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Sammanfattning 

Studiens syfte är beskriva Karolinskas nuvarande servicecenters funktion och införande 

processen för de tre ”Facility Management tjänsterna”: JIT i Huddinge och Solna, 

försörjningsstationer i Huddinge och e-tjänstekort och badge. Undersökningen grundar sig 

på en kvalitativ – och kvantitativ forskningsdesignstudie. Den kvalitativa forskningsdesign 

studien är intervjubaserad. Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer har genomförts med ett 

antal nyckelpersoner inom beställaravdelningen FM samt avdelningen servicetjänster och 

logistik (SoL) på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. Även en öppen 

intervju med Coor, leverantören för servicecenteret i nya karolinska Solna, har genomförts. 

Teoretiskt material har inhämtats från interna dokument från Karolinska 

universitetssjukhuset, rapporter, böcker, vetenskapliga artiklar och internet.  

Resultatet från studien visar att servicecenter vid Karolinska universitetssjukhuset bör 

fortsätta att implementera nya tjänster i servicecenter enligt plan.  Det går att implementera 

samtliga Facility Management -tjänster i service och logistiks servicecenter. Det enda som 

begränsar är egentligen parametrarna i triangeln kvalitet, tid och pengar. Samtliga 

respondenter tillämpar olika lean-filosofier i sitt dagliga arbete. Vidare så finns det skillnader 

mellan nuvarande servicecenter och Coors framtida servicecenter på nya karolinska solna. 

Det finns kriterier som kan påverka bedömningen av tjänster som ska implementeras i 

servicecenter.  Med servicecenter så undviker man för många kontaktvägar, skapar ”en väg-

in” till beställning, information och felanmälan.  Servicecenter på Karolinska 

universitetssjukhuset hanterar idag endast mjuka ”Facility management”-tjänster som städ, 

konferensservice, patienttransporter, varutransporter och pendelbussen.  

Avslutningsvis bör servicecenter och verksamheterna inom service och logistik (SoL) sträva 

efter att i större utsträckning implementera lean koncept som Lean Operation Strategy (LOS) 

i samtliga verksamheter inom service- och logistik.  
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Abstract 

The aim of this study is to describe the functionality of the current Service center at the 
Karolinska University Hospital and its implementation of the three Facility Management 
services: JIT in Huddinge and Solna, Supply stations in Huddinge and E-service cards and 
badges. The study is based on a qualitative – and quantitative research design study. The 
qualitative research design is interview-based. Qualitative semi-structured interviews were 
conducted with a number of key people at the ordering department Facility Management at 
Karolinska University Hospital in Solna. Also an open interview was conducted with the 
supplier Coor, who will run the Servicecenter at the New Karolinska Hospital in Solna. 
 
Theoretical material has been obtained from internal documents from the Karolinska 
University Hospital, reports, books, scientific articles and internet.  
 
The results of the study show that Service center at the Karolinska University Hospital should 
continue to implement new services in the Service center according to plan. It should be 
possible to implement all FM services from Service and Logistics into the Service center. The 
only limit really is the parameters of the triangle: quality, time and money. All the 
respondents apply different Lean philosophies in their daily work. Furthermore, there are 
differences between the current Service center and Coors future Service center at New 
Karolinska Hospital in Solna. There are criteria’s that can influence the evaluation of services 
that will implement the Service. For services you should avoid too many contact channels, 
creating “a way-in” to ordering, information and faults. Today the Service center at 
Karolinska University Hospital handles only soft Facility Management services such as 
Cleaning, Conference Services, Patient Transports, Freight transport and Shuttle bus.  
 
Finally, Service center and the units within Service and Logistics (SoL) should strive to a 
greater extent implement Lean concepts such as Lean Operations Strategy (LOS) in all units 
within Service and Logistics.  
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Förord 

Detta arbete representerar det sista momentet i Magisterprogrammet Tillämpad logistik vid 

Kungliga Tekniska Högskolan i Södertälje, Stockholm. Examensarbetet omfattar 15 

högskolepoäng och utfördes under tiden från 23 mars 2015 till 29 maj 2015. Med 

presentation och framläggning den 5 juni 2015. 

Ett stort tack till vår handledare på Karolinska universitetssjukhuset, Erik Guldbrand för 

uppdraget och handledning samt återkoppling. Vi vill också tacka vår handledare på KTH, 

Lars-Åke Arvidsson för handledning och förslag samt synpunkter på ändringar.  

Vi vill tacka Kristina Kvastad, Elisabeth Ström och Mariann Nordin från Karolinska 

universitetssjukhuset samt Jane Lindholm från Coor för att de deltog i våra intervjuer och 

svarade på frågor under arbetets gång. Riktar även ett tack till Tania Smelova från 

beställaravdelningen FM på Karolinska universitetssjukhuset som svarat på våra frågor per 

email. 

 

 

 

Stockholm, Södertälje, den 29 maj 2015 
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Förkortningar och begrepp 

 

- FM - Facility Managementtjänster som krävs för att en byggnad ska fungera effektivt. 

Delas ofta in i hårda tjänster t.ex. drift och mjuka, exempelvis städning 

- nK- nya Karolinska sjukhusets verksamhet enligt nytt vårduppdrag. Som består av 

resterande Solna Karolinska Universitetsjukhus och Huddinge, Karolinska 

Universitetssjukhus 

- NKS- Nya Karolinska Solna  

- OPS- Offentlig Privat samverkan 

- Coor- leverantör av FM tjänsterna på NKS enligt avtal 

- Beställaravdelning FM- ingår i Karolinskas organisation; kravställare och utvecklare av 

FM tjänster 

- AoS- Administration och service som ansvarar för att säkra helheten 

- LOU- Lagen om offentlig upphandling 

- SLL- Stockholm läns landsting 

- SHP- Swedish Hospital Partners 

- SoL- Service och logistik 

- SKL- Sverige Kommuner och Landsting 

- VNS-Vårdnära Service 

- LOS- Lean Operation Strategy 

- BIF- Beställning, Information och Felanmälan 

- DaV-Driftsättning av Verksamhet 

- IKT- Informations- och kommunikationsteknik 

- SHC- Skanska Healthcare AB 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

Innehållsförteckning 

1.INLEDNING .................................................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND....................................................................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMFORMULERING ..................................................................................................................................... 2 
1.3 SYFTE .............................................................................................................................................................. 2 
1.4 AVGRÄNSNINGAR .............................................................................................................................................. 3 
1.5 METODER ........................................................................................................................................................ 3 

1.5.1 Valbara studier ..................................................................................................................................... 4 
1.5.2 Val av forskningsdesign ........................................................................................................................ 4 
1.5.3 Kvantitativ studie .................................................................................................................................. 5 
1.5.4 Kvalitativ studie .................................................................................................................................... 7 
1.5.5 Primärdata ............................................................................................................................................ 7 
1.5.6 Sekundärdata........................................................................................................................................ 8 
1.5.7 Reliabilitet och validitet ........................................................................................................................ 8 

1.6  INTERVJUER ..................................................................................................................................................... 9 
1.6.1 Kvalitativa Intervjuer ............................................................................................................................ 9 

1.6.1.1 Ostrukturerade eller öppna intervjuer ........................................................................................................... 9 
1.6.1.2 Halv-strukturerade intervjuer ......................................................................................................................... 9 

1.7 METODREFLEKTION .......................................................................................................................................... 10 
1.8 DISPOSITION ................................................................................................................................................... 11 

2. NULÄGESBESKRIVNING .............................................................................................................................. 13 

2.1 KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OCH NKS .................................................................................................... 13 
2.1.1 Servicetjänster och logistik (SoL) ........................................................................................................ 13 
2.1.2 Organisatorisk struktur av AoS och SoL .............................................................................................. 14 

2.2 PROJEKTET FM PÅ NK ...................................................................................................................................... 16 
2.3 SERVICECENTRET I HUDDINGE ............................................................................................................................ 17 

2.3.1 Bakgrund och målet med införande av Servicecenter ........................................................................ 17 
2.3.2 Ärendehantering processen av BIF ..................................................................................................... 18 
2.3.3 Roller i ärendehantering av BIF på SoL ............................................................................................... 19 
2.3.4 Ärendehantering i Servicecenter ......................................................................................................... 20 
2.3.5 De fyra boxarna i SoL Servicecenter .................................................................................................... 22 
2.3.6 HUKI – metoden för analys av roller och ansvar ................................................................................. 23 

2.4 SERVICECENTER (NKS) ..................................................................................................................................... 24 
2.5 INFÖRANDE AV VERKSAMHET I SC ....................................................................................................................... 25 

2.5.1 JIT- förrådet ........................................................................................................................................ 25 
2.5.1. 1 JIT-förrådet i Huddinge ................................................................................................................................ 26 
2.5.1. 2 JIT-förrådet i Solna ....................................................................................................................................... 27 

2.5.2 Försörjningsstationer (FSTN) Huddinge ............................................................................................... 28 
2.5.3 E-tjänstekort och badge ...................................................................................................................... 28 
2.5.4 Prioriterings-triangel för Införande av verksamhet i Servicecenter ...................................................... 29 
2.5.5 Införandeprocessen ............................................................................................................................ 31 
2.5.6 Ansvarsfördelning mellan SC, verksamhet och Projekt under Införandet .......................................... 32 

3. TEORETISK REFERENSRAM ......................................................................................................................... 35 

3. 1TOYOTA PRODUCTION SYSTEM (TPS) .................................................................................................................. 35 
3.2 LEAN VERKTYG ................................................................................................................................................ 36 

3.2.1 5 S ....................................................................................................................................................... 36 
3.2.2 PDCA (Plan, do, check, act) ................................................................................................................. 37 

3.3 LEAN I SJUKVÅRDEN OCH LEAN OPERATION STRATEGY (LOS) ................................................................................... 38 
3.4 JIT (JUST-IN-TIME) .......................................................................................................................................... 39 
3.5 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ........................................................................................................................... 40 



XII 
 

3.6 INFORMATIONSLOGISTIK ................................................................................................................................... 42 
3.6.1 Tillämpad logistik och IT ..................................................................................................................... 42 
3.6.2 Definition av logistik ........................................................................................................................... 43 
3.6.3 Definition Informationsteknik ............................................................................................................. 43 
3.6.4 Outsourcing ........................................................................................................................................ 44 
3.6.5 Intern infrastruktur ............................................................................................................................. 44 

3.7 TJÄNSTER OCH TJÄNSTELOGISTIK......................................................................................................................... 44 
3.7.1 Tjänster ............................................................................................................................................... 44 
3.7.2 Tjänstens modell ................................................................................................................................. 45 
3.7.3 Kvalitetsutveckling .............................................................................................................................. 45 

4. FAKTAINSAMLING OCH GENOMFÖRANDE ................................................................................................. 47 

4.1 INTERNA RAPPORTER OCH VAL AV OMRÅDE FÖR EXAMENSARBETET ........................................................................... 47 
4.2 EMPIRISKA STUDIER .......................................................................................................................................... 48 
4.3 GENOMFÖRANDE OCH URVAL AV INTERVJUOBJEKT ................................................................................................. 49 
4.4 INTERVJUER SAMMANFATTNING ......................................................................................................................... 50 

4.4.1 Kristina Kvastad .................................................................................................................................. 50 
4.4.2 Jane Lindholm, Coor ............................................................................................................................ 52 
4.4.3 Elisabeth Ström ................................................................................................................................... 54 
4.4.4 Mariann Nordin .................................................................................................................................. 56 

4.5 SAMMANFATTNING TILL SVARET PÅ FRÅGOR VIA MEJL ............................................................................................. 57 
4.5.1 Tania Smelova..................................................................................................................................... 57 

5. ANALYS ...................................................................................................................................................... 61 

6. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER ....................................................................................................... 69 

6.1 SLUTSATS ....................................................................................................................................................... 69 
6.2 REKOMMENDATIONER ...................................................................................................................................... 71 

7.REFERENSER ................................................................................................................................................ 73 

TRYCKTA KÄLLOR ................................................................................................................................................... 73 
ELEKTRONISKA KÄLLOR ........................................................................................................................................... 73 
MUNTLIGA KÄLLOR ................................................................................................................................................ 73 
RAPPORTER OCH POWERPOINT PRESENTATIONER ........................................................................................................ 74 
ARTIKLAR ............................................................................................................................................................. 75 
AVHANDLINGAR .................................................................................................................................................... 75 
BROSCHYRER ........................................................................................................................................................ 75 

FIGURER ......................................................................................................................................................... 75 

TABELLER ....................................................................................................................................................... 76 

BILAGOR ............................................................................................................................................................ I 

BILAGA 1: SERVICE- OCH LOGISTIK-TJÄNSTER .................................................................................................................. I 
BILAGA 2: INTERVJU KRISTINA KVASTAD ....................................................................................................................... II 
BILAGA 3: KOMPLETTERADE FRÅGOR VIA E-POST TILL INTERVJU KRISTINA KVASTAD ............................................................... V 
BILAGA 4: INTERVJU JANE LINDHOLM .......................................................................................................................... VI 
BILAGA 5: INTERVJU ELISABETH STRÖM ..................................................................................................................... XXI 
BILAGA 6: KOMPLETTERADE FRÅGOR VIA E-POST TILL INTERVJU ELISABETH STRÖM ........................................................... XLIV 
BILAGA 7: INTERVJU MARIANN NORDIN ................................................................................................................... XLVI 
BILAGA 8: MARIANN NORDIN, STÖDANTECKNINGAR INFÖR INTERVJU ................................................................................. L 
BILAGA 9: SVAR PÅ FRÅGOR VIA MEJL TILL TANIA SMELOVA ........................................................................................... LIV 

 



XIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1.Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
Vårt arbete är en del av projektet ”en väg in” som utgör ett delprojekt i FM på nK (nya 

Karolinska sjukhuset) hos beställaravdelningen FM (facility management) på Karolinska 

universitetssjukhuset. FM står för facility management i detta sammanhang och omfattar 

servicecenter/helpdesk, reception/ratienttjänst, e-tjänstekort, ärendehanteringssystem och 

så vidare (Luketa, 2015). 

NKS-bygg/stockholms läns landsting har ett projektavtal med swedish hospital partner (SHP). 

Swedish Hospital Partners är projektbolaget som ägs av skanska ID 50 % och innisfree 50 % 

(Norehn, 2012).  

Enligt OPS-avtalet ska leverantören Coor utföra och leverera både mjuka och hårda FM-

tjänster på NKS (Nya Karolinska Solna). Dock ingår inte alla FM-tjänster i avtalet. Coor är 

leverantör av FM tjänster på det nya servicecentret och helpdesk på nya karolinska sjukhuset 

i Solna. De har tecknat ett avtal som sträcker sig ca 40 år framåt i tiden. Det är 

ledningsgruppen administration och service (AoS) och avdelningen service och logistik (SoL) 

som idag driver servicecenter som ska se till att allt funkar avtalsenligt och säkra upp 

helheten. Efter en omstrukturering i april 2014 så ingår SoL servicecenter numera under 

beställaravdelningen FM på Karolinska universitetssjukhuset. I en jämförelse mellan 

sjukhusets behov och Coor:s ansvar enligt OPS-avtalet har man kommit fram till att en del 

tjänster inte omfattas av avtalet. Då har ett gap uppstått mellan tjänster som ingår i avtalet 

och sjukhusets behov (Guldbrand, 2015).  

I nuvarande Karolinska universitetssjukhuset finns ett servicecenter för FM-tjänster placerat 

i Huddinge. Servicecentret täcker upp för både kunder i Solna och Huddinge. De tar emot 

beställningar, information, felanmälan (BIF). I dagsläget finns många kontaktvägar och fler 

olika sätt att göra felanmälan, beställa och få information för en tjänst, så kallad BIF. 

Problemet är att det finns för många kontaktvägar angående tjänster totalt sett för hela 

sjukhuset. Genom att starta upp ett servicecenter år 2013 för Karolinska universitets-

sjukhuset har man lyckats minimera ett stort antal kontaktvägar vad gäller BIF. 
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1.2 Problemformulering 
Målet med denna magisteruppsats är att få en djupare inblick i implementeringsprocessen 

av nya tjänster i service och logistik servicecenter på Karolinska universitetssjukhuset. För att 

bättre kunna förstå detta har författarna valt att titta närmare på de tre nya tjänsterna som 

står i tur att införas i servicecenter på Karolinska universitetssjukhuset, den 1 juni 2015.  

Dessa tre nya tjänster är JIT i Huddinge och Solna, försörjningsstationerna i Huddinge och e-

tjänstekort och badge som ska införas i servicecenter 1 juni 2015.  

JIT är ett antal förråd som finns i både Huddinge och Solna där varor som beställts från 

Medicarrier packas upp av JIT-Vaktmästarna. Försörjningsstationer (FSTN) i Huddinge 

försörjer vården med leveranser av textilier och vätskor samt beställningar av varor, post och 

prover. Verksamheten e-tjänstekort och badge ska ta hand om beställning/tillverkning och 

aktivering av kort, beställning av tillbehör till kort, administration av behörigheter, 

administration av nycklar (Service och logistik, 2014). 

Hur ser implementerings-processen ut för dessa tjänster?  Varför har man valt att införa just 

dessa tjänster inom servicecenter och SoL? Finns det någon speciell prioriteringslista man 

utgår ifrån vid införandet av nya tjänster? På vilka kriterier har man baserat denna 

rangordning?  Kan man se någon förbättringspotential för införandet av nya tjänster?  

1.3 Syfte 
Magisteruppsatsens syfte är att beskriva funktionen av nuvarande servicecenter vid 

Karolinska universitetssjukhuset och införandeprocessen för de tre FM- tjänsterna: JIT i 

Huddinge och Solna, försörjningsstationer i Huddinge och e-tjänstekort och badge inom 

servicecenter. Genom denna nulägesanalys vill författarna ge idéer till förbättringspotential 

för servicecenter och till införandet av nya tjänster inom servicecenter på Karolinska 

universitetssjukhuset.  

Några frågeställningar att ta hänsyn till: 

 Ska man fortsätta att arbeta med införandet av nya tjänster enligt en speciell 

prioriteringslista? 

 Går det bra att implementera alla FM- tjänster inom SoL:s servicecenter och Nya 

Karolinska Solnas servicecenter? 

 Tillämpar Service och logistik (SoL) lean filosofi i sitt arbete för att uppnå förbättring 

och eliminera slöserier?   

 Finns det en skillnad mellan nuvarande Karolinska servicecenter och Nya Karolinska 

Solna servicecenter? 

 Vilka kriterier påverkar valet av tjänster som ska införas i servicecenter? 

 Vad är syftet med servicecenter utifrån ett kundperspektiv? 

 Sköter servicecenter alla FM:s tjänster inom Karolinska universitetssjukhusets 

verksamhet? 
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1.4 Avgränsningar 
Studien ska fokusera på hur implementeringsprocessen för de tre FM tjänsterna JIT, 

försörjningsstationer och e-tjänstekort och badge i servicecenter, SoL (Service och logistik) 

inom Karolinska universitetssjukhuset.  

Servicecentret hanterar inte bara SoL:s  interna tjänster såsom konferensservice, 

patienttransport och varutransporter utan även externa leverantörstjänster såsom städ och 

pendelbuss mellan karolinska Solna och karolinska Huddinge.  

