genomförts vid vårdstödjande 
aktiviteter, något som en vaktmästeriavdelning vid en vårdenhet är, då dessa aktiviteter 
fungerar bra kan detta innebära att vårdgivarna kan fokusera ytterligare tid på sin 
kärnverksamhet, och i på så sätt kan kvalitén på vården samtidigt öka. Som nämnts tidigare 
har det inte hittats något som tyder på att ingående forskning gjorts på detta ämne, även om 
tidigare nämnda Heinbuch (1995) tar upp att försök gjorts på detta i USA, dock utan att 
specificera resultaten av dessa försök.  

Denna rapport visar dock att det finns svagheter att utföra en värdeflödeskartläggning på 
system och processer som inte följer en standardiserad mall utan där det finns variationer i hur 
lång tid processerna tar och då processerna kommer i varierande ordning från tillfälle till 
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tillfälle. Det går dock att få en överskådlig blick över vad som behöver åtgärdas genom att 
utföra stickprover med sina observationer och kombinera dessa med intervjuer med någon 
med insyn i systemet för att säkerställa att ett slöseri är återkommande på en sådan basis att 
det kan vara nödvändigt att åtgärda detta. Det innebär dock att även om det tar längre tid att 
genomföra observationer och ta fram värdeflödeskartor för vårdstödjande tjänster än om det 
skulle vara aktiviteter som finns i klassisk produktionsindustri och administration kopplat till 
denna bransch. 

Denna rapport visar att det Heinbuch (1995) och Arvidsson (2007) resonerar kring att 
applicera ett logistiskt synsätt och metoder inom Lean på vårdstödjande tjänsteleveranser är 
möjligt. Rapporten visar också att metoden värdeflödeskartläggning med mindre anpassningar 
kan appliceras på tjänsteleveranser inom vårdstödjande aktiviteter för att identifiera och på så 
sätt minimera eller eliminera slöserier.  
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Intervjuguide 

Tänkta ämnen att fråga kring 

Arbetssituationen 
- Stress 
- Onödiga arbetsmoment 
- Arbetsbörda 
- Eventuell förändring över tiden 
- Prioritering vid oförutsedda händelser, exempelvis beställning av möbelflytt eller andra samtal 

från hyresgäster 

Mätetal och dess uppföljning 
- Uppföljning 
- Bra hjälp? 

Anledning till tillvägagångssätt med arbetsuppgifter  
- Innovation/ regler 
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Observationsguide 

- Mäta hur lång tid de olika momenten tar på minutnivå. Mätningarna ska ske på ett 
diskret sätt för att inte störa eller påverka observationsobjektet. 

- I vilka delmoment kan de olika arbetsuppgifterna delas upp. 
- Hur ser samspelet ut mellan entreprenören och hyresgästerna. 
- Hur mycket påverkas entreprenörens möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter av 

faktorer utom deras kontroll. 
- Hur skiljer sig arbetsuppgifternas utförande i nuläget mot hur de beskrivs i avtalet. 