Arbetet avgränsas till Servicecenter, som utgör 1: a linjen se figur 2.4 inom avdelningen SoL 

(Service och logistik) som är en del av ledningsgrupp Administration och service vid 

Karolinska universitetssjukhuset. En ytterligare avgränsning i studien är att exkludera 

tänkbara tjänster och verksamheter som skulle kunna införas i servicecenter från 

verksamheter inom ledningsgrupp administration och service (AoS). Dessa verksamheter 

utgör 2:a linjen se figur 2.4 inom AoS. Författarna har valt att göra denna avgränsning då det 

redan finns en prioriteringslista för tjänster som ska ingå i servicecenter. (SoL). Det skulle 

vara allt för tidskrävande att studera dessa tjänster och föreslå en prioritering för vilken 

tjänst som står på tur att införas i servicecenter. Då dessa verksamheter är många och utgör 

en bråkdel av AoS:s mycket omfattande tjänstekatalog. Författarna har valt att avgränsa sig 

till den implementerings-process som finns för nya tjänster inom servicecenter (SoL) vid 

Karolinska universitetssjukhuset.  

Vid införande av en ny verksamhet på SoL:s servicecenter på Karolinska 

universitetssjukhuset tar författarna inte hänsyn till processteg tillhörande aktiviteter se 

figur 2.10. Utan studerar endast hur de olika processtegen ser ut vid införandet av en ny 

verksamhet på servicecenter (SoL). 

1.5 Metoder 
Rapporten bygger på en kvalitativ – och kvantitativ forskningsdesignstudie. Den kvalitativa 

forskningsdesign studien är intervjubaserad (Olsson & Sörensen, 2007). Kvalitativa 

halvstrukturerade intervjuer har genomförts med ett antal nyckelpersoner inom FM på 

Karolinska universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge. Även en öppen intervju med 

leverantören Coor, för det nya servicecentret i nya karolinska solna, NKS har genomförts. 

Detta för att säkerställa att täcka in området samt få olika perspektiv och information om 

det nya servicecentret.  

Den kvantitativa forskningsdesignen bygger på forskningsresultat (litteraturstudier) och 

faktasökning via internet, interna dokument och vetenskapliga rapporter. 

De kvalitativa intervjuerna och den kvantitativa metoden är underlag för den empiriska 

studien. 

De kvalitativa intervjuerna utgör en grund för att analysera nuläget och komma fram till ett 

förbättringsförslag. 

Metoden har baserat på inhämtning av primär data (intervjuer och företagsmaterial) och 

sekundär data (litteraturstudier och faktainsamling från internet). 
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1.5.1 Valbara studier 
Vid val av metodik finns följande valbara studier (Höst, Regnell & Runeson, 2006): 

- Beskrivande studier, har som syfte att ta reda på och beskriva hur något fungerar 

eller utförs. 

- Utforskande studier, innebär att man går på djupet för att förstå hur något fungerar 

eller utförs. 

- Förklarande studier, där söker man orsakssamband och förklaringar hur något 

fungerar eller utförs. 

- Problemlösande studier, har som syfte att hitta en lösning till något problem som 

har identifierats.  

Denna uppsats har vi valt basera på en problemlösande studie, då det finns ett identifierat 

problem att försöka hitta en lösning på.  Det går enligt Höst, Regnell och Runeson (2006) att 

välja att kombinera flera olika metoder i en uppsats. Men då vi i huvudsak har ett problem, 

så är det i huvudsak en problembaserad studie som är mest lämpad för denna studie.  

Det finns olika vetenskapliga verktyg för att för datainsamling och analys. De vanligaste är i 

metodlittertur är kvalitativ metod och kvantitativ metod (Blomkvist & Hallin, 2014).  

Vanliga kvalitativa metoder är datainsamlingsmetoder, intervjuer och (deltagande) 

observationer. Kvantitativa metoder är t.ex. enkätstudier, experiment och statistiska 

metoder (Blomkvist & Hallin, 2014).  

I en del komplexa problem, som innefattar människor och deras agerande, är en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ data och är i många fall att föredra (Höst, Regnell & 

Runeson, 2006). 

1.5.2 Val av forskningsdesign 
När man väljer forskningsdesign gäller det att fundera vilken typ av empiriskt material 

(explanans) som ska hjälpa dig att begripa ett visst fenomen (explanandum) (Blomkvist & 

Hallin, 2014). 

De tre vanligaste typerna av forskningsdesign inom det samhällsvetenskapliga området är: 

- Fallstudie 

- Kvantitativ studie 

- Experiment och aktionsforskning 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av fallstudiemetodiken och kvantitativ studie. 

Utmärkande för en fallstudie är att man väljer ett eller flera enskilda exempel, alltså några 

eller flera fall (explanans) för att säga något om fenomenet (explanandum). Det innebär att 

man studerar ett fenomen i det verkliga livet samt att man samlar tillräckligt med 

information om det exempel man valt, så att man kan använda exemplet för att utforska, 

förklara eller beskriva det fenomen som uppsatsen ska handla om. Det gäller också att utföra 

fallstudien på ett systematiskt sätta, vad gäller val av fall och datainsamlingsmetoder 

(Blomkvist & Hallin, 2014).   
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Fallstudien passar denna uppsats eftersom syftet är att vara utforskande och se nya 

dimensioner av problemet, samt svara på frågorna Hur och Varför? (Blomkvist & Hallin, 

2014). 

Fallstudier ger mer djupgående kunskaper än t.ex. en kartläggning gör.  Fallstudien är 

i sin design art – flexibel, vilket innebär att man kan ändra på intervjufrågor och 

inriktning under studiens fortlöpande. Datan som vanligtvis samlas in är kvalitativ.  

När det gäller kvalitativa studier så är det viktigt att försöka välja intervjuobjekt som 

har flest variationer, som t.ex. olika yrkesroller, ålder, kön, befattning, 

utbildningsbakgrund m.fl. Detta för att få mest variation i det fenomen man vill 

observera (Höst, Regnell & Runeson, 2006). 

 

För en fallstudie använder man sig oftast av följande tekniker för datainsamling (Höst, 

Regnell & Runeson, 2006): 

- Intervjuer 

- Observationer 

- Arkivanalys 

1.5.3 Kvantitativ studie 
Den kvantitativa studien är deduktiv, som betonar kvantifiering vad gäller insamling och 

analys av data att den (Bryman & Bell, 2011): 

 Innehåller ett deduktivt synssätt, den fokuserar på teoriprövning och fokuserar på 

förhållandet mellan teori och praktisk forskning 

 Den har införlivat den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt, 

främst vad gäller positivismen 

 Innehåller en uppfattning om den sociala verkligheten som går ut på att den utgör en 

yttre och en objektiv verklighet (Bryman & Bell, 2011) 

 

Den kvantitativa studien bygger på att forskarna/ författarna utgår från en teori som i de 

flesta fall grundas på tidigare forskningsresultat (litteraturstudier) samt författarnas egna 

erfarenheter inom området.  Ett deduktivt tänkande används som referensram och man 

utgår ifrån redan erkända teorier och principer. Man börjar med att strukturera upp teorin 

och vissa delar eller hela delar av teorin formuleras i fördefinierade syften (primära, 

sekundära etc.) eller i hypoteser som beprövas (Olsson & Sörensen, 2007). 

Efter litteraturstudier och ett resultat gäller det att utvärdera och relatera dessa resultat till 

den uppställda teorin. Antingen så verifierar man de uppställda hypoteserna eller så 

omformuleras hypoteserna och teorin måste omarbetas och utsättas för en ny prövning, 

Detta kan illustreras med den så kallade THEA-cirkeln se figur 1.1. 
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Figur 1.1 THEA-cirkeln. Anpassad från (Olsson & Sörensen, 2007, s. 67). 
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1.5.4 Kvalitativ studie 
Den kvalitativa studien skiljer sig mot den kvantitativa forskningsdesignen genom att den 

lägger vikt vid ord och inte vid kvantifiering av insamling och analys av data, som den 

kvantitativa studien gör (Bryman & Bell, 2011).   

Den kvalitativa studien: 

 Har ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning, och tyngden läggs 

på generering av teorier 

Den tar avstånd från naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt  

 (vad gäller positivismen) och den lägger tonvikten på hur individerna uppfattar 

 och tolkar sin sociala verklighet 

 Den har en bild av den sociala verkligheten som en ständigt föränderlig egenskap 

som hör till individernas skapande och konstruerande förmåga (Bryman & Bell, 2011) 

 

Vid en kvalitativ ansats så får forskaren/författarna hela tiden möta situationen som om den 

ständigt vore helt ny. Ett induktivt tänkande används som referensram. Kvalitativa studier 

har ett holistiskt synsätt. Det holistiska synsättet kännetecknas av att mänsklig erfarenhet är 

komplex. Det vill säga att erfarenhet är beroende av förståelse för människan i ett socialt 

sammanhang. Det går inte att förstå helheten enbart genom att göra en analys av de 

händelser som människan upplever. Det finns följande holistiska filosofier: fenomenologi och 

hermeneutik (Olsson & Sörensen, 2007). 

 Fenomenologi, den belyser förståelsen begränsad till upplevelsen som sådan och 

lägger inte tid på att analysera den 

 Hermeneutik, innebär att man genom tolkning försöker förstå mänskliga relationer 

och situationer (Olsson & Sörensen, 2007). 

Datainsamlingsmetoderna för den kvalitativa metoden utvärderas enligt följande: 

 Hur bra täcker data syfte och forskningsproblem, dvs.  vilken bredd har 

datainsamlingen? 

 Hur väl andra kan förstå datainsamlingen och använda metoden? 

 På vilken nivå eller datadjup kan metoden ge förståelse om det är sinnesdata eller 

förståelsedata som samlas in (Olsson & Sörensen, 2007). 

1.5.5 Primärdata 
Primärdata är baserat på planerade intervjuer och data som är inhämtat från projekt 

plattformen FM på nK samt Servicecenter och ärendehantering. 

Primärkällor utgörs av de empiriska material som vi själva valt att ta fram och/eller som 

ligger väldigt nära forskningsobjektet och undersökningens syfte. Det kan vara muntligt eller 

skriftligt. Exempel på primärkällor är intervjuer med personal på företaget, skriftligt material 
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från företaget eller kvantitativt material i samband med ditt undersökningsobjekt (Blomkvist 

& Hallin, 2014). 

1.5.6 Sekundärdata 
De ursprungliga sekundärdata är baserat på litteraturstudier och faktainsamling från 

webbsidor med flera. 

Sekundärakällor, är källor som inte har lika nära koppling till ditt undersökningsobjekt. Det 

kan vara tidigare forskning som är gjord om företaget eller branschen eller kvantitativa data 

som beskriver undersökningsobjektets vidare kontext (Blomkvist & Hallin, 2014). 

1.5.7 Reliabilitet och validitet 
Författarna bedömer att studien har hög reliabilitet. Det innebär studiens resultat går att 

reproduceras vid andra tidpunkter och av andra författare/ forskare (Kvale & Brinkmann, 

2009). Dock kan nämnas att intervjuarnas reliabilitet har medfört vissa svårigheter att 

komma fram till ett lämpligt resultat för studien. Genom att förbättra intervjuarnas 

hantverksskicklighet i intervjumetodiken och undvika upprepningar av vissa frågeställningar 

hade det varit lättare att jämföra de olika respondenternas svar och göra en bra analys. Med 

en annan transkriberingsmetod för intervjuerna och tydligare gränsdragningar och 

motfrågor till respondenterna hade transkriberingen varit mindre tidskrävande och gett en 

mer sammanhängde kvalitativ analysmetod.   

Validitet handlar om det finns överensstämmelse mellan verklighet och tolkning. Tolkningen 

ska vara förankrad i empiriskt material oavsett vilken syn på verkligheten man har (Olsson & 

Sörensen, 2007).  Validitet definieras av frågan: Mäter du vad du tror att du mäter? 

Validiteten grundar sig på den hantverksskicklighet som forskaren uppvisar och bygger på att 

forskaren ständigt kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar sina resultat (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

Författarna bedömer att studien har genomförts med god validitet. Författarna har hög 

trovärdighet och hög hantverksskicklighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta eftersom de 

hela tiden har kontrollerat, ifrågasatt och teoretiskt tolkat sitt resultat (ibid.). Författarna har 

hela tiden strävat efter att kontrollera att studien mäter rätt saker, som att syftet och 

problemformuleringen, teorier och kvalitativa- och kvantitativa metoder efterlevs. 

Intervjumetodikens validitets hade dock kunnat förbättras genom bättre kvalitet på själva 

intervjufrågorna samt annorlunda genomförd utskrift av intervjuerna. Utskriften av 

intervjuerna innebär vissa svårigheter från muntlig stil till skriftlig stil, som gjorde det svårt 

för en del respondenter att förstå den transkriberade intervjun. Genom att välja en annan 

språklig stil för utskriften av alla intervjuer i form av endast en sammanfattning istället för 

transkribering ord för ord hade en annan grad av validitets kunnat uppnås. En tydligare teori 

genomgång i början av studien, vilka teorier ska användas hade också medfört en högre 

validitet.   
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1.6  Intervjuer 
Intervjuerna kan vara strukturerade, halv-strukturerade och öppet riktade (Höst, Regnell & 

Runeson, 2006).  

Strukturerade intervjuer baseras på en fördefinierad frågelista som följs exakt. Påminner om 

en muntlig enkät (Höst, Regnell & Runeson, 2006). Strukturerade intervjuer är enligt 

(Bryman & Bell, 2011) så kallade kvantitativa intervjuer. 

Halv-strukturerade intervjuer, har vissa frågor som fungerar som stöd för intervjun men man 

kan ändra ordningen av frågorna och formuleringar under intervjuns gång. Öppet riktade 

intervjuer, låter den intervjuade till stor del styra vad som ska tas upp. Intervjuerna bör 

spelas in på en ljudfil och transkriberas ord för ord till text, för senare analys (Höst, Regnell & 

Runeson, 2006). 

1.6.1 Kvalitativa Intervjuer  
De kvalitativa intervjuerna kännetecknas generellt av att de är flexibla och följer den riktning 

som intervjupersonernas svar går i och undersökningens fokus kan också anpassas efter vilka 

viktiga frågor som dyker upp under intervjuerna. Kvalitativa intervjuer har intresset riktat 

mot intervjuobjektets ståndpunkter. Kännetecknande är också att man kan låta intervjun 

byta riktning, eftersom det ger forskarna/ författarna kunskaper om vad intervjuobjektet 

upplever som relevant och viktigt. I kvalitativa intervjuer vill forskarna ha tydliga och fylliga 

svar. Det är tillåtet att intervjua en person mer än en gång (Bryman & Bell, 2011). 

Den kvalitativa intervjun har som mål att upptäcka företeelser, egenskaper och innebörder 

för den forskning man utför (Svensson & Starrin, 1996).  

Som tidigare nämnts i stycke (1.6) så finns det olika typer av kvalitativa intervjuer: 

ostrukturerade (öppna) intervjuer och halv-strukturerade intervjuer.  De vanligaste för 

kvalitativa intervjuer är ostrukturerade -(öppna) och halv-strukturerade intervjuer (Bryman 

& Bell, 2011). 

1.6.1.1 Ostrukturerade eller öppna intervjuer  

Här använder sig den som intervjuar av lösa minnesanteckningar som stöd under intervjun, 

för genomgång av viktiga teman eller frågor. Det kan inträffa att intervjuaren bara ställer en 

fråga och att intervjuobjektet sedan får associera helt fritt. Dessa intervjuer tenderar att 

likna vanliga samtal. Vissa frågor kan leda till följdfrågor (Bryman & Bell, 2011). 

Dessa intervjuer styrs av vilka delområden som intervjuobjektet vill prata om. Det kan vara 

så att intervjuobjektet medvetet styr intervjun i en viss riktning för att undvika vissa frågor 

(Höst, Regnell & Runeson, 2006).  

1.6.1.2 Halv-strukturerade intervjuer  

Vid halv-strukturerade intervjuer använder sig forskaren av en lista eller intervjuguide med 

de specifika teman som ska beröras. Men intervjuobjektet har stor frihet att utforma svaren 

på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte komma i den ordningen som står i intervjuguiden 

(Bryman & Bell, 2011).  
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1.7 Metodreflektion 
I forskningsstudien har en metodintegration eller triangulering mellan kvantitativ och 

kvalitativ metod använts (Olsson & Sörensen, 2007). Att kombinera dessa olika typer av 

studier har varit nödvändigt i författarnas arbete. Genom att dels använda en kvantitativ 

metod och kvalitativ metod har författarna lyckats erhålla relevant material för sin studie. 

Dels faktainsamling genom de kvantitativa studierna och sedan få svar på vissa frågor genom 

de kvalitativa intervjuerna har utgjort en bra metod för att leda oss vidare i vår 

undersökning. De kvalitativa intervjuerna var en bra grund för att sätta oss in i området och 

ledde oss till en ny problemformulering och avgränsning under arbetets gång. En del saker 

blev mycket tydligare när intervjuobjekten tilldelade oss korrekt och uppdaterad muntlig 

information inom området. Då en del dokument på Projectplace inte var de senaste. Utan 

intervjuobjekten informerade författarna om att det pågick ett arbete med att uppdatera 

dessa dokument. 

Projectplace är en projekt plattform där en grupp av Karolinskas personal har skapat projekt 

FM på nK och projekt servicecenter och ärendehantering. Urvalet av intervjuobjekt utgjorde 

en bra mix av personer för att skapa oss en nulägesanalys, historik och idéer inför framtiden. 

Vad gäller intervjuernas art så var de både halv-strukturerade och ostrukturerade (öppna). 

Det var lite komplicerat att hålla tidsramarna för intervjuerna då en del intervjuobjekt fick 

tala helt fritt, följde endast vissa frågor i intervjuguiden. Det försvårade transkriberingen av 

dessa öppna, ostrukturerade intervjuer. Det var svårt att transkribera, skriva ned ord för ord, 

samt var väldigt tidskrävande. Alla muntliga intervjuobjekt förutom Jane Lindholm, Coor har 

fått exakt samma intervjufrågor. De flesta frågorna ställdes under intervjun men en del 

frågor fick kompletteras skriftligt i efterhand.  Intervjuobjektet Mariann Nordin tipsade oss 

om ytterligare en intervjuperson, Tania Smelova, som erhöll vissa kompletterande frågor om 

beställaravdelningen FM:s organisation i skriftlig form. Det gjordes ingen muntlig intervju 

med henne på grund av tidsbrist och hon stod inte med på listan från Erik Guldbrand över 

förslag på lämpliga intervjuobjekt. 

Vad gäller problembaserad fallstudie så har problemet som var bestämt från början ändrats 

under studiens fortlöpande. Från att först undersöka vilka tjänster som skulle kunna införas 

från verksamheterna in i servicecenter så har studien istället fokuserat på att beskriva de tre 

tjänsterna som ska in i servicecenter 1 juni 2015. Denna inriktning och avgränsning 

baserades på information som erhölls från de kvalitativa intervjuerna.   

Fördelen med att transkribera intervjuerna ord för ord är att det går att börja fundera på 

analysen medan man transkriberar ned det muntliga till text. Detta för att transkriberingen 

ger en så grundlig genomgång av informationen. Nackdelen med att transkribera ned 

intervjuerna ord för ord till talspråk och använda sig av en induktiv intervjumetodik är att det 

är väldigt tidskrävande samt kan göra det svårare för respondenterna att förstå textens 

sammanhang och innehåll. För att undvika detta hade det varit enklare att använda sig av en 

mer strukturerad intervjumetodik och maila ut frågorna i förväg till varje respondent och 

försöka hålla sig till dessa intervjufrågor under intervjun. Men eftersom vi valt 

halvstrukturerade intervjuer med induktiv inriktning så har det varit möjligt att styra 

intervjun och erhålla nyttig information om servicecenter och vårt område under intervjun. 
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1.8 Disposition 
Det inledande kapitlet, kapitel 1 beskriver bakgrunden till denna magisteruppsats, 

problemformulering, syfte med uppsatsen, avgränsningar och metod. 

I kapitel 2 beskrev författarna Karolinska universitetssjukhuset nuläge gällande servicecenter 

i nuvarande karolinska och NKS samt generell fakta om NKS och metoden för analys av roller 

och ansvar i servicecenter. Författarna fick tillgång till projektplattformen Projectplace i form 

av ett webbkonto där projektet FM på nK samt servicecenter och ärendehantering ligger. 

Författarna gick igenom alla dokument under en väg in mappen under projektet FM på nk 

och servicecenter och ärendehantering. Valde därifrån ut ett antal dokument som är 

relaterade till servicecenter. Nulägesbeskrivningen i denna rapport har huvudsakligen 

baserats på dessa dokument. 

I kapitel 3 beskrev författarna den teoretiska referensramen som utgör den teoretiska delen 

av arbetet och som fungerar som en inspirationskälla till intervjuer, faktainsamling och teori 

studier. I detta kapitel presenteras den teori som författarna har förvärvat från tidigare 

kurser i magister programmet inom tillämpad logistik och som har en direkt koppling till 

uppsatsens syfte. Författarna gick igenom ett urval av litteratur och samlade de mest 

relevanta teorierna till uppsatsen.  

I kapitel 4 redovisade författarna hur primärdata i form av karolinskas interna rapporter och 

intervjuer har insamlats. Under detta kapitel beskrev författarna hur intervjuerna 

genomfördes och vilka kriterier som avgjorde valet av intervjuobjekt. Vidare beskrev 

författarna under detta kapitel grunderna till empiriska studier samt val av område för 

examensarbetet. I slutet av kapitel sammanfattade författarna de fyra intervjuerna samt 

svaren på frågor via email.   

I kapitel 5 analyserade författarna insamlad information från intervjuerna och kopplade till 

teori samt svarade på frågor under arbetets syfte i avsnitt 1.3.  

Slutligen i kapitel 6 gör författarna en återkoppling till analysen. Det här kapitlet behandlar 
tydliggörandet av sammanfattningar från analys, som härstammar från uppsatsen empiri och 
teori. I slutet av kapitel gav författarna rekommendationer till en utveckling av servicecenter 
vid Karolinska universitetssjukhuset.  
 

I slutet av rapporten redovisas referenser och bilagor. 
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2. Nulägesbeskrivning 
En nulägesbeskrivning av Karolinska universitetssjukhuset gällande servicecenter i 

nuvarande karolinska och NKS samt generell fakta om NKS och metoden för analys av roller 

och ansvar i servicecenter. Nulägesbeskrivningen har baserats på dokumentation ifrån 

projektplattformen Projectplace och projektet FM på nK samt servicecenter och 

ärendehantering.  

2.1 Karolinska universitetssjukhuset och NKS 
Karolinska universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus där arbetar 15 

300 medarbetare inom flera olika yrkesgrupper. Sjukhuset har 1 700 vårdplatser, 108 000 

vårdtillfällen per år och har 1 500 000 patientbesök. Omsättningen är 15,7 miljarder (Luketa, 

2015). 

Nya Karolinska Solna (NKS) är det nya sjukhuset i Solna. “Nya Karolinska Solna kommer att 

vara Sveriges ledande Universitetssjukhus och ett ledande internationellt center för 

forskning utbildning och vård” (Norehn, 2012). 

Visionen för det nya sjukhuset (NKS) är enligt Norehn (2012): 

- Sjukvård, utbildning och forskning av högst internationella kvalitet. 

- Ett nav för utveckling av sjukvården. 

- Specialiserad och högspecialiserad sjukvård. 

- En central roll i utvecklingen av Stockholmsregionen till ett ledande biomedicinskt 

centrum. 

2.1.1 Servicetjänster och logistik (SoL) 
En av Karolinskas avdelningar är servicetjänster och logistik (SoL). Antal medarbetare på 

avdelningen är 190 medarbetare. Servicetjänster och logistiks uppgift är att förse sjukhuset 

med effektiva service- och logistiktjänster (Karolinska universitetssjukhuset, 2011). 

Tjänster som ingår i servicetjänster och logistik (SoL) i Karolinska universitetssjukhuset 

beskrivs närmare i bilaga 1. 

Servicetjänster och logistiks förbättringsarbete började som ett arbetsmiljöprojekt. En 

förutsättning för nå framgång i deras förbättringsarbete har varit att de har en bra metod 

där alla medarbetare medverkar till förbättringar. I början av förbättringsarbetet har 

servicetjänster och logistik fokuserat på att utbilda medarbetare och chefer inom 

förbättringsledarskap. Efter att servicetjänster och logistik har skapat en bra arbetsmiljö för 

medarbetarna har fokus istället flyttats till att förbättra flöde och processer. Insatserna från 

det förbättringsarbete som servicetjänster och logistik började år 2005 har gett ett bra 

resultat. Ett resultat i form av minskad sjukfrånvaro från i snitt 26 dagar per anställd och år 

till 10 dagar per anställd och år. En förbättring av resultatet med över 80 miljoner kronor. 

Pengar som istället används till vård. Enligt servicetjänster och logistiks kundmätningar har 

man mycket nöjda kunder. Alla dessa insatser har lett till att servicetjänster och logistik 

tilldelades utmärkelsen Svensk Kvalitet år 2011 (Karolinska universitetssjukhuset, 2011). 
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En förutsättning till utmärkelsen Svensk Kvalitet är att ”den som deltar i utmärkelsen måste 

arbeta med ett starkt kundorienterat utvecklingsperspektiv och vara beredd på att få sin 

verksamhet grundligt granskad i alla detaljer. Det räcker inte med att vara bra, man måste 

också driva ett systematiskt arbete för att ständigt bli bättre, kunna visar hur man gör det 

samt de konkreta resultaten av det arbetet” (Karolinska universitetssjukhuset, 2011). 

2.1.2 Organisatorisk struktur av AoS och SoL 
Servicecenter är organisatoriskt placerad under beställaravdelningen FM från och med 1 

april 2014 efter en genomförd omorganisation. Men i nuläget drivs servicecenter av 

avdelningen service och logistik (SoL). Både beställaravdelningen FM och SoL ingår i samma 

ledningsgrupp administration och service (AoS) se figur 2.1.  

Enligt Nordin (2015), se bilaga 7 har SoL och beställaravdelningen FM inte satt ett slutdatum 

när servicecenter ska sluta drivas av service och logistik. Ambitionen har varit att det ska 

inträffa någon gång i mitten av år 2015. SoL och beställaravdelningen FM ska arbeta 

tillsammans för att sätta ett datum när servicecentret ska börja drivas av 

beställaravdelningen FM. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Organisatorisk struktur av Administration och service. Anpassad från (Service och 

logistik, 2014). 
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Servicecenter är en enhet inom avdelningen Service och logistik (SoL) se figur 2.2. 

  
 

 

Figur 2.2 Enheter inom Service och logistik (SoL). Anpassad från (Service och logistik, 2014). 
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2.2 Projektet FM på nK 
Syftet med projektet FM på nK är att planera servicefunktionerna för NKS och andra delar av 

sjukhuset i Solna och Huddinge. För att säkerställa driftsättningen på NKS krävs det att FM 

tjänster ska fungera och utföras på ett effektivt sätt utifrån ett helhetsperspektiv. Vår 

uppsats fokus är i servicecenter som är under delprojektet- En väg in. 

Projektet FM på nK (med nK menas både NKS samt andra delar av sjukhuset i Solna och 

Huddinge)är uppdelat i fyra delprojekt (Luketa, 2015). 

- Vård-/verksamhetsnära service(VNS) omfattar servicefunktionerna på avdelningen 

och mellan avdelningar. I delprojektet VNS ingår inte kulvert-/utomhustransporter. 

Under de senaste åren har ett nytt koncept kommit in i det svenska 

sjukvårdssystemet. Detta koncept kallas Vårdnära Service VNS. VNS syftar att flytta 

service ansvaret från sjuksköterskor till utbildad servicepersonal. Denna personal ska 

tillsammans med sin service utbildning ha en grundläggande vårdutbildning. De 

vanligaste tjänsterna som omfattas av VNS är städning, patient transporter, mat 

fördelning, byte av lakan och kläder etc. Det övergripande syftet med VNS är att 

befria sjuksköterskor från dessa stödfunktioner, så att de kan fokusera på sina 

kärnaktiviteter inom vård och känslomässigt stöd (Holmgren, Hedin & Sihvonen, 

2015). En enorm framgång har uppnåtts vid implementeringen av VNS i Holland då 

vård- och servicekostnader minskat med 20 %, personal sjukskrivningar med 48 %, 

samt att kötiderna har minskat avsevärt.  

Det har uppstått en rädsla att implementering av VNS ska leda till en standardisering 

av vården. Standardisering som är ett resultat av VNS implementering kan inte räknas 

som negativ effekt av VNS då standardisering och ökad effektivitet ska frigöra 

resurser och tider i vården och på så sätt kan resurser omfördelas till där de behövs, 

det vill säga placera rätt personer på rätt plats. För närvarande, bär sjuksköterskor 

både service- och vårdansvaret åt patienten. Implementering av VNS ska gradvis 

befria sjuksköterskor från service ansvaret och göra att de mer och mer fokuserar på 

sina kärnkompetenser inom vård och känslomässigt stöd åt patienter. Samt sist men 

inte minst minska ledtiden mellan behovidentifikation till behovstillfredsställelse 

(Holmgren, Hedin & Sihvonen, 2015). 

- Varor, transporter och tjänster (VTT) omfattar hårda FM och distribution som alla 

kulvert- och utomhustransporter mellan Nya Karolinska Solna (NKS)och rest Solna, 

transporter inom rest Solna, samt servicefunktionerna skanning, sängverkstad etc. 

- Konferens omfattar allt som har direkt koppling till konferens, möten och utbildning 

som att göra som bokningsregler, bokningssystem, utrustning, möbler etc. 

- En väg in omfattar mjuka FM tjänster som servicecenter/helpdesk, 

reception/patienttjänst, badge och e-tjänstekort, ärendehanteringssystem etc. 
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2.3 Servicecentret i Huddinge 

2.3.1 Bakgrund och målet med införande av Servicecenter  
Service desk är en förutsättning för att skapa kostnadseffektiv och kundfokuserad logistik 

och service. I syftet att öka kundservicen och sänka sina kostnader har avdelningen för 

servicetjänster och logistik (SoL) i Karolinska universitetssjukhuset tänkt införa en service 

desk för samtliga av sina tjänster se figur 2.3.  Det är inte bara framtidens logistik som är 

tanken bakom att starta ett servicecenter utan det ligger i linje med SoL:s verksamhetsplan 

för 2012 och 2013. Ett namnbyte skedde under arbetet och konceptet heter numera 

servicecenter. Tanken med ett servicecenter är att underlätta för kunderna gällande 

beställning, information och felanmälan. Att kunden ska ha ”en väg in” istället för många 

kontaktvägar och inte behöva lägga tid på att hitta rätt i SoL:s organisation. Servicecenter 

finns för att underlättar flödet av FM tjänster inom Karolinska universitetssjukhuset. 

Servicecenter hanterar interna tjänster (SoL) samt externa leverantörstjänster (Nordin, 

2013). 

Servicecenter (SC) ska alltid ta emot kundens ärenden och bemöta kunden professionellt och 

ge kunden återkoppling när ärendet har utförts. Servicecenter växer ständigt och fler 

verksamheter införs i SC. I dagsläget hanterar SC beställning, information och felanmälan för 

en del av sjukhusets interna Facilities Managment -tjänster såsom varutransport, 

konferensservice, patienttransport, pendelbussen och städning (Rosenqvist, 2015c).  

Servicetjänster och logistiks servicecenter i Karolinska universitetssjukhuset består av två 

rum, det första är RUM M4-9318/ TELERUM som består av tre stationära datorer och det 

andra är rum M4-9317/ ADMINRUM som består av två stationära datorer och en laptop 

(Rosenqvist, 2014). 

Målet med att införa ett servicecenter är att kunden ska göra BIF (Beställning, Information 

och Felanmälan) med så få kontaktvägar och så enkel process som möjligt. Att effektivisera 

servicetjänster och logistiks sätt att hantera BIF och samarbeta över gränserna inom SoL. Det 

handlar om att få bättre kontroll över kundernas ärenden och att skapa förutsättningar för 

att kunderna själva kan hantera ärenden på egen hand via exempelvis 

Ärendehanteringssystem (Nordin, 2013). Kunder till servicecenter är alla som använder 

tjänsterna som finns i SC. 
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Figur 2.3 Service desk som en strategi i Framtidens logistik. (Elmfeldt, 2013). 

Servicecenter finns för att underlättar flödet av FM:s tjänster inom Karolinska 

universitetssjukhuset. Servicecentret hanterar interna tjänster (SoL) samt externa 

leverantörstjänster. 

2.3.2 Ärendehantering processen av BIF 
Servicecenter utgör fösta linjen i ärendehanterings-processen Beställning, Information och 

Felanmälan, BIF. Servicecenter utgör i sin tur en gemensam kanal för kunder till 

Servicetjänster och logistik (SoL). Servicecenter tar emot och registrerar ärenden, fördelar 

ärenden och eventuellt löser ärenden. I de fall då ärendena inte kan lösas i servicecenter 

fördelas de ut till andra linjen som då ansvarar för hantering och lösning av ärendena, se 

figur 2.4.  

  

 

 

Figur 2.4 Ärendehantering av BIF på SoL och Externa leverantörer. Anpassad från (Karolinska 

universitetssjukhuset, 2014a). 
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2.3.3 Roller i ärendehantering av BIF på SoL 
Roller som ingår i ”ärendehantering av BIF på SoL” 

Första linjen Servicecenter: 

a) Processägare 
b) Funktionsansvarig 
c) Första linjen 
d) Verksamhetsansvarig 

 

Andra linjen Verksamhet: 

e) Chef  
f) Handläggare, andra linjen 
g) Kontaktperson 
h) Medarbetare  

 

Ansvaret för flödet ”Ärendehantering av BIF på SoL” delas av rollerna funktionsansvarig för 

servicecenter (1:a linjen), chef i verksamhet (2:a linjen). Det övergripande ansvaret för flödet 

”Ärendehantering av BIF på SoL” ägs av processägaren se figur 2.5 (Karolinska 

universitetssjukhuset, 2015). 

 

Figur 2.5 Ansvar och roller i flödet ”Ärendehantering av BIF på SoL och Externa leverantörer”. 

(Karolinska universitetssjukhuset, 2015). 
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2.3.4 Ärendehantering i Servicecenter  
Stort fokus av BIF på SoL riktas på att kunden själv ska kunna lägga en beställning, 

felanmälan eller hitta information. Servicecenter hanterar korta ärenden som kan lösas på 

max 5 minuter medan långa ärenden som behöver mer än 5 minuter för att lösas hanteras 

av verksamheten.  

Servicecenter (första linje i ärendehanteringssystemet) behandlar inte vidare ärenden ifall 

ärendet är olöst. Olösta ärenden går vidare i andra linjen i ärendehanteringssystem dvs. 

verksamhet inom SoL (Servicetjänster och logistik). Servicecenter löser inga ärenden som 

kräver fysisk förflyttning eller har en total handläggartid på över 5 min se figur 2.6. 

De vanligaste kontaktvägarna för ärendetyp är via email och telefon. Ärenden som kommer 

via email och telefon tas emot och registreras av servicecenter. Servicecenter kan antingen 

själva lösa ärendet eller fördela det till ansvarig verksamhet för lösning. 

I dagsläget finns uppemot 60 st. olika kontakt vägar vid beställning av en tjänst, information 

sökning gällande de olika tjänsterna och att göra en felanmälan på olika tjänster (Karolinska 

universitetssjukhuset u.å.). 

Ärenden som kommer utanför servicecenter öppettider hanteras av verksamheten som 

utgör andra linje inom SoL. Kundernas telefonsamtal ska antingen kopplas till telefon i 

verksamheten eller hänvisas till att återkomma under Servicecenter öppettider. 

Det ställs höga krav på personalen i servicecenter, att all personal ska uppfylla 

kompetensprofilen för att kunna jobba i servicecenter. Vid personal rekryteringen bör man 

förutom kompetensprofilen överväga andra kriterier som att sökanden skall göra ett 

speciellt service-test (Karolinska universitetssjukhuset, 2013). 

Servicecenter (första linjen) ansvar för (Karolinska universitetssjukhuset, 2014a) 

- Ärendeprocessen för beställning, information och felanmälan 

- Vilken statistik som krävs för att följa upp och förbättra ärendeprocessen 

- Hur ärendeprocessen kan förbättras, både hur servicecenter kan förbättra sig och hur 

verksamheten kan förbättra sig 
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Figur 2.6 Ärendehanteringen på SoL och Externa leverantörer för korta och långa ärenden. 

Anpassad från (Karolinska universitetssjukhuset, 2014b). 
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2.3.5 De fyra boxarna i SoL Servicecenter 
Eftersom Service center utgör en viktig del för kundens uppfattning om den totala 

upplevelsen, ställs stora krav på personalen. Det krävs bra personal som arbetar i Service 

center (Service och logistik Servicecenter u.å.). 

- Servicekänsla och proaktivitet  

- Kunskap om kundernas behov 

- Kunskap om vad serviceenheten kan leverera 

- Problemlösningsförmåga 

Tabell 2.1 är ritad för att förtydliga vilka krafter som driver Servicecenter, vilka mål och 

mätetal som finns i Servicecenter, vilka principer som styr Servicecenter och vilka 

konsekvenser det kan få för Servicecenter vid införandet av en ny verksamhet i 

Servicecenter. 

Tabell 2.1 De fyra boxarna i SoL Servicecenter. Anpassad från (Service och logistik 

Servicecenter, u.å.). 

Drivkrafter 
 

- Det ska bli lättare för kunden att lägga 
en beställning, få information eller göra 
felanmälan med så få och enkla 
kontaktvägar som möjligt. 

- Att effektivisera SoL Servicecenter sätt 
att hantera BIF. 

- Att skapa förutsättningar för paketering 
och framtida utveckling av tjänster. 
 

Mål och mätetal 
 

- Målet är att alla verksamheter inom SoL 
ska ingå i Servicecenter. 

- Behov av extra personal i SoL ska täckas 
genom omfördelning. 

- Att öka NKI – Nöjd Kund Index när det 
gäller total NKI och återkoppling från 
kunder. 

- Målet är att uppnå högre eller samma 
nöjda medarbetare index i 
Servicecenter än genomsnittet på SoL. 

- Nöjd medarbetarindex i de funktioner 
som lämnar över arbetsuppgifter. 

Styrande principer 
 

- Inga mer kostnader. 
- Att tillvarata synergi maximalt. 
- Personalen i Servicecenter ska uppfylla 

SoL Servicecenter kompetensprofil. 
- Varje verksamhets BIF ska så långt det 

är möjligt och effektivt hanteras av 
servicecenter. 

- SoL:s kunder ska så långt det är möjligt 
och effektivt, endast ringa till 
Servicecenter. 

- Varje verksamhet i projektet föreslår 
omfattning på BIF samt telefonstruktur, 
godkänns av styrgruppen. Tydliggöra 
om något som ska lämnas över inte 
ligger under BIF. 

- Övertag av en verksamhet sker en i 
taget. 

Konsekvenser 
 

- För att kunna öka personalen i Service 
center måste antalet medarbetare i 
överlämnade verksamheter minskas.  

- För att kunna ta över tjänsterna 
successivt måste överlämnade 
verksamhet ta ansvar för att detta sker 
på ett strukturerat och dokumenterat 
sätt avseende rutiner, information etc.  

- Överlämnande verksamheter kan få en 
ny struktur för telefonnummer (stänga 
befintliga nummer och/eller byta 
telefonnummer) eftersom kunden så 
långt det är möjligt och effektivt, endast 
ska ringa Servicecenter. 
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2.3.6 HUKI – metoden för analys av roller och ansvar 
En HUKI metod se tabell 2.2 är en systematisk och engagerande metod för att (Stockholms 

läns landsting u.å.) 

- Identifiera alla aktiviteter och beslut som måste genomföras i en effektiv 

verksamhet/ ett effektivt projekt 

- Klargöra roller och ansvarsfördelning   

- Säkerställa att individerna har tillräcklig kompetens för att fylla sina roller 

 

 

H Huvudansvarig: Person som är ytterst ansvarig, säger stopp/gå och har vetorätt. Varje 

aktivitet/beslut kan bara ha ett “H”.   

U Utför: Person(er) som utför aktiviteten. 

K Konsulteras: Person(er) med vilken/vilka en dialog ska föras innan beslut fattas eller 

aktivitet genomförs. Tvåvägskommunikation. 

I Informeras: Personer som ska informeras i efterhand när beslut fattats eller aktivitet 

genomförts. Envägskommunikation.     

SC: Servicecenter, 1:a linjen 

Tabell 2.2 HUKI-matris. Anpassad från (Karolinska universitetssjukhuset, 2014a). 

Processteg SC 

Ta emot samtal/e-post från kund U 

Registrera ärende i Navet U 

Fördela ärendet till rätt handläggare K 

Löser (SC) U 

Handlägger i Navet (SC) U 

Återkopplar till kund (SC) U 

Löser (Verksamhet) K 

Handlägger i Navet (Verksamhet) K 

Återkopplar till kund (Verksamhet) K 

  

Ej processteg  

Instruktioner i Navet U 

Verksamhetens dokument i Lis I K 

Ärende från kundvy (SC) U 

Ärenden från kundvy (Verksamhet) K 
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2.4 Servicecenter (NKS) 
Servicecenter i NKS är ett bemannat fysiskt servicecenter för stödtjänster som levereras av 

projektbolaget där beställaren kan göra fel- och behovsanmälningar, ställa frågor och få 

information samt göra bokningar (Coor Service Management, 2010). 

Specifika kundkrav är uppdelade på: ett miljökrav, kvalitetskrav, väntetiden för hjälp i 

servicecenter ska bli max 5 minuter, personalen skall ha hög social kompetens och service 

nivå för att hantera alla typer av ärenden och frågor. Samt personalen ska kunna prata båda 

svenska och engelska. 

Vidare ska lokalen gå att nå utan att vara i behov av passerkort. Projektbolaget skall få 

tillgång till nödvändig information om de serviceanvändare som kommer att nyttja 

servicecenter. 

Utveckling och uppföljning ska säkerställas genom en årlig mätning av Nöjd-Kund-Index (NKI) 

och kvartalsvis uppföljning av Tjänsteutförande indikator (TUI).   

Servicecenters tjänster är indelade i basabonnemang och tilläggstjänst. 

Basabonnemangs tjänster innehåller: 

- Beställningar: ta emot, registrera och förmedla beställningar av ID-kort, låne-och 

tillfälliga parkeringskort, nycklar, transporter, paket (skrymmande), flyttar. 

- Bokningar: ta emot, registrera och förmedla bokningar till utförare t.ex. 

konferenscartering. 

- Felanmälan: ta emot, registrera, förmedla och uppföljning av händelser och 

felanmälningar, samt hantering av förlorade eller stulna nycklar, ID-kort och 

parkeringskort. 

- Information: information om anläggningens och projektbolagets verksamhet. 

- In- utlämning: av nycklar, ID-kort, parkeringskort, skrymmande paket och hittegods. 

- Servicetider: vardagar: 07.00-17.00. 

- Övrigt: självbetjäningsterminaler med personlig inloggning för t.ex. beställningar, 

felanmälan, informationsförfrågningar. 

Tilläggstjänster innehåller: 

- Extra öppethållande, leverans av produkter och tjänster som inte ingår i avtalet. 
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2.5 Införande av verksamhet i SC 
 

2.5.1 JIT- förrådet 
JIT är ett antal förråd som finns i både Huddinge och Solna där varor som beställts från 

Medicarrier packas upp av JIT-Vaktmästarna se figur 2.7. 

Varutransporten i Solna och försörjningsstationerna i Huddinge sköter och ansvarar för 

karolinskas JIT-förråd (Just In Time) som en stor del av avdelningarna och enheterna på 

sjukhuset använder sig av. Just In Time förrådshantering innebär att mycket arbetstid med 

att beställa och plocka in förbrukningsvaror i avdelningsförråden frigörs för vårdpersonalen. 

Den tiden kan i stället läggas direkt på vårdarbetet. Förrådshanteringen sköts i stället av 

SoL:s experter – JIT-vaktmästarna. De tar bland annat hand om beställningar, intern 

varutransport, uppackning och leveransmottagning (Service och logistik, 2014). 

 

 

Figur 2.7 JIT förrådshantering. (Service och logistik, 2014). 
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2.5.1. 1 JIT-förrådet i Huddinge 

JIT-Vaktmästarna står enligt servicenivå 1 för beställningar, transport och uppackning av 

varor. Förutom tjänster i servicenivå 1 står JIT- vaktmästarna enligt servicenivå 2 för leverans 

mottagning, uppdateringar i inköpssystemet vid nya avtal och skriva ut nya etiketter till 

beställningskorten. JIT-vaktmästarna tillhandahåller även reservdelar till skåpen via ett lokalt 

reservdelslager. JIT gör inte mottagning i Logistic på en del av artiklar med 

beställningsnummer som börjar på K-eller A. I B-huset är det försörjnings-teknikerna som tar 

hand om JIT-förråden (Rosenqvist, 2015a). 

Till skillnad från Solna, så finns det ingen avdelning som har kort ledtid i Huddinge. Varor 

som har beställts senast 14.00 levereras från Medicarrier 2 dagar senare. I Huddinge finns 

cirka 30 st JIT-förråd, där 2 personer jobbar (Rosenqvist, 2015a). 

Artiklar i JIT-förråden är beräknade att räcka i två veckor. Under röda dagar sker EJ avläsning 

eller beställning, utan dessa sker vid nästa ordinarie leverans/avläsningstillfälle. Om 

avdelningen bedömer att artiklar inte kommer att räcka till dess får de göra en egen manuell 

beställning i god tid (Rosenqvist, 2015a). 

Det går i Huddinge att göra extrabeställning på varor när JIT redan skickat in beställning till 

Medicarrier genom att ringa till JIT som skapar beställning. JIT ringer även till Medicarrier om 

klockan är efter 14.00 (Rosenqvist, 2015a). 

Det finns olika färger på korten (Rosenqvist, 2015a). 

- Läkemedelsförråd har gröna kort (JIT går aldrig in i dessa förråd utan kort sitter 

utanpå dörren). Rum 300 

- Osterilt har röda kort, öppna skåp 

- Sterilt har gröna kort, stängda skåp 

- Kontor har blå kort 

- Kök har vita kort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

2.5.1. 2 JIT-förrådet i Solna 

Till skillnad från JIT-förrådet i Huddinge finns vissa avdelningar i Solna som har kort 

ledtid som Civa och Barnoperation där beställning ska ske senast 10.00 för leverans 

nästkommande vardag. Det är bara Civa och Barnoperation avdelningarna som har 

beställningstid före 10.00 (Rosenqvist, 2015b). 

JIT-vaktmästarna står för samma tjänster som i Huddinge enligt Servicenivå 1 och 2. 

När det gäller artiklar med beställningsnummer som börjar på K-eller A gör JIT inte 

mottagning på dessa varor i Logistic precis som i Huddinge (Rosenqvist, 2015b). 

Vad gäller de varor som Medicarrier inte har i sitt sortiment, gör Karolinska 

upphandling med andra leverantörer. JIT beställer däremot dessa varor via 

beställningskorten som finns i förråden. Beställningen går sedan till Medicarrier 

som i sin tur beställer från upphandlad leverantör (Rosenqvist, 2015b). 

Till skillnad från Huddinge, kan avdelningen i Solna kan inte göra extrabeställning på 

varor när JIT redan skickat in beställning till Medicarrier utan avdelningen får 

manuellt gå in och beställa varor själv i Logistics (Rosenqvist, 2015b). 

Det finns mer JIT-förråd i Solna än i Huddinge. I Solna finns 84 st. JIT-förråd och där 

jobbar 6 personer med dem (Rosenqvist, 2015b). 

Det finns olika färger på korten (Rosenqvist, 2015b). 

- Läkemedelsförråd har vita kort (JIT går aldrig in i dessa förråd utan kort 

sitter utanpå dörren) 

- De vanliga förråden har röda kort  
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2.5.2 Försörjningsstationer (FSTN) Huddinge 
Det finns cirka 20 försörjningsstationer som försörjer vården med leveranser 

av textilier och vätskor samt beställningar av varor, post och prover se figur 2.8. 

Försörjningsstationerna sköter också JIT förrådshantering i Huddinge. 

Försörjningsstationer ombesörjer borttransport av vårdens avfall, smutstvätt och 

källsorterade avfall (Service och logistik, 2014). 

 

 

Figur 2.8 Försörjningsstationerna i Huddinge. (Service och logistik, 2014). 

 

2.5.3 E-tjänstekort och badge 
 
Verksamheten E-tjänstekort och badge tar hand om (Service och logistik, 2014):  

- Beställning/tillverkning och aktivering av kort.  

- Beställning av tillbehör till kort. 

- Administration av behörigheter. 

- Administration av nycklar.  
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2.5.4 Prioriterings-triangel för Införande av verksamhet i Servicecenter 
Det är 3 faktorer som påverkar prioritering av tjänster som ska införa i 

servicecenter, se figur 2.9. De faktorerna är kvalitet, tid och kostnad (Kvastad, 

2014). 
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 Figur 2.9 Prioriterings-triangel för "Införande av verksamhet i SC". (Kvastad, 2014).                
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SC - 170 h 
SCC - 18 h 
Inuti-  16 h 
VC - 63 h 
V- 214 h 

Tid 
(Färdigdatum:  
xxxx–xxxx) 
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(Färdigdatum:  
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Leveranser         

1 Tidplan och driftsstartsdatum       

2 Statistik på telefonsamtal, e-post och ärenden till verksamheten    

3 Svar på frågan "Kan SC hantera denna verksamhet med befintliga resurser?"   

4 Om "nej” på frågan ovan, svar på "Hur ska resurser omfördelas till SC?"   

5 Beskrivning av 81 000 och verksamhetens telefonstruktur    

6 Namngivna handläggare i verksamheten      

7 Beskrivning av ärendeprocessen för verksamhetens B I F och hur det ska fungera i Navet 
8 Vem handlägger vilka ärenden       

9 Ett word-dok innehållande instruktion på pp för varje specad tjänst under B IF   

10 Dokument med instruktioner eller ök ligger i Lis     

11 Excellista över verksamhetens externa kunder på format som kan exporteras till Navet  
12 Verksamhetens ärendestruktur finns i Navets testmiljö     

13 Verksamhetens ärendestruktur finns i produktionsmiljön    

14 Instruktioner för alla tjänster i Navets produktionsmiljö     

15 Ärendelistor för verksamhetens handläggare     

16 Processkartor över B I F       

17 Behörighet till ev stödsystem för SC-personal     

18 Lathundar         

19 Utbildning SC-personal i stödsystemet      

20 Uppdaterade inutisidor för verksamheten (med info om SC)    

21 Uppdaterade inutisidor för SC (med info om nya verksamheten)    

22 Informationsmaterial till kunder       
 

               

                     

                  

                

                

                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



31 
 

 

 
 

2.5.5 Införandeprocessen  
Varje processteg har tillhörande aktiviteter. Processteg med grå-streckad ram är "fasta" 

processteg och måste ske i den ordning som är angivet (Kvastad, 2014). I figur 2.10 nedan 

beskrivs de olika processtegen vid införande av en ny verksamhet på SoL servicecenter.  

 

 

 

 
 

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                                  Figur 2.10 Införandeprocessen - att föra in en ny verksamhet in "BIF på SoL". (Kvastad, 2014). 
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2.5.6 Ansvarsfördelning mellan SC, verksamhet och Projekt under Införandet 
Servicecenter ansvarar för och sköter driften av 1:a linjen för x st. verksamheter vid start av 

Införande. Vid driftsättning utökas SC ansvar och drift med en ny verksamhet till x+1 st. 

verksamheter. Verksamheten är 1:a och 2:a linjen för B I F vid start av Införande. 

Verksamheten är 2:a linjen för B I F vid driftsättning, se figur 2.11. (Kvastad, 2014). 

 

 

 

            

 

            

 

Figur 2.11 Ansvarsfördelning mellan SC, verksamhet och Projekt under Införandet. (Kvastad, 

2014). 
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3. Teoretisk Referensram 
Teoretisk referensram utgör den teoretiska delen av studien och en inspirationskälla till 

intervjuer, faktainsamling och teori studier. Här presenteras teorierna som författarna har 

förvärvat från tidigare kurser i Magister programmet och nya teorier som har direkt koppling 

till uppsatsens syfte. Författarna har gått igenom ett urval av litteratur insamlat de mest 

relevanta teorierna till uppsatsen.  

3. 1Toyota Production System (TPS) 
Toyota Production System (TPS) har starkt koppling till verklig marknadsefterfrågan. Det 

finns en stark koppling mellan TPS och slöseri eliminering där slöseri (muda på japanska) 

innefattar alla aktiviteter som inte tillför värde för slutkunden.  

Toyota Production System bygger på följande principer(Olhager, 2013): 

Takttid: Takttid betyder att arbetscykeln bör synkroniseras med efterfrågan för att undvika 

under-och överproduktion. Tanken är att takttiden skall skapa ett balanserat flöde genom 

hela produktionen. 

Kanbankort: Flexibilitet är en viktig parameter i produktionen. Man vill alltid uppnå effektiva 

och smidiga arbetsflöden då det är oerhört viktigt att rätt delar finns på rätt plats vid rätt 

tidpunkt. Kanban kortet är ett enkelt och synligt kort som används av Toyota Production 

System. 

Kanban är visuella hjälpmedel som kommer i olika form och färger för att indikera behovet 

av att leverera eller av att producera. Själva ordet Kanban betyder ”synligt bevis” eller 

”synlig bricka”. Det finns olika visuella hjälpmedel men vanligast är kortbaserade 

informations-system. Kanban-korten används inom industrin för att förmedla nödvändig 

information mellan olika process steg och möjliggöra antingen tillverkning eller leverans av 

rätt material vid rätt tidpunkt. Två olika kort av Kanban används inom industrin, ett för att 

signalera behovet av att leverera och ett för att signalera behovet av att producera 

(Storhagen, 2011). 

Inom sjukvården används olika form av färgad kort för att signalera när exempelvis varor 

börjar ta slut på lagret eller behövs av påfyllning av varor. 

JIDOKA- Synliggöra problem: Toyota production system principen jidoka siktar på att hålla 

kvaliteten på högsta grad då man gör kvalitetskontroller i varje steg i produktions-processen. 

”Genom att garantera att alla processer är synliga hjälper jidoka till att säkerställa att 

avvikelser synliggörs och omedelbart får uppmärksamhet”(Olhager, 2013).  

Genchi genbutsu-gå till källan: innebär ”att gå till källan för att finna de fakta som behövs 

för att fatta korrekta beslut, bygga konsensus och uppnå mål” (Olhager, 2013). 

Andon- tavla: Andon-tavlan är en väl synligt elektronisk skylt som visar produktions-status 

(Olhager, 2013).  
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Poka-yoke-felsäkring: ”Poka-yoke betyder felsäkring och innebär att man vill bygga in 

lösningar som gör det svårt eller omöjligt för en medarbetare att göra återkommande 

fel”(Olhager, 2013). 

HEIJUNKA-Jämna ut flödet: Att utjämna flöde och är motsatsen till mura som betyder 

obalans i arbetsbelastningen (Olhager, 2013).  

KAIZEN-STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR: Det finns ingen process som räkna som perfekt och då 

finns alltid en möjlighets till förbättringar genom att söka sätt för att skapa förbättring. 

Kaizen är den grundläggande filosofin för ständiga förbättringar. ”Kaizen innebär att alla 

medarbetare i hela organisationen hela tiden söker sätt att förbättra driften”(Olhager, 

2013).  

ELMINERING AV SLÖSERI-MUDA: Muda betyder slöseri. Slöseri är alla aktiviteter som inte 

tillför värde till slutprodukten eller kunden. Alla nedanstående former räknas som slöseri och 

ligger i själva Muda principen (Olhager, 2013). 

- Överproduktion. 

- Väntan. 

- Onödiga transporter. 

- Onödig lagerhållning. 

- Onödiga rörelser. 

- Defekter. 

- Onödig tillverkning. 

3.2 Lean verktyg  

3.2.1 5 S  
TPS sträcker sig till hela organisationen och inte bara produktionsprocesser. 5 S garanterar 

att alla medlemmar aktivt ska delta i arbetet med att hålla processerna så effektiva som 

möjligt. Införande av 5S verktyg kan upptäcka och minska slöseri av tid. En välorganiserad 

arbetsplats bidrar till bättre utnyttjande av tiden i form av slippa leta efter material och saker.  

Syftet med 5 S är att hålla ordning på arbetsplatsen. 5 S är fem ledord som alla börjar på 

bokstaven”s”. De fem principerna är (Olhager, 2013): 

- Sortera/strukturera: Att gå igenom allt som finns på arbetsplatsen. Allt som inte 

används eller behövs ska ta bort och behålla bara det som används och behövs. 

- Systematisera: Se till att allt ligger på rätt plats och att alla saker har fasta platser. 

- Städa: Alla ska ta ansvaret och hålla utrustningar rent. Att se till att arbetsplatser är 

rena och hålla koll på underhåll. 

- Standardisera: Att använda tavlor med produktionsplan och uppföljning, färgkoder, 

lampsystem, materialrutor. 

- Säkra/systematisk översyn: Att skapa rutin och göra de fyra punkterna ovan till en 

vana genom regelbundna revisioner, utbildningar och ständiga förbättringar.   
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3.2.2 PDCA (Plan, do, check, act) 
PDCA är en av förbättringscykel som ofta används med andra verktyg såsom 5S varför, 

problemlösning av grundorsaker och kraftfältsanalys. PDCA är en vetenskaplig metod och en 

kontinuerlig cykel. Allt fler länder i västvärlden fokuserar på Do och tenderar att glömma Plan, 

Check och Act se tabell 3.1.  

 

Tabell 3.1 PDCA (Bicheno, Holweg, Anhede & Hillberg, 2011)  

Plan Definiera kundbehoven 
Identifiera problemet 
Sätt upp mål och en hypotes 
Bestäm planen 
Insamla data och analysera 
Sök grundorsaken 
Utbilda vid behov 
 

Do Implementera förbättringen 

Check Nåddes målen? 
Gå igenom grundorsakerna igen 
Bekräfta resultaten 
Utvärdera 
       Var har vi lärt oss? 
       Vad kan förbättras till nästa gång? 
Är problemet eliminerat? 
 

Act Identifiera ytterligare förbättringar 
Dokumentera och arbeta enligt ny standard 
Kommunicera de nya kraven 
Säkerställ att det inte upprepas 
Fira och tacka 
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3.3 Lean i sjukvården och Lean Operation Strategy (LOS) 
Lean – principen är att skapa ett värde för kunden och eliminera slöseriet. I sjukvården är 

slutkunden patienter. Intressen för lean har ökat kraftigt de senaste 10 år och det beror på 

de ekonomiska utmaningar som sjukvården ställs inför. Lean introducerades först inom 

industrin och för ca 20 år efter dess introduktion inom industrin så introducerades det inom 

sjukvården. Det finns inte en exakt definition till lean inom sjukvården men precis som inom 

industrin så ska organisationens processer kontinuerligt förbättras genom att eliminera det 

som anses vara slöseri i processen (Lindskog, 2014).  

Lean har ett stort fokus i att eliminera slöseri, men har samtidigt minskat variationer i flöden 

för att uppnå ett jämnt processflöde. Lean inom sjukvården har inga större skillnader jämfört 

lean inom industrin. Men trots att grundfilosofin är densamma i båda principerna så skiljer sig 

metoder och verktyg i form av att varje princip har väl anpassade metoder och verktyg efter 

bransch. 

I dagsläget har SLL sjukhuset, däribland Karolinska universitetssjukhuset jobbat enligt en 

operativ strategi som fokuserar på resurseffektivitets och högt utnyttjande av befintliga 

resurser. Generellt är alla sjukhus indelade i separerade arbetsstationer liksom röntgen och 

ortopedi. Patienter rör sig mellan dem efter sina behov, en så kallat processlayout. 

Flödeseffektivitet fokuserar på så kallade "flödesenheter" och i sjukvårds sammanhang är 

enheterna patienter. Den svenska sjukvården har en lång historisk tradition av att jobba med 

resurseffektivitet, ett sätt som fokuserar på högt utnyttjande av befintliga resurser. Även om 

övergången från resurseffektivitet till flödeseffektivitet inletts runt 2005 i den svenska 

sjukvården, har för liten förändring gjort under de senaste 300 åren.  

Lean Operation Strategy (LOS) kallas då man prioriterar flödeseffektivitet över 

resurseffektivitet (Holmgren, Hedin & Sihvonen, 2015). 

Att skapa flödeseffektivitet kan göras på många olika sätt men det viktigaste är att de 

strategier och metoder som används alltid ska vara lämpliga för den specifika branschen. SLL 

behöver skapa egna metoder och strategier för att deras sjukhus ska bli mer flödes-

effektivare och då kommer VNS att vara ett begrepp som kan initiera denna process 

(Holmgren, Hedin & Sihvonen, 2015). 

Vad kan anses vara slöseri inom sjukvården enligt Lindskog (2014) kan beskriva nedan: 

Transport 

- Alla onödiga sträckor som personaler förflyttar sig för att hämta och lämna saker.  

- Centralt belägna lager istället för lokala lager där utrustningen oftast används. 

Lager 

- Överflödigt lager i lagringsrum som inte används. 

- Patienter som väntar på att bli utskrivna. 

- Väntelistor. 

Rörelse 

- Onödig förflyttning av personal som letar efter dokument. 
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- All nödvändig utrustning finns inte lätt tillgängliga i exempelvis undersökningsrum. 

Väntan på 

- Patient, ledig sal, medarbetarresultat, förskrivningar och mediciner. 

- Läkare som ska skriva ut patienter. 

Överproduktion 

- Efterfrågan på onödiga tester från patologiavdelningen. 

- Hålla undersökningstider öppna för ”oplanerade händelser”. 

Onödig hantering 

- Dubbel information. 

- Att varje gång efterfråga om patientstatus. 

Fel 

- Återbesök på grund av felutskrivning. 

- Fel information som leder till mer tester. 

 

3.4 JIT (Just-In-Time) 
En av tankegångar som finns i logistik är JIT (Just-in-Time) som innebär ett nära och djupare 

samarbete med få leverantörer. Just-in-Time förespråkar att öka beställningsfrekvensen och 

minska hemtagningskvantiteten. Detta innebär ett nära samarbete med leverantörer som 

leder till att sänka lager-kostnader. ”När en order kommer in går information omedelbart ut 

till leverantörerna som levererar exakt de komponenter som behövs vid exakt rätt tidpunkt” 

(Storhagen, 2011).  

En grundfilosofi med tillämpningar av ”Just-in-Time” är att eliminera allt som är onödigt, det 

gäller i synnerhet lager.  JIT som koncept innebär att man minskar kassationer och genererar 

en hög beläggningsgrad.  

Införande av Just In Time kan leda till ökad resurseffektivitet, sänkt kapitalbindning, kortare 

ledtider och hög servicenivå och minska risken att köpa något som kan bli inkurant.  

 JIT kan ha en positiv effekt på företagets lagerhållning, att köpa mindre volymer mer 

frekvent, skulle kunna tolkas som att man flyttar lagerhållningen till leverantören. På detta 

sätt kan företaget pressa ner sina lagerkostnader. 

 

 

 
 



40 
 

3.5 Supply Chain Management 
Supply chain- en värdeflödeskedja kan ha olika definitioner. En av dem definieras SCM som 

de flöden som skapas i en försörjningskedja som skapar mest värde för kunden och olika 

intressenter (Lambert & Cooper, 2000).  

Andra definitioner, kan definiera SCM som ”Medvetna ansatser längs material- och 

produktflödena mellan två eller flera led från råvara till slutanvändare, med det 

gemensamma långsiktiga målet att skapa bästa möjliga värde för slutkunden till lägsta 

möjliga totala kostnad för flödet i sin helhet.” (Storhagen, 2011). 

Supply Chain managment beskriver flödet mellan olika aktörer i kedjan från leverantör till 

slutkund. Man brukar då inrikta sig på tre olika flöden: produkt-, information-, samt 

penningflödet.  

Företag idag konkurrerar med sina försörjningskedjor. Tidigare konkurrerade man med sina 

varumärken. Men numera är företagens framgångar baserade på hur väl de lyckas integrera 

hela verksamhetens kedja från leverantör till slutkund. ( Lambert & Cooper, 2000). 

SCM är en arbetsmetod som kräver helhetssyn av ett företags flöde och samverkan mellan 

företagets olika processer. En förutsättning på effektiv flöde är att skapa en reell helhetssyn.  

En bättre översikt ger en uppfattning av vad som sker och om det finns några potentiella 

förbättringar att arbeta med. Detta ger möjlighet att på bästa möjliga sätt kunna planera, 

genomföra samt styra flödena. En implementering av SCM strategi kan hjälpa företagen att 

lättare hantera orderna, leveranser, produktlansering samt tillverkning.  

Det är viktigt att tänka på vilka aktiviteter som tillför värde till slutkunden och vilka som inte 

tillför värde för att kunna utnyttja logistikens potentialer. Att ha för många led och/eller led 

som inte länkar i varandra på ett riktigt sätt är en av de vanligaste orsakerna till bristande 

värdeskapande (Storhagen, 2011). 

En av organisatoriska principer för SCM är långsiktigt och nära samarbete med allt färre 

leverantörer. Långsiktighet skapas genom att relationer mellan leverantörer och företag 

byggs på ”win-win strategi”, dvs. att alla drar fördel av samarbetet, alla upplever att de är 

vinnare. Detta utvecklas vidare till att företag skapar ”flödesunionen”, ”flödeskedjor” eller 

nätverk med sina leverantörer och konkurrerar inte längre med enstaka företag utan med 

andra kedjor. ”Eftersom SCM inte handlar om det bästa möjliga för det enskilda företaget 

innebär det till exempel att leverantörer och kunder som tidigare kanske har setts som 

motparter, nu helt plötsligt är samarbetspartners.” (Storhagen, 2011). 

Supply Chain Management (SCM) bygger på att integrera och hantera affärsprocesser i hela 

försörjningskedjan (informationsflöde) (Lambert & Cooper, 2000). 

SCM bygger på tre ramverk (Lambert & Cooper, 2000): 

1) Vilka är värdeflödeskedjans nyckelmedlemmar?  

2) Vilka processer skall länkas till de olika nyckelmedlemmarna?  
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3) Hur ska man integrera och leda varje värdeflödeskedja?  

Det finns tre viktiga dimensionella strukturer när man analyserar och hanterar en 

försörjningskedja, enligt Lambert och Cooper (2000): 

Horisontell struktur- antalet nivåer i en försörjningskedja ex cement, har få nivåer. 

Vertikal struktur- antalet leverantörer/ kunder representerade inom varje grupp 

Horisontell position- företagets horisontalläge inom distributionskedjan. Ett företag kan 

placeras nära leverantör, nära slutkund eller mellan dessa. 

När det gäller att integrera sin Supply Chain Management är det första steget att identifiera 

sina nyckelkunder eller kundgrupper som har mest betydelse för företagets affärsidé   

(Lambert & Cooper, 2000).  

Exempel på nyckelprocesser inom SCM är: Relation med kunder, Kundservice Management, 

Efterfrågestyrning, Orderuppfyllelse, Tillverkningsflödeshantering, Upphandling, 

Produktutveckling och kommersialisering och Returprocesser(Lambert & Cooper, 2000).  

Lambert och Cooper (2000) fastställer nio förvaltningskomponenter för ett framgångsrikt 

SCM: 

1. Planering och kontroll 

2. Arbetsstruktur 

3. Organisationsstruktur 

4. Informationsflödesstruktur 

5. Produktflödesstruktur 

6. Ledningsmetoder 

7. Makt och leadarskapsstruktur 

8. Risk och belönings struktur 

9. Kultur och Attityd 

Supply Chain Management är en organisatorisk fråga som kräver att organisatoriska 

förutsättningar ska förändra för att kunna implementera strategi. 

Enligt Storhagen (2011) de förändrade organisatoriska förutsättningarna ska sammanfattas 

med: 

- Färre parter i djupare samarbete: Att köpa allt mer från färre leverantörer. 

- Alla måste långsiktigt vara vinnare: För att uppnå långsiktigheten ska alla parter längs 

kedjan känner sig vinnare ”win-win strategi”. 

- Ökad grad av helhetssyn: En reell helhetssyn och att arbeta över traditionella 

organisatoriska gränser är förutsättningar för att implementera SCM. 

- Organisation och styrning i flödesorienterade team: Allt mer fokus på 

flödesorienterat team även inom företagen. 

- Ökad grad av arbetsrotation: En naturlig del i arbetet inom flödesorienterat team är 

arbetsrotation som innebär att alla ska kunna samtliga arbetsuppgifter inom teamet i 

syftet att öka flexibiliteten. 
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SCM handlar om bästa möjliga totala effektivitet och inte om suboptimeringar. 

Totaleffektivitet uppnås när alla led i kedjan är effektiva och samverkar med varandra på ett 

bra sätt (Storhagen, 2011). 

Rent teoretisk skiljer man mellan implementering av SCM på strategisk och operativ nivå. 

Den strategiska nivån består av företagets konkurrensstrategi med huvudsakligt mål att 

tillfredsställa kundernas behov. Denna nivå är mer övergripande och syftar till att etablera 

en helhetssyn över hela förädlingskedjan. 

SCM ger en bättre relation mellan resursförbrukningen och den faktiska försäljningen.  

Införande av SCM i ett företag skulle hjälpa företaget att få ett mer processorienterat synsätt 

där avdelningar inom organisation måste arbeta gemensamt. På detta sätt får företaget en 

god översikt över de olika stegen i förädlingskedjan och kan på så sätt lättare styra och 

förbättra sina processer.  

3.6 Informationslogistik 
Informationsteknik (IT) kombinerat med logistik har blivit allt viktigare genom åren för att 

företagen ska kunna sänka sina kostnader, korta ledtiderna, skapa högre tillgänglighet, ökad 

kvalitet och mindre lager. IT möjliggör att effektivisera automatiseringen och underlätta för 

företagen att rationalisera och sänka sina kostnader (Fredholm, 2013).  Det gäller dock att 

inte bli för fokuserad på IT-användningen för den egna verksamheten utan även titta på 

utbytet med kunder och leverantörer för att stötta hela värdekedjan (ibid.). 

Det finns flera IT verktyg som har bidragit till att förbättra logistik. Dessa är internet, e-

handel och automatisk identifiering samt en pågåeden utveckling inom rfid (Fredholm, 

2013). 

Det pågår en snabb utveckling inom informationsteknik, vilket innebär att förutsättningarna 

för logistiken förändras. Ett ökat IT-användande leder samtidigt till att affärsprocesserna 

förändras vilket skapar nya behov på marknaden. Nya aktörer kommer in på marknaden som 

skapar press på befintliga aktörer. De befintliga aktörerna strävar uppåt i värdekedjan. Det 

finns olika typer av aktörer i värdekedjan som t.ex. virtuella nätbaserade mäklare, 

marknadsplatser som utmanar speditörer, nätmäklare och andra logistikaktörer inom 3PL 

(tredjepartslogistiker) och 4 PL (fjärdepartslogistiker) (Fredholm, 2013). Kombinationen IT 

och logistik blir en viktig konkurrensfaktor(ibid.).   

3.6.1 Tillämpad logistik och IT 
Det finns många exempel på hur denna kombination ser ut idag (Fredholm, 2013).   

 Efterfrågan på avancerade logistiktjänster ökar kontinuerligt. Ökad elektronisk 

handel och industrins fokusering på kärnverksamheten och lägga ut annat. 

 IT, miljö och effektivare logistik går hand i hand. Exempel mobil datakommunikation 

och positionering.  

 Den nya generationens mobilteknik kopplar ihop mobila näten med internt. 

 Utbrett EDI (Electronic Data Interchange) användande bland små och stora 

transportföretag för att effektivisera logistikprocessen har ökat i samband med att 

EDI integreras med internet-tekniken. 
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 Transportföretag anpassar sin verksamhet till Internet. Bokning, tidtabeller, 

individuella priser och spårning av gods med flera. Skräddarsydda interaktiva 

logistiktjänster. 

 Utveckla personalens kunskaper och fokusera på nya system för framgångsrik IT-

användning 

 Svenska transportindustrins IT-baserade logistiktjänster är ledande i Europa  

 Finns skillnader mellan olika delar av transportbranschen. Integratörer satsar 3-4 ggr 

mer på IT än vad övriga bolag gör 

 Den elektroniska handeln ökar antalet sändningar. Samtidigt styrs flöden om från 

butik med leveranser till privatpersoner till privatpersoner och företag som handlar 

direkt på internet. Ställer högre krav på IT-baserade tjänster. 

 Köparna av logistiktjänster är mer kompetenta  

 

3.6.2 Definition av logistik 
En erkänd definition av logistik är: 

”De aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service på rätt sätt plats vid 

rätt tidpunkt och i rätt kvantitet till lägsta möjliga kostnad” (Fredholm, 2013).  

3.6.3 Definition Informationsteknik 
En vanlig definition av IT, Informationsteknik är: 

”Ett samlingsbegrepp för teknik som samlar in, lagrar, bearbetar, kommunicerar, söker och 

presenterar data, text, bild och tal” (Fredholm, 2013). 

Den praktiska tillämpningen av IT i logistik verksamhet delas upp i dem delar: 

1. Hårdvara, som till exempel PC, servrar, smarta mobiler, streckkodsläsare m.fl., som 

är kopplade till en programvara, ett informationssystem 

2. Programvarutillämpningar eller informationssystem, som med stöd av It-teknik 

används för att samla, bearbeta, presentera och kommunicera information. Det kan 

handla om affärssystem, enklare informationssystem för fakturering m.fl. 

3. Nätverk och kommunikation, kopplar samman logistikföretaget med sina kunder, 

partners och andra i omvärlden. Exempel är telefoni, e-post, lokala nät, bredband, 

Internet, SMS datafiler och EDI. 

4. Kunskap för att utnyttja IT på bästa sätt. Det behövs kunskap och förståelse hos 

ledning och verksamhetspersonal för att använda och utnyttja IT på bästa sätt i 

företagets verksamhet. Krävs teknisk expertis. Egen eller inhyrd. 

5. Tjänster, baserade på kunskap och teknik, till exempel självbetjäning, 

leverantörsstyrda lager, track and trace, cross docking ”cross-docking innebär att 

utan lagring snabbt se till att godsflödena avseende innehåll, volym och 

förpackningsform bättre svarar mot den mottagande kundens önskemål efter 

punkten för cross-docking, än före.” (Storhagen, 2011) och tredjepartslogistik som 

betyder att outsourca allt utom företagen kärnverksamhet på externa parter 

(Fredholm, 2013).   
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3.6.4 Outsourcing 
Många företag lägger ut allt utom sin kärnverksamhet på externa parter. Det gäller för 

företagen att spetsa till sina erbjudanden till kunderna. Därför gäller det att- lägga ut vissa 

verksamheter på externa parter, som gör det mycket bättre. Det började med att många 

företag outsourcade sin drift av IT-system. Idag så lägger man även ut sin logistik på externa 

parter. Men att lägga ut sin logistik, ställer högre krav på IT-systemen och att moderbolaget 

har möjligheten att koppla samman sina system till den externa logistik partner (Fredholm, 

2013).   

Dock kan det enligt Fredholm (2013) vara bra att behålla en viss IT-personal internt hos 

företaget. Annars finns det risk att det saknas personal som är kunniga i både IT- och 

verksamhetsfrågor.  

Därmed är det flera företag idag som väljer att ta tillbaka dessa outsourcade logistik tjänster 

det vill säga att insourca dessa i verksamheten igen (Fredholm, 2013).   

3.6.5 Intern infrastruktur  
Det har blivit allt viktigare för företagen att knyta samman ett företags system och 

användare i ett lokalt nätverk. För att ha möjligheten att utnyttja möjligheterna med 

rationellt informationsutbyte och därmed effektiva affärsprocesser (Fredholm, 2006).   

För att minska IT-störningarna och därmed öka effektiviteten finns det vissa åtgärder att 

vidta: 

 Att regelbundet mäta tillgängligheten för system och att utifrån resultatet arbeta 

med åtgärder för förbättring.  Det påverkar direkt den interna effektiviteten på 

företaget 

 Man utbildar användare och inte minst drifttekniker 

 Standardiserad IT-plattform, dvs. samma programvaror, modeller och system i hela 

företaget 

 Lagring av data sker inte på medarbetarnas lokala hårddiskar utan på centrala servrar 

 En gemensam uppgradering ser av programvaror, som påverkar tillgängligheten 

 Helpdesk, internt på det egna företaget eller hos en IT-partner, som de anställda kan 

ringa till 

 En Databas där det finns svar på de vanligaste frågorna som ett sätt att avlasta 

Helpdesken (Fredholm, 2006).   

 

 

 

3.7 Tjänster och Tjänstelogistik 

3.7.1 Tjänster 
En tjänst är en process av delvis överlappande aktiviteter eller händelser där kunden 

medverkar genom att utföra olika moment tillsammans med tjänsteföretagets medarbetare 
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med syftet att uppnå ett visst resultat som påverkar antingen kunden själv eller det kunden 

förvaltar (Edvardsson, Andersson, Sandén & Waller, 1998).  

Utmärkande för tjänster är: 

 Immaterialitet: Tjänster är normalt mer eller mindre abstrakta och immateriella. 

 Samproduktion: Tjänster produceras, levereras, konsumeras eller marknadsförs ofta 

samtidigt och kunden medverkar ofta direkt i den process som skapar tjänsten. Utan 

en kundmedverkan skulle flera tjänster inte uppstå. 

 Heterogenitet: Tjänster sinsemellan är väldigt olika, vad gäller hur medarbetar-, 

kund-, eller kapitalintensiv tjänsten är.  Det är stor skillnad på till exempel sjukvård, 

turism, bevakning, utbildning, transporter, underhållning, finansiella tjänster m.fl. 

Tjänstens heterogenitet får stora konsekvenser för kvalitetsutvecklingen. 

(Edvardsson et al., 1998). 

3.7.2 Tjänstens modell 
Det är viktigt att säkerställa kvalitet i tjänsten, därmed måste kvaliteten vara inbyggd i 

tjänsten redan från början (Edvardsson et al., 1998). 

Tjänsten kan beskrivas i en modell med tre grundbegrepp: 

 Tjänstekonceptet, är en beskrivning av de kundbehov som skall tillgodoses, i form av 

tjänstens innehåll och tjänstepaketets utformning.  

 Tjänstesystemet, är de resurser som krävs eller står till förfogande för att 

tjänsteprocessen och i en vidare utsträckning tjänstekonceptet, skall förverkligas. 

Tjänstesystemet består av kunder, organisationsstruktur, medarbete och fysisk/ 

tekniska resurser. 

 Tjänsteprocessen, är den kedja av aktiviteter som måste fungera för att tjänsten skall 

komma till. Denna tjänsteprocess bör detaljerat beskrivas med de olika aktiviteter 

som genererar tjänsten. (Edvardsson et al., 1998). 

3.7.3 Kvalitetsutveckling 
När det gäller för tjänsteprocesserna att uppnå god kvalitet så handlar det hela tiden om att 

arbeta med kundens förväntningar, behov och den ständiga lärande processen för ständiga 

förbättringar (Edvardsson et al., 1998).  

Viktiga ledningsuppgifter i kvalitetsutvecklingen är att: 

 Skapa förståelse för kundernas behov, förväntningar och agerande, samt se till den 

roll de enskilda medarbetarna har i tjänsteprocessen. 

 Inkludera både medarbetare och kunder i utvecklingsprocessen och hjälpa dem att 

uttrycka sina behov. 

 Involvera strategiska samarbetspartners och leverantörer när dessa är berörda 

(Edvardsson et al., 1998). 
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4. Faktainsamling och Genomförande 
Under detta kapitel beskriver författarna hur primärdata i form av karolinskas interna 

rapporter har samlats in samt hur intervjuerna har genomförts och vilka kriterier som avgjort 

val av intervjuobjekt. Vidare beskriver författarna under detta kapitel grunden till empiriska 

studier samt val av examenarbetets område. I slutet av detta kapitel sammanfattar 

författarna de fyra intervjuerna samt svaren på frågorna som erhållits via email. 

4.1 Interna rapporter och val av område för Examensarbetet 
Examensarbetet inleddes med ett möte där bland andra personal från Karolinska 

universitetssjukhuset träffade författarna för att presentera olika delprojekt inom det stora 

projektet FM på nK. Erik Guldbrand är författarnas handledare på Karolinska 

universitetssjukhuset och han är delprojektledare i projektet -en väg in med ansvar för 

servicecenter, städ och e-tjänstekort och badge m.fl. 

I början av arbetet har författarna fokuserat på att inhämta de mest relevanta dokumenten 

om Nya Karolinska Solna (NKS), OPS-avtal, projektbolaget (SHP), FM-avtal med Coor Service 

Management, entreprenad-avtal med Skanska Healthcare (Skanska Sverige/UK) för att få ett 

bra underlag till arbetet. 

Författarna fick tillgång till projekts plattform Projectplace i form av webbkontot där en 

grupp från karolinskas personal skapat projektet FM på nK och projektet servicecenter och 

ärendehantering. Författarnas handledare på karolinska universitetssjukhus förslagit att 

arbetet antigen ska vara deduktivt- jämför med det befintliga, så har de gjort, gör en så 

kallad "Benchmarking" eller Induktivt- intervjua anställda. Författarna fick ett tips från KTH:s 

handledare att examensarbetet ska handla om Informationslogistik och började inhämta 

teorier om detta. Författarna tillsammans med handledaren på Karolinska 

universitetssjukhuset kom även fram till att Examenarbetets inriktning är SoL servicecenter.    

Verksamheterna som skulle införas i servicecenter var enligt följande lista (utan 

prioriteringsordning): 

JIT Solna och Huddinge 

Försörjningsstationer (FSTN) Huddinge 

Post 

Repro 

Sängverkstaden 

Inköpssystemet 

Upphandling, Inköp 

Till sist har författarna fått en möjlighet att välja mellan tre olika vägar/val att gå för 

examensarbetet: 

Titta närmare på de tre tjänster som ska införas 1/6- 2015. 
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Titta generellt på de övriga sju tjänsterna som ännu inte är införda i servicecenter. 

Titta närmare på en av tjänsterna på listan och titta i detalj på dess flöde. 

Författarna har valt det första alternativet som område för Examensarbetet. 

4.2 Empiriska studier 
Primärkällor i form av Karolinskas interna dokument och intervjuer utgörs av de empiriska 

material som författarna själva har valt att ta använda sig av och/eller som ligger väldigt nära 

forskningsobjektet och undersökningens syfte.   

För att kunna få en bra bild över servicecenters uppgift i karolinska universitetssjukhuset och 

vilka tjänster som ska införas i SoL servicecenter så har tre halvstrukturerade intervjuer och 

en skriftlig intervju har utförts på karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. 

Eftersom tre av intervjuerna har varit i form av halvstrukturerade intervjuer, så har frågorna 

formulerats om så att svaren efter varje genomförd intervju ska kunna jämföras med 

varandra.  Varje intervju gav oss exempelvis ny information om organisationen, 

kontaktpersoner eller pågående implementeringsprocesser. Därmed så var det viktigt att 

revidera frågorna inför nästkommande intervju. Dessutom har en ostrukturerad intervju 

genomförts med leverantören Coor i Solna.  

Viktigt att poängtera är dock att alla respondenter utom Jane Lindholm på Coor och Tania 

Smelova på Karolinska universitetssjukhuset har erhållit exakt samma frågor i skriftlig form. 

De har svart på frågorna muntligt och/eller skriftligt.  Den ostrukturerade intervjun med Jane 

Lindholm på Coor har genomförts för att säkerställa och täcka in området från olika 

perspektiv samt för att erhålla mer information om det nya Servicecentret i Nya Karolinska 

Solna (NKS). 

Samma grundfrågor i form av en grundmall har ställts till tre personer på Karolinska 

universitetssjukhuset och svaren på dessa har sedan transkriberats ord för ord och skrivits 

ned i talspråk. Intervjun med Jane Lindholm på Coor har också transkriberats ord för ord, 

men där följde inte respondenten samma grundmall som för Karolinska 

universitetssjukhuset.  Transkriberingen har genomförts för att få bra information om 

servicecenters nuläge och historik och säkerställa bra validitet. Dock har det visat sig att den 

induktiva metoden, med halv-strukturerade intervjuer kan vara svårförståelig för vissa 

respondenter samt att det är en väldigt tidskrävande metod. Respondenterna upplevde att 

transkriberingen var ostrukturerad och svårtydlig med talspråk och en del grammatiska 

felskrivningar, vilket resulterade i att transkriberingarna av Kristina Kvastad och Mariann 

Nordins intervjuer ord för ord har fått strykas som bilagor i denna rapport. Där har 

transkriberingarna istället ersatts med sammanfattningar av respektive intervju. Dessa 

sammanfattningar innehåller de viktigaste delarna ur intervjuerna och har använts vid 

analysen och slutsatserna. Kompletterande frågor som dykt upp efter intervjuerna har 

skickats i form av Microsoft Word dokument via email till berörda personer för att besvara 

dessa frågor.  

Efter varje genomförd transkribering har ett Microsoft Word dokument skickats till berörd 

respondent för att säkerställa att allt som sagts under intervjuerna stämmer med vad som 
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skrivits i det transkriberade dokumentet. I de fall där transkriberingen inte har godkänts av 

respondenten har författarna istället sammanfattat det viktigaste som sagts under intervjun 

och skickat detta Microsoft Word dokument till respondenten för godkännande. I de fall 

respondenten inte godkänt detta så har materialet strukits helt från arbetet. 

Varje intervju var mellan en och en och halvtimme lång där förutbestämda frågor ställdes 

under intervjuns gång. Intervjuerna gav också utrymme för personliga åsikter och kunde 

bana väg för en fri diskussion för att kunna få ut mer detaljerad fakta om service och logistiks 

servicecenter. 

4.3 Genomförande och urval av intervjuobjekt 
Syftet med att genomföra kvalitativa intervjuer var att författarna ville säkerställa att teori i 

form av litteraturstudier, rapporter, artiklar och faktainsamling från webbsidor så kallad 

sekundärdata till denna magisteruppsats överensstämmer med verkligheten.  

Författarna fick efter en kontakt med handledare Erik Guldbrand förslag på Intervjuobjekt 

inom avdelningen servicetjänster och logistik (SoL) och beställaravdelningen FM vid 

Karolinska universitetssjukhuset samt hos leverantören Coor. Personerna listade i 

nedanstående prioriterings-ordning är baserad på vilka som är mest relevanta att kontakta 

inom dessa enheter utifrån vårt valda område:  

Elisabeth Ström (Projektledare och Verksamhetsutvecklare, Sektionen för FM- och 

Logistikutveckling, M97 Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset)  

Kristina Kvastad (Enhetschef Servicecenter, SoL (Servicetjänster och 

logistik)/Beställaravdelningen FM, Karolinska universitetssjukhuset) 

Marianne Nordin (Avdelningschef, SoL (Servicetjänster och logistik), M 97 Huddinge, 

Karolinska universitetssjukhuset) 

Anna Rosenqvist (Medarbetare Servicecenter, SoL (Servicetjänster och logistik) 

/Beställaravdelningen FM, Karolinska universitetssjukhuset) 

Konsult: Interims chef för Servicecenter, ”konsult”, inget namn, inte kvar på Karolinska. 

Gordana Luketa (Projektledare och Delprojektledare VNS Vård-/verksamhetsnära service i 

FM på nK, Karolinska universitetssjukhuset) 

Jane Lindholm (Coor Servicecenter, NKS (Nya Karolinska Solna), Coor Service Management) 

Lisa Keronen (Städcontroller, Beställaravdelning FM, Karolinska universitetssjukhuset, 

föregångare till Erik Guldbrand) 

Eftersom författarna prioriterar kvalitet i arbetet snarare än kvantitet och för att utnyttja 

tiden på bästa möjliga sätt, så bestämde sig författarna för att ta kontakt med de tre första 

personerna i listan. Samt att genomföra en intervju med Coor för att erhålla en infallsvinkel 

mot Coors framtida servicecenter i Nya Karolinska Solna. 

Författarna började med att intervjua enhetschef Kristina Kvastad med ansvar för 

servicecenter vid avdelningen servicetjänster och logistik (SoL). Detta för att kunna få 
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närmare uppfattning om servicecenters organisation och nuläge, prioritering av olika 

tjänster, nya verksamheter som ska införas i servicecenter den 1 juni 2015. Samma dag 

intervjuade författarna Jane Lindholm från Coor för att kunna tydliggöra likheter och 

olikheter mellan Coor servicecenter/helpdesk i det Nya Karolinska Sjukhuset och Karolinska 

universitetssjukhusets servicecenter. En ytterligare intervju med Projektledare och 

Verksamhetsutvecklare Elisabeth Ström vid beställaravdelningen FM genomfördes. Detta 

eftersom Elisabeth har varit projektledare för uppstarten av servicecenter vid Karolinska 

universitetssjukhuset. Elisabeth hade koll på historien samt organisationen och hade 

medverkat vid servicecenters uppbyggnad och tagit fram rutiner för implementeringen av de 

första tjänsterna i servicecenter.  

Den sista intervjun var med Mariann Nordin som är avdelningschef för servicetjänster och 

logistik (SoL). Där en stor del av intervjun handlade om systematiskt förbättringsarbete som 

avdelningen har arbetat med sedan år 2006 och som lett fram till att de fått utmärkelsen 

Svensk kvalitet år 2011.  

Utöver de planerade intervjuerna har författarna efter en rekommendation från Mariann 

Nordin tagit kontakt med chefen Tania Smelova på avdelningen beställaravdelningen FM för 

att ställa några kompletterande frågor. Författarna kontaktade henne via email för att få 

detaljerad information om frågor gällande den nya servicecenters nulägesarbete och den 

nya organisationen sedan 1 april 2014 där servicecenter numera ingår under 

beställaravdelningen FM.  

4.4 Intervjuer sammanfattning   

4.4.1 Kristina Kvastad 
Kristina Kvastad, Enhetschef Servicecenter, SoL, Karolinska universitetssjukhuset, 2015-04-

27. 

Den första intervjun genomfördes med Kristina Kvastad, enhetschef för servicecenter på 

enheten Service och logistik (SoL), Karolinska universitetssjukhuset. Sedan april 2014 så 

befinner sig servicecenter organisatoriskt under Beställaravdelningen FM (Kvastad, 2015), se 

bilaga 3.  

Kristina Kvastad ansvarar för servicecenter och tre medarbetare. Servicecenter är placerat i 

Huddinge men täcker upp för kunderna i både Karolinska Huddinge och Karolinska Solna.  

Kund- alla som använder tjänsterna som finns i SC, enligt Kvastad (2015), bilaga 3.   

Servicecenter hanterar idag städ, konferensservice, patienttransporter, varutransport, 

pendelbussen. Den 1 juni 2015, ska tre nya tjänster införas i servicecenter och de är: JIT i 

Huddinge och Solna, försörjningsstationer i Huddinge och e-tjänstekort och badge. När dessa 

tjänster införs så planerar Kristina att utöka antalet medarbetare till fyra stycken för att 

minska sårbarheten i verksamheten och kunna möta upp för implementeringen av de tre 

nya tjänsterna (Kvastad, 2015), se bilaga 2. 

Arbetet med att starta ett servicecenter har pågått länge och verksamheten startade år 

2013. Syftet med servicecenter är att det underlättar för kunden, det ska vara ”en väg in”. 

Servicecentret startade i samband med att sjukhuset bytte städleverantör. Tidigare hade 
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man upplevt att städleverantören inte återkopplade på hur kunden upplevde städningen. 

För att få bättre kontroll över hur städtjänsten utfördes så ville man ha ett servicecenter i 

egen regi (Kvastad, 2015), se bilaga 2. 

 Servicecenter hanterar ca 70-90 telefonsamtal om dagen och ungefär lika många ärenden i 

ärendehanteringsprogrammet med mail och telefon som kommer in. Det klarar de på tre 

personer. Dock kan det vara sårbart när en är sjuk eller är på kurs att klara av att ta alla 

samtalen, någon måste täcka upp för den personen som är frånvarande (Kvastad, 2015), se 

bilaga 2.  

Servicecenter utgörs av 1:a linjen och 2: a linjen. Den 1:a linjen består av de som arbetar i 

servicecenter.  Alla ärenden som går att lösa på 5 minuter hanteras av 1:a linjen. Ärenden 

som inte går att lösa på 5 minuter, lägger man över mot 2:a linjen, de som ska lösa ärendet 

(Kvastad, 2015), bilaga 2.  

Enligt Kvastad (2015) har man som mål att införa alla tjänster inom enheten Service och 

logistik, SoL:s tjänstekatalog. De resurser som begränsar detta är begreppen kvalitet, tid och 

pengar. Om det ska hållas kvalitet och man inte har oändligt med pengar så tar det ju tid.  

Kvastad (2015) nämnde också angående Servicecentret som ska finnas i NKS, Nya Karolinska 

Solna och drivs av leverantören Coor.  Där kommer Coor att ha sitt eget 

ärendehanteringssystem och Karolinska kommer ha sitt eget. Det pågår ett arbete där man 

tittar på Hur man kan integrera de med varandra? (Kvastad, 2015), se bilaga 2.  

Detta gränssnitt tittar Erik på (Erik Guldbrand, Delprojektledare projektet FM- En väg in) 

(Kvastad, 2015), se bilaga 2. 

Vad gäller prioriteringssystem för tjänster vid samma tillfälle, så är det hela tiden en dialog 

mellan servicecenter och administration och services ledningsgrupp. De frågor man ställer är 

bland annat Hur fort kan servicecenter växa? Hur vet man vad som är mer alarmerande 

viktigt för kunden? (Kvastad, 2015), se bilaga 2.  

Vad gäller kriterier som påverkar valet av tjänster så sker en bedömning vid varje 

implementerings tillfälle. Det kan vara en avtalsfråga som för städ eller vad kunden har 

behov av (Kvastad, 2015), se bilaga 2.  

Det finns inget kösystem för införande av nya tjänster.  Man betar av införandet av nya 

tjänster i den ordning som de tas upp för beslut i ledningsgruppen. För varje halvår fattar 

man beslut, vem är det som förs in? Så får man ju titta så här vilka är kvar? Behöver listan 

revideras innan man fattar nästa beslut? (Kvastad, 2015), se bilaga 2. 

När det kommer till tidsplanering för införandet av nya tjänster så arbetar man i fyra 

månaders perioder.  Vi drar igång en införande fas direkt efter jul eller direkt efter sommar 

semestern. Det är flera parametrar som kontrolleras: Hur man ska ragga ärendet i 

ärendehanteringsprogrammet? Beställa tid med Navet förvaltningen och ställa om alla 

telefoner (Kvastad, 2015), se bilaga 2. 

Det gäller också att vända kunden mot att lägga sitt ärende hos servicecenter och att styra 

kundflödet åt rätt håll. Det handlar också om en mental förändring, ganska snabb om vi har 
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fyra månader på oss. Plötsligt ska vi ändra beteende i hela arbetsgruppen som ju utför den 

tjänsten, enligt Kvastad (2015), se bilaga 2. 

Lean 

Servicecenter och enheten Service och logistik arbetar enligt LEAN filosofin och deras LEAN 

filosofi skiljer sig ifrån den som hela Karolinska universitetssjukhuset arbetar efter. De 

började arbeta med LEAN filosofin långt innan sjukhuset gjorde det (Kvastad, 2015), se bilaga 

2.  

Avdelningen Service och logistik (SoL) fick utmärkelsen Svensk kvalitet år 2011. Då har man 

blivit examinerad med det man jobbar med, har en systematik och en metodik med allt i sitt 

förbättringsarbete. Det finns en väldigt hög mognad i utförardelen över hur man jobbar med 

kundflöden, kvalitet och förbättring tjänsterna. Och så blir det så mycket värdeskapande tid 

för kunden som möjligt, enligt Kvastad (2015), se bilaga 2.  

Servicecenter arbetar med lean redskapet 5S inom servicecenter. Alla medarbetare känner 

till redskapen. Det är världens ordning där inne. Lean är inte bara projektpunktinsatser, utan 

det är en kultur. Vi jobbar med flödeskartläggning. Vi tittar på hur vi utvecklar våra processer 

(Kvastad, 2015), se bilaga 2. 

Vad gäller slöseriet, så är det största slöseriet genomloppstiden för att någonting blir utfört. 

Det kan vara väldigt stor variation på inflödet, t.ex. kan komma hundra samtal ena dagen 

och inget nästa. Det andra är att det är stor variation på kunden. Det tredje är att det är stor 

variation på systemen (Kvastad, 2015), se bilaga 2.  

Ett annat verktyg heter PDCA, Planera, Utföra, Kontroller och Agera som är självklar del i 

servicecenters förbättringsarbete (Kvastad, 2015), se bilaga 2. 

Vad gäller dokumentation om 55 kontaktvägar och det finns 49 sätt att göra beställning, 

information, felanmälan. Det var en genomgång som gjordes inför att fatta beslut om 

servicecenter. Genomgången visade hur rörigt det är för kunden (Kvastad, 2015), se bilaga 2. 

Det finns alla möjliga servicecenter inom sjukhuset. HR har ett servicecenter samt Locum. 

Locum är de som Karolinska universitetssjukhuset hyr sina fastigheter ifrån. De kontaktas om 

till exempel fönsterrutorna har gått sönder. Då ska man ringa Locums servicecenter inte 

universitetssjukhusets servicecenter. Det är klart att vi kan slussa vidare ärendet, men vi 

brukar bara säga ring det här telefonnumret (Kvastad, 2015), se bilaga 2. 

 
 

4.4.2 Jane Lindholm, Coor 
Intervju Jane Lindholm, Projektledare Helpdesk, Nya Karolinska Solna (NKS),  

Coor Service Management, 2015-04-27. 

Jane Lindholm började med att berätta om sin bakgrund inom Coor. Hon har en lång 

erfarenhet inom Coor. Arbetat ca 17 år varav 15 år på kontrakt hos Ericsson i Kista. Där har 

hon drivit ett driftcenter åt Ericsson. Jane Lindholm har som uppgift att bygga det nya 
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Servicecenter och Helpdesk som ska finnas på Nya Karolinska Solna (NKS). Det är första 

gången Coor ska driva ett sjukhus med ansvar för både mjuka och hårda FM tjänster och där 

50 % utgör fastighetstjänster. Hon startade sin nya tjänst för två veckor sedan och har för 

tillfället bara ett blankt papper att bygga på.  När man tittar på Nya Karolinska så är Helpdesk 

ett arbetsnamn i dagens läge, (Lindholm, 2015), se bilaga 4. 

Det råder lite olika uppfattning om det ska heta servicecenter eller helpdesk? För Coor 

kommer ha både servicecenter och helpdesk och reception i Nya Karolinska Solna Sjukhuset.  

Där servicecenter kommer att vara en fysisk disk där du kan få personlig service. Där du som 

vårdpersonal ska kunna hämta ut nycklar, kort, ställa frågor eller göra en felanmälan. I 

Servicecentret kommer det vara personal på plats kanske kl. 7- 17 eller något sådant.  

Sen kommer det även att finnas en reception i Nya Karolinska Solna (NKS) som ska drivas av 

Coor. Receptionen kommer att vara bemannad kl. 7-22. För övrigt kommer ju väktare vara 

på plats hela tiden (Lindholm, 2015), bilaga 4.  

I Helpdesken kommer det vara dygnet runt service, bemannad personal. Det sitter alltid 

någon och tar emot ärenden per mail, telefon eller i ärendehanteringsprogrammet 

(Lindholm, 2015), se bilaga 4. 

Coor har ett avtal med Nya Karolinska sjukhuset. De levererar tjänster enligt avtal. Om det 

finns nya tjänster som Coor ska leverera så blir det tilläggstjänster och kunden får betala 

extra för det (Lindholm, 2015), se bilaga 4.  

Coor kommer leverera de flesta tjänster i Nya Karolinska Solna Sjukhuset som t.ex. 

utfärdandet av E-passerkort. Där de enligt avtalet kommer att ansvara för utlämning av E-

passerkort. Dock gäller det att studera avtalet i mer detalj om Coor även ska kunna tillverka 

passerkort och lägga på Accesser? Coor kommer inte leverera Patienttransporter, som 

Karolinska själva ska hantera (Lindholm, 2015), se bilaga 4. 

Lite syftet varför man tittar på andra nya tjänster? Man tittar lite, vad är det Coor ska 

leverera på Nya Karolinska, hur ska vi anpassa oss så bra som möjligt för att smälta in?  

(Lindholm, 2015), se bilaga 4. 

Lean 

Coor jobbar med förbättringar. De har ett system som heter Axtio, där man lägger in 

förbättringsförslag. Där målet är att varje medarbetare ska komma på två förbättringar per 

år (Lindholm, 2015), se bilaga 4. 

Vad gäller prioritering av Servicetjänster? Så är det ju annorlunda med ett sjukhus. Det kan 

ju vara lokalvård. Att man kommer in i en operationssal och det inte är en duglig 

operationssal. Då måste man ju direkt åtgärda problemet. Se till att folk springer på det. Eller 

det kan handla om avfallshantering efter en operation, att man har amputerat ett ben och 

någon snabbt måste komma och åtgärda det. I en Helpdesk måste det finnas en Lathund 

eller Matris som säger att de här ärendena är akuta ärenden. När ett ärende har åtgärdat är 

det jätteviktigt att man återrapporterar det som blir utfört, att man ger en återkoppling 

(Lindholm, 2015), se bilaga 4.  
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Vad gäller ärenden som hanteras i 1: a respektive 2:a linjen, där 1:a linjen ska lösa ärenden 

på 5 minuter, annars går det vidare till 2:a linjen. Coor gör ingen skillnad på korta och långa 

ärenden. Allt går in under samma tak. Det kan vara ett fastighetsärende som tar 3 veckor att 

åtgärda för att man beställde reservdelar (Lindholm, 2015), se bilaga 4. 

Enligt plan så ska Servicetjänster och Helpdesk vara infört 1 juni 2016. Vid det datumet så 

skall personal finnas på plats i reception, servicecenter och helpdesk för att ta emot 

ärenden. Coor tar över sjukhuset i olika faser. Sjukhuset är indelat i 5 olika huskroppar. De 

tar över 2 huskroppar bara om ett år och i Huvudentrén tar de över om ytterligare om 1 år, 

2017.  Sen är det ju fram till 2018 tror jag, som allting ska vara klart och överlämnat i olika 

steg (Lindholm, 2015), se bilaga 4.   

4.4.3 Elisabeth Ström 
Intervju Elisabeth Ström, Verksamhetsutvecklare & Projektledare, Sektionen för FM- och 

Logistikutveckling, Karolinska universitetssjukhuset, 2014-04-28. 

Elisabeth Ström var med och ledde projektet för att starta upp det servicecenter som vi har 

nu. Servicecenter har hitintills tillhört SoL, Service och logistik men sedan april 2014 så tillhör 

servicecenter Beställaravdelningen FM på Karolinska universitetssjukhuset, (Ström, 2015), se 

bilaga 5.  

Servicecenter började som ett Strategiprojekt, kan det vara 2007? Man tittade på hur 

logistiken skulle se ut. Kom fram till att man behövde någon form av helpdesk för hantering 

av beställning, information och felanmälan. Det var två år sen drygt som själva 

införandeprojektet startade. Syftet då var ju att underlätta för kunden samt få en mer 

strukturerad kundkontakt vid beställning, information och felanmälan. Innan de så hade 

sjukhuset olika mobilnummer, och e-postadresser och så, som kunden skulle ringa beroende 

på vilken tjänst eller person och så (Ström, 2015), se bilaga 5. 

Kunder till servicecenter är alla som kommer åt Ärendehanteringssystemet Navet från 

Intranätet sidan, Inuti. I Navet kan alla som är Karolinska anställda lägga beställningar, 

information och felanmälan. Även kunder som bor i våra lokaler som t.ex. Karolinska 

institutet kan ringa till servicecenter (Ström, 2015), se bilaga 5. 

Lean 

Så fort en ny verksamhet är införd i servicecenter så är tanken att en representant från 

servicecenter och en från den införda verksamheten ska träffas regelbundet och arbeta med 

förbättringar (Ström, 2015), se bilaga 5. 

Det är Kristina Kvastad i egenskap som linjechef som ansvarar för förbättringsarbetet för 

servicecenter (Ström, 2015), se bilaga 5. 

Tjänster 

Vad gäller införandet av tjänster i servicecenter. Städ var ju den första tjänsten som infördes 

på grund av att man gjorde en städupphandling (Ström, 2015), se bilaga 5.  
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Övriga tjänster som infördes under de drygt 1, eller 2 års tid som jag jobbade med det så var 

det städ, patienttransport, konferensservice och varutransport. Efter projektets slut så 

infördes pendelbussen och sterilflödet i Solna. Nu håller Tina (Kristina) på med planeringen 

av införandet av e-tjänstekort och badge, försörjningsstationerna i Huddinge och JIT (Ström, 

2015), se bilaga 5. 

JIT, Just-in Time? Benämningen är lite missvisande. Det är mer en Kanban princip att man 

har liksom tom/full och sen har man streckkodsbeställningar. Det finns Kanbankort. Som 

innebär att om facket är slut, så tar man ut kortet och så sätter man det på dörren (Ström, 

2015), se bilaga 5.  

Tjänster som ännu inte är införda i servicecenter är bland andra internposten, sängverkstan, 

reprocentral, patienttjänst och scanning av journalkopior. Allt inom SoL, Service och logistik 

ska ju införas i servicecenter. Men vad gäller verksamheter från AoS (Administration och 

service) som ska införas vet jag inte (Ström, 2015), se bilaga 5. 

Det finns ingen vetenskaplig prioritering för införandet av tjänster. Utan man betar av de 

tjänster som är kvar att införa i SoL. Så då har man nog sparat posten och repro till sist för 

att det inte är så stora tjänster eller så mycket kundkontakt enligt Ström (2015), se bilaga 5.  

När man har listat vissa tjänster som skulle kunna ingå i servicecenter så har man utgått ifrån 

AoS tjänstekatalog. När man sedan har infört en verksamhet i SoL så har man istället tittat på 

organisatoriska lådor. Man har infört verksamheter oberoende av vilka tjänster de levererar, 

enligt Ström(2015), se bilaga 5. 

Ström var även med och tog fram en arbetsmetod vid implementering av en ny tjänst i 

servicecenter (Ström, 2015), se bilaga 5. 

Servicecentret på Nya Karolinska Solna Sjukhuset som ska drivas av Coor var en del av en 

jättestor OPS upphandling. Där Coor kommer att vara leverantör och ansvara för driften av 

Servicecentret i 40 år. Coor ska ansvara för både mjuka och hårda FM tjänster i sjukhus 

byggnaden. Problemet är att kunden kommer att ha tre olika val om det gäller FM tjänster. 

Beroende på om det gäller hus i Huddinge, rest Solna eller Nya Karolinska Solna (NKS). Om 

det gäller de hus där Locum är fastighetsägare, om det är ett problem med att byta lampa, 

eller måla om eller nått. Då måste man ringa till Locum. Och det gäller då för Huddinge och 

rest Solna. Det är då för Hårda FM. Och om det är mjuka FM tjänster i Huddinge eller rest 

Solna, då får kunden ringa till servicecenter enligt Ström (2015), se bilaga 5. 

Angående det här dokumentet som pratar om 55 kontaktvägar och sen var det 49:e, för att 

få information. Ström (2015) trodde att det kunde komma från ett projekt som hette FM 

projektet, som man gjorde som resulterade i den här nya organisationsbilden.  

Det FM-projektet beställdes av deras direktör Gunnar. Projektet levererade statistiken och 

diagrammen. Ströms projekt levererade det som heter koncept, konceptbeskrivning och 

metod, enligt Ström (2015), se bilaga 5. 
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4.4.4 Mariann Nordin 
Mariann Nordin, Avdelningschef, Service och logistik, Karolinska universitetssjukhuset, 

2015-05-08. 

Tanken med att starta ett servicecenter börjat redan när avdelningen för Servicetjänster och 

logistik haft i tanken att införa en service desk för sina samtliga tjänster. I 2012 var planen 

med att införa en Service desk med på verksamhetsplanen och då startade arbetet med att 

införa en Service desk. Service desk har setts som en strategi i att skapa kostnadseffektiv och 

kundfokuserad service och logistik (Nordin, 2015), se bilaga 8. Under arbetet har Service 

desk bytt namn och konceptet heter numera servicecenter. Tanken bakom Servicecentret är 

att det ska bli lättare för kunder att göra beställning, felanmälan och söka information. Att 

kunden ska ha ”en väg in” istället för många kontaktvägar som var upp till 60 kontaktvägar 

innan startade servicecenter och inte behöva lägga tid på att hitta rätt i SoL:s organisation. 

Servicecentret öppnades den 2 april 2013 (ibid.).  Allt handlar om att det ska bli lättare och 

enklare för kunden att gör BIF och att förbättra Service och logistik tjänster genom att 

avdelningen få kontroll på vad är för frågor och ärende som kommer in (Nordin, 2015), se 

bilaga7.  

Målsättning är egentligen att alla tjänster ska in i Servicecentret. Vad gäller hinder som gör 

att vissa tjänster är svåra att implementera i SC, det finns egentligen inga hindrar utan det är 

bara att det ta lång tid och krävs en lång startsträcka för att starten ska bli bra och det är för 

de som ska jobba med och får kunderna (Nordin, 2015), se bilaga 7.   

Nordin (2015) menade att de faktorer som kvalitet, kostnad och tid i prioriteringstriangel är 

alla viktiga men det beror på hur man ser på det. De nya tjänsterna som ska införas i 

servicecenter (JIT, försörjningsstationer och E-tjänstekort och badge) har inte diskuterats 

utifrån prioriteringstriangeln. När nya tjänster ska införas får beställaravdelningen lyfta den 

frågan till ledningsgruppen. Servicetjänster och logistik tar inget beslut själva utan 

beställaravdelningen behöver vara med. 

Kriterier som påverkar valet av tjänster som ska ingå i servicecenter är framför allt vinsten de 

kan tjäna på vid införandet av tjänsten.  

 

 

De flesta mjuka FM tjänster sköts av Servicetjänster och logistik till största delen i och med 

Servicetjänster och logistik är Karolinskas interna leverantör av mjuka FM-tjänster. NCA 

sköter städ, kost sköts av Sodexo och i Solna sköter Textilia allt vad gäller kläder och textilier 

från att ta emot transport, se till att det kommer in i skåpen. I Huddinge sköter Textilia 

kläder och textilier transporten fram till varumottagningen och sen är Servicetjänster och 

logistik personal som tar emot, ser till att det kommer till textilförrådet och sen ser till att 

det kommer ut på rätt ställe. Så det är Servicetjänster och logistik tillsammans med Textilia 

som ta ansvaret för textilier och kläder i Huddinge.  

Städ var första tjänsten Servicecentret började med. De var tvungen att börja med städ för 

att de höll på att upphandla nya städtjänster och skulle bestämma om städleverantörerna 
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själva skulle ha ett servicecenter gällande städ frågor, för det hade de i den förra 

upphandlingen, eller skulle Servicetjänster och logistik sköta den här tjänsten själva. 

Servicetjänster och logistik bestämde att inte köpa den tjänsten utan sköta den själva för att 

få bättre kontroll och kunden ringer till SoL:s servicecenter istället för städleverantör 

servicecenter och därför var de tvungna att ta det beslutet just då för att det tidsmässigt inte 

fanns något val men för övrigt såhär vill de titta på och se vad, vilka tjänster har de haft 

flesta vinst/vinster med (Nordin, 2015), se bilaga 7.  

De har ”bemannat SC vartefter behovet har ökat genom att omvandla tjänster där tid har 

frigjorts i och med införandet av tjänsterna i SC” (Nordin, 2015), se bilaga 8. 

I servicecenter använder samma systematiska arbetssätt för förbättringsarbete som SoL har 

gjort sedan 2006. ”Kartläggning har gjorts av arbetet på servicecenter” (Nordin, 2015), se 

bilaga 8.  

Servicecentret tillhör Beställaravdelningen FM, men drivs av Servicetjänster och logistik. 

Både Beställaravdelningen och Servicetjänster och logistik ingår i samma ledningsgrupp 

Administration och service. Servicetjänster och logistik fått en utmärkelse Svenskt kvalitet 

2011 för att de jobbar hela tiden enligt en metod med förbättringar och utveckling och de 

var en förebild för andra och en bra arbetsplats. I Servicetjänster och logistik använder lean 

filosofi som underlag för förbättringsarbete men de kallar inte lean men har egentligen 

samma tankar. Servicetjänster och logistik har ungefär 20 möten om året som de kallar 

fördrivningsmöten. De bedriver ett systematiskt förbättringsarbete så att man ingår i en 

grupp som sedan ses en timme var annan vecka. De har i överlag använt verktygen 5S, de 

flödes kartlägger och har de det systematiska förbättringsarbetet (Nordin, 2015), se bilaga 7.  

Vad gäller servicecenter i NKS menade Nordin (2015), se bilaga 8, att Servicecentret i det nya 

sjukhuset inte har startats ännu, men enligt avtal så kommer servicecenter funktionen att 

vara den fysiska delen av Helpdesk ”kommunikationscentra för alla tjänsterelaterade frågor” 

(ibid.). Servicecenter i NKS kommer att vara bemannat från klockan 7 till 17 och Helpdesk ska 

vara tillgänglig alla dagar året runt. I nuvarande Karolinska finns ett SC. Det kommer att bli 

väldigt stora skillnader mellan Karolinska eget servicecenter och NKS Servicecenter. Coor har 

ett mycket större utbud av tjänster som de ska hantera, för de ska även ha alla hårda FM 

tjänster, allt inom byggnaden. Servicecenter i nuvarande Karolinska har bara de mjuka FM 

tjänsterna. Servicecentret i det nya sjukhuset (NKS) ska till skillnad mot nuvarande Karolinska 

servicecenter vara öppet på dagtid. Dit man kan gå rent fysiskt. Nuvarande Karolinska 

servicecenter är en telefontjänst, det finns ingen möjlighet för kunden att besöka den. 

(Nordin, 2015), se bilaga 7. 

4.5 Sammanfattning till svaret på frågor via mejl  

4.5.1 Tania Smelova 
Tania Smelova, Chef Beställaravdelning FM. Karolinska universitetssjukhuset, 2015-05-13. 

Enligt Smelova (2015), se bilaga 9 så har Beställaravdelningen FM en intern plan för 

prioritering vid införandet av flera FM- tjänster i servicecenter.  
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Om kriterier vid valet av tjänster som ska införas i servicecenter och hur de prioriteras 

menade Smelova (2015) att kriterierna är volym, antal ärenden samt kapacitet att 

implementera hos servicecenter och den avlämnande organisationen. När det gäller 

prioritering så menade hon att de stora volym tjänsterna och tjänster som har avtal med 

leverantör prioriteras först. De tjänster som har många ärenden har en hög prioritering. 

Smelova (2015) nämnde att alla tjänster kan införas och hanteras via servicecenter men det 

kan ta upp till 3 år att implementera och det beror på att Karolinska har en omfattande 

verksamhet. Vidare menade Smelova (2015) att resurser som bör omfattas är chefen för 

servicecenter eller projektledare, medarbetare i servicecenter samt representanter från 

utförarna av servicetjänsterna. Nuvarande Karolinska servicecenter ligger organisatoriskt 

under beställaravdelningen FM och detta från och med 1 april 2014.   
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5. Analys  
Under detta kapitel analyserar författarna insamlad information från intervjuerna och 

kopplar till teorier samt svarar på frågor under uppsatsens syfte i avsnitt 1.3. Det som var 

utmärkande var att oavsett rollen av de intervjuade personal så fanns där ett gemensamt 

tankesätt. Detta tolkar författarna som att frågorna under uppsatsens syfte skapar 

trovärdighet och värde till uppsatsen. 

Ska man fortsätta arbeta med införandet av nya tjänster enligt en speciell 

prioriteringslista? 

Kvastad (2015) menade att det egentligen inte finns någon speciell prioriteringslista vid 

införandet av nya tjänster i servicecenter. Det handlar hela tiden om en dialog mellan 

servicecenter och Administration och service (AoS) ledningsgrupp. Urvalet sker genom att 

titta på vad som är mest alarmerande för kunden samt vad servicecenter har för kapacitet 

eftersom de gör allt med egna resurser. Varje halvår fattar man beslut i ledningsgruppen om 

vilka tjänster som ska införas i servicecenter. Vid införandet av nya tjänster arbetar man i 

fyra månaders-cykler för att ingen ska hinna glömma bort något över t.ex. 

semesterperioderna. 

Både Kvastad (2015), Ström (2015) och Nordin (2015) menade att det finns ingen speciell 

prioriteringslista, utan meningen är att alla tjänster inom Service och logistik ska införas i 

servicecenter på sikt.  Det kan handla om en avtalsfråga, som när städ var den första 

tjänsten att införas i servicecenter. 

Nordin (2015) informerade att efter att införandet av den nya organisationen med 

Beställaravdelningen FM som organisatoriskt beslutar om servicecenter, så tas besluten av 

Beställaravdelningen eller AoS ledningsgrupp. Numera är det Tania Smelova, chef på 

Beställaravdelningen FM som äger den frågan. Smelova (2015) menade att det finns en 

intern tidsplan för införandet av nya FM-relaterade tjänster i servicecenter. Vidare menade 

Smelova (2015) att prioriteringen av tjänster sker enligt principen att de stora volym 

tjänsterna och tjänster där det finns ett avtal med leverantör prioriteras först. Andra faktorer 

som påverkar är antal ärenden och kapaciteten hos servicecenter att ta emot tjänsten och 

kapaciteten hos den organisation som lämnar över tjänsten.    

När det gäller Servicecentret som Coor ska driva i Nya Karolinska Solna sjukhuset, så finns 

det ingen prioriteringslista. Coor kommer leverera tjänster enligt undertecknat avtal. Om 

kunden vill ha några fler tjänster utförda kommer dessa klassas som tilläggstjänster och 

debiteras extra eftersom de är utanför avtalet. Generellt menade Lindholm (2015) att det i 

Helpdesk måste finnas en Lathund eller Matris som säger att vilka ärenden som är akuta 

ärenden. Då sker en prioritering utefter denna lista. Om någon t.ex. sitter fast i en hiss, en 

operationssal är ostädad så att det inte går att operera, då måste någon snabbt prioritera 

det ärendet. 
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Går det bra att implementera alla tjänster inom SoL:s servicecenter och Nya Karolinska 

Solna servicecenter? 

Det går, finns inga begräsningar vad gäller att implementera samtliga tjänster inom SoL:s 

servicecenter, menade Kvastad (2015), Ström (2015) och Nordin (2015). Målsättningen är ju 

att alla tjänster inom SoL:s verksamhet och även i förlängningen alla tjänster inom AoS 

(Administration och service) ska vara införda i servicecenter. Det enda som begränsar är 

triangeln: kvalitet, tid och pengar, se figur 2.9. Det är viktigt att säkerställa kvalitet i tjänsten, 

därmed måste kvaliteten vara inbyggd i tjänsten redan från början (Edvardsson et al., 1998).  

Kvastad (2015) menade att eftersom de gör allt med egna resurser, så det går inte att 

implementera hur mycket tjänster som helst på kort tid, då blir det sämre kvalitet. Om de 

ska hålla kvalitet och inte har oändligt med pengar, så tar det tid att införa en tjänst. Övriga 

respondenter hade inte så mycket att tillägga utan hänvisade till Kvastad (2015). 

Vidare menade Kvastad (2015) att de verksamheter som inte är införda drivs som förut av 

varje enhet och kunden vänder sig till dem direkt. 

Det gäller att se till att tjänstekonceptet, dvs. kundbehoven tillgodoses, hur tjänstepaketet 

utformas (Edvardsson et al., 1998), något som Kvastad (2015) menar pågår en dialog mellan 

avdelningen Servicetjänster och logistik (SoL) och avdelningen Administration och service 

(AoS) om vilka tjänster som står i tur att införas. Något som också påverkar är de resurser, 

dvs. tjänstesystemet (Edvardsson et al., 1998) som står till förfogande samt tjänsteprocessen 

(Edvardsson et al., 1998) den kedja av aktiviteter som ska fungera för att tjänsten skall 

komma till. Det handlar om att boka tid med Navet förvaltningen, det är de som ska 

implementera strukturerna för Ärendehanteringsprocessen, ställa om alla telefoner och 

utbilda de verksamheter som ska införas samt medarbetare i servicecenter menar Kvastad 

(2015).  

Smelova (2015) menade att alla FM-tjänster inom en verksamhet går att hantera via en 

servicecenter-lösning. Det som är begränsande är tiden det tar att implementera en 

verksamhet i Servicecenter. Det kan ta upp till 3år att implementera en tjänst. 

Lindholm (2015) menade att det enda som begränsar implementeringen av nya tjänster i 

Servicecentret vid Nya Karolinska Solna sjukhuset är det rådande avtalet. Vill kunden i det 

nya sjukhuset Nya Karolinska Solna ha flera tjänster så får de betala för dessa tilläggstjänster.  

Tillämpar Service och logistik (SoL) Lean filosofi i sitt arbete för att uppnå förbättring och 

eliminera slöserier? 

Både Kvastad (2015) och Nordin (2015) arbetar med ständiga förbättringar så kallad KAIZEN i 

teorin (Olhager, 2013). Detta kontinuerliga förbättringsarbete startade Service och logistik 

redan år 2006 (Nordin, 2015).  Det började 2006 då de sökte pengar för ett 

arbetsmiljöprojekt där man utbildade alla chefer. Arbetsmiljöprojektet ledde vidare till andra 

förbättringsgrupper och idéer om förbättringspotential (Nordin, 2015). 

Deras förbättringsarbete enligt lean filosofi skiljer sig ifrån Karolinska universitetssjukhusets 

lean arbete. Service och logistiks förbättringsarbete ledde till utmärkelsen Svensk kvalitet år 
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2011 (Nordin, 2015). Det finns en lean grupp där man träffas en timme varannan vecka och 

går igenom varje grupps mätetal och fokusområden, små förbättringar (Nordin, 2015). Det är 

något man arbetar med i hela organisationen.  

Vad gäller eliminering av slöseri- MUDA (Olhager, 2011), så arbetar Servicecenter i 

Karolinska sjukhuset med 5S konceptet. Det finns olika verktyg inom 5S som man använder 

sig av för att hålla ordning på kontoret i servicecenter (Kvastad, 2015). Är det extra stökigt 

inom någon av Kristina Kvastads verksamheter så ser hon till att använda lite 5S metodik 

(Kvastad, 2015). Det man eliminerar i servicecenters fall är att undvika att medarbetare i 

servicecenter har svårare att sortera och organisera. Genom att skapa de olika 5S verktygen 

för att t.ex. besvara samtal, ärendestatus m.fl. så underlättar man överlämning till nästa 

medarbetare. Denna medarbetare slipper leta efter verktygen utan vet exakt vart det går att 

hitta rätt verktyg. Genom detta så eliminerar man de olika slöseriet som (Olhager, 2013) 

benämner: överproduktion, väntan, onödiga transporter, onödig lagerhållning, onödiga 

rörelser, defekter och onödig tillverkning.  

Ett annat sätt att eliminera slöseri är genom använda sig av Kanban filosofin (Storhagen, 

2011) i JIT-förråden i Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Solna. Där använder 

man sig av en typ av Kanban-kort, ”synligt bevis” olika färgkort, för att signalera att vissa 

komponenter är slut i lager och behöver beställa in mer. Därmed undviker sjukhuset att 

beställa för stora kvantiteter av varor och lägga på lager.  

Servicecenter i Karolinska universitetssjukhuset använder sig även av JIDOKA- Synliggöra 

problem (Olhager, 2013), vilket innebär att de satsar hårt på att hålla en hög kvalitet och 

säkerställa att alla avvikelser synliggörs. Alla medarbetare på avdelningen Servicetjänster 

och logistik (SoL) arbetar enligt denna princip och det genomförs möten en gång i månaden 

där detta tas upp.  

PDCA, Plan, Do, Check, Act – förbättringscykeln används inom Service och logistik, menar 

Kvastad (2015), Ström (2015) och Nordin (2015). Det är en naturlig del av lean filosofin.  Den 

är ett av de lean filosofier som har bidragit till att Servicetjänster och logistik vid Karolinska 

universitetssjukhuset fick utmärkelsen Svensk kvalitet år 2011, eftersom de ständigt arbetar 

med att diskutera och implementera förbättringsförslag. Exempel på detta är att man tittar 

på integrationen mellan servicecenter vid Karolinska universitetssjukhuset och servicecenter 

vid Nya Karolinska Solna (NKS). Hur integrerar vi ihop de två Ärendehanteringssystem som 

finns hos Karolinska universitetssjukhuset respektive Coor? Hur skapar vi bästa möjlig nytta 

för kunden?  

Coor använder sig också av ständigt förbättringsarbete. Ständigt förbättringsarbete kan 

handla om flera discipliner men kan tänkas att det är en form av KAIZEN (Olhager, 2013). Där 

det inte finns någon process som är perfekt utan det finns hela tiden möjlighet att förbättra 

processen. Lindholm (2015) beskrev detta med att de har ett system Axtio där varje 

medarbetare ska lämna minst två förbättrings förslag per år. Inom Coor arbetar man med 

ständiga förbättringar.  
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Finns en skillnad mellan nuvarande Karolinska servicecenter och Nya Karolinska Solna 

servicecenter? 

Den största skillnaden mellan NKS servicecenter som drivs av Coor och Karolinska 

servicecenter enligt Nordin (2015) är att NKS servicecenter ska vara öppen på dagtid, dit 

man kan besöka, medan nuvarande Karolinska servicecenter är en telefontjänst, det finns 

ingen möjlighets för kunden att besöka den. En viktig skillnad enligt Nordin (2015) är att 

Coor har ett mycket större utbud av tjänster som de ska hantera, för de ska ha även alla 

hårda FM tjänster, allt inom byggnaden. Karolinska servicecenter har bara mjuka FM 

tjänster. Ström (2015) menade att NKS servicecenter ska ansvara för både mjuka och hårda 

FM tjänster i NKS byggnaden. En lika viktig skillnad enligt Kvastad (2015) är att Coor kommer 

att ha sitt eget ärendehanteringssystem och Karolinska kommer ha sitt eget.  

Vad gäller ärenden som hanteras i 1: a respektive 2:a linjen i nuvarande Karolinska 

servicecenter, där 1:a linjen ska lösa ärenden som inte ta mer än 5 minuter och de ärenden 

som går inte att lösa på 5 minuter går vidare till 2:a linjen menade Lindholm (2015) att Coor 

gör ingen skillnad på korta och långa ärenden. Allt går in under samma tak. Vidare menade 

Lindholm (2015) att NKS servicecenter kommer att vara en bemannad disk där du kan gå in 

och få hjälp personligen, ansikte mot ansikte och det är till skillnad från nuvarande 

Karolinska servicecenter där det inte finns någon möjlighet för kunden att själv besöka dem. 

En annan skillnad enligt Lindholm (2015) är att Coor kommer att ha en Helpdesk på det nya 

sjukhuset Nya Karolinska Solna som liknar nuvarande Karolinska servicecenter i att kunden 

kan inte fysisk komma in och är administrativ men ska vara till skillnad från nuvarande 

Karolinska servicecenter vara en Helpdesk öppet dygnet runt och inte bara öppen under 

dagtid. 

Vilka kriterier som påverkar valet av tjänster som ska införa i servicecenter? 

Smelova (2015) menade att de viktigaste kriterierna är volym, antal ärenden samt kapacitet 

att implementera hos servicecenter och den avlämnande organisationen. Kriterier som 

påverkar valet av tjänster som ska ingå i servicecenter är enligt Nordin (2015) framförallt 

vinsten de kan tjäna vid införandet av tjänsten. Vidare menade Kvastad (2015) att de aldrig 

har följt någon mall vid valet av tjänster som ska införa i servicecenter utan de gör en 

bedömning vid varje tillfälle. Enligt Kvastad (2015), det är flera saker som spelar in vid valet 

av en tjänst som ska införa i servicecenter, det kan vara en avtalsfråga som för städ eller vad 

kunden har behov av.  

När det gäller att integrera en tjänst i servicecenter, dvs. en tjänst i sin försörjningskedja 

Supply Chain Management (SCM) så gäller det enligt (Lambert & Cooper, 2000) att integrera 

och hantera affärsprocesser i hela försörjningskedjan. Vilket för servicecenter i Karolinska 

universitetssjukhuset handlar om att implementera flera verksamheter i servicecenter samt 

ställa sig frågorna enligt (Lambert & Cooper, 2000): 

1) Vilka är värdeflödeskedjans nyckelmedlemmar?  

Som i servicecenters fall vilka medlemmar har de olika verksamheterna som ska 

integreras, respektive medlemmar i servicecenter? 
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2) Vilka processer skall länkas till de olika nyckelmedlemmarna?  

I servicecenters fall handlar det om att se vilka olika verksamheter och organisationer 

som ingår under den tjänst/verksamhet som ska implementeras i servicecenter? Oftast 

är det rent organisatoriska skäl menar (Ström, 2015) varför just de verksamheterna 

implementerades i servicecenter. 

 

3) Hur ska man integrera och leda varje värdeflödeskedja?  

I servicecenters fall handlar det om att titta på varje tjänst eller verksamhet var för sig? 

Hur och med vilken tidsram, kvalitet och vilken kostnad går det att integrera denna 

tjänst/verksamhet i servicecenter? 

Enligt Lambert och Cooper så kan servicecenter vid Karolinska universitetssjukhuset därmed 

kallas en försörjningskedja med en Vertikal struktur, där det finns ett antal leverantörer/ 

kunder representerade inom varje grupp. Dessa består i servicecenters fall verksamheter 

eller externa leverantörer. 

Vad är syftet med servicecenter utifrån kundperspektiv? 

Kunden har blivit en naturlig referenspunkt för ett flöde. Numera är kunden som styr flödet 

och är som en värdemätare på om flöde är effektivt eller inte. Flödeseffektivitet är en 

förutsättning för att uppnå total effektivitet. All utveckling går i linje med att skapa bästa 

möjliga värde för kunden till lägsta möjliga totala kostnad för flödet i sin helhet (Storhagen, 

2011). Företagen idag konkurrerar idag med sina försörjningskedjor menar (Lambert & 

Cooper, 2000). Hur väl de lyckas nå framgång i detta är baserat på hur väl de lyckas integrera 

hela verksamhetens kedja från leverantör till slutkund (Lambert & Cooper, 2000). Det 

stämmer även med uppfattningen som Kvastad (2015) har angående syftet med 

servicecenter att underlätta för kunden och att vända kunden mot att lägga sitt ärende hos 

servicecenter det vill säga att styra kundflödet åt rätt håll. Det ska vara ”En väg in” istället för 

många kontaktvägar. Det höll också Ström (2015) med om att syftet med servicecenter är att 

underlätta för kunden och få en mer strukturerad kundkontakt vid beställning, information 

och felanmälan. Nordin (2015) menade att syftet med servicecenter är att förenkla för 

kunden plus att få kontroll på vilka frågor och ärenden som kommer in, för att förbättra 

Service och logistik tjänster.   

Enligt (Storhagen, 2011) så är det viktigt att reflektera över vilka aktiviteter sin tillför ett 

värde till slutkunden och vilka som inte gör det. Om det finns för många led i kedjan som inte 

riktigt länkar till varandra så uppstår brist på värdeskapande för kunden (Storhagen, 2011). 

Något man kan se hos servicecenter där man försöker att skapa så värdeskapande aktiviteter 

för slutkunden som möjligt genom att integrera flera verksamheter i servicecenter och ta 

bort onödiga led från sjuksköterskor och annan personal, så att de kan koncentrera sig på 

det som är viktigt, nämligen vården.  
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Sköter servicecenter alla FM tjänster inom Karolinska universitetssjukhusets verksamhet?  

Allt fler företag fokuserar på att ägna uppmärksamhet åt kärnverksamheten och låta externa 

aktörer sköta resten. Den här tankegången passar med utvecklingen vi ser i Supply Chain 

Management (Storhagen, 2011). Det gäller för företagen att spetsa till sina erbjudanden till 

kunderna. Därför gäller det att lägga ut vissa verksamheter på externa parter, som gör det 

mycket bättre (Fredholm, 2013). Nordin (2015) menade att Servicetjänster och logistik 

sköter de flesta av de mjuka FM tjänsterna i och med att Servicetjänster och logistik är 

Karolinskas interna leverantör av mjuka FM-tjänster. Karolinskas servicecenter sköter inte 

alla mjuka FM tjänster utan en del sköts av externa leverantörer exempelvis, NCA som sköter 

städ, kost sköts helt av Sodexho, i Solna sköter Textilia allt vad gäller textilier och kläder från 

att ta emot transport, se till att det kommer in i skåpen. I Huddinge sköter Textilia kläder och 

textilier transporten fram till varumottagningen och sen är Servicetjänster och logistiks 

personal som tar emot, ser till att det kommer till textilförrådet och sen ser till att det 

kommer ut på rätt ställe. Så det är Servicetjänster och logistik tillsammans med Textilia som 

ta ansvaret för textilier och kläder i Huddinge. Vad gäller städ, så skickar Servicetjänster och 

logistiks servicecenter de ärenden som gick inte och lösa i Servicecentret till NCA 

ärendehanteringssystem. Enligt Storhagen (2011) så det ska bli en bra relation med den part 

som sköter delar av verksamheten för att kunna få ut det bästa av outsourcing. (Ström, 

2015; Kvastad, 2015) nämnde att Locum är ansvarig för tjänster som kopplade till byggnaden 

(hårda FM tjänster).    
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6. Slutsats och rekommendationer   
I detta kapitel görs en återkoppling till analysen. Det här kapitlet behandlar tydliggörandet av 

sammanfattningarna från analysen, som härstammar från uppsatsens empiri och teori. I 

slutet av kapitlet ger författarna rekommendationer till utveckling av servicecenter.  

6.1 Slutsats 
Ska man fortsätta arbeta med införandet av nya tjänster enligt en speciell 

prioriteringslista? 

En uttalad prioriteringslista finns egentligen inte vid Karolinska universitetssjukhuset. 

Implementeringen av nya tjänster i servicecenter sker i fyra månaders cykler efter ett beslut i 

Administration och service (AoS) ledningsgrupp. Det är hela tiden en dialog mellan 

servicecenter och Administration och services ledningsgrupp om vilka tjänster som är på tur 

att implementeras i servicecenter. Detta beslut baseras dels på volymbehov, kundens behov 

och resurser samt servicecenters möjligheter att ta emot tjänsten.  Därmed är det bra att 

fortsätta med implementeringen enligt gällande rutiner och arbetssätt. Coor har ingen 

speciell prioriteringslista för införandet av nya tjänster utan de följer avtalet med kunden 

och implementerar de extra tilläggstjänster som kunden efterfråga och tar betalt för dessa. 

Går det bra att implementera alla FM- tjänster inom SoL:s servicecenter och Nya 

Karolinska Sjukhusets servicecenter i Solna? 

Samtliga FM- tjänster bör på sikt implementeras i Servicetjänster och logistiks servicecenter. 

Det enda som begränsar är egentligen parametrarna i triangeln kvalitet, tid och pengar. Det 

kan ta olika lång tid att implementera en del tjänster i servicecenter. Men det är bättre att 

leverera med bra kvalitet och då får det ta tid. Om det saknas ekonomiska resurser så kan 

det ta längre tid att implementera en tjänst.  

Coors begränsning att införa nya tjänster inom Nya Karolinska Solnas servicecenter är det 

rådande avtalet. Om kunden önskar fler tjänster utöver avtalet så kommer Coor 

implementera dessa tilläggstjänster och debitera kunden för dessa. 

Tillämpar Service och logistik (SoL) Lean filosofi i sitt arbete för att uppnå förbättring och 

eliminera slöseriet? 

Ja, på något sätt arbetar respondenterna med ständiga förbättringar enligt lean filosofin och 

teorierna Kaizen och PDCA i sitt dagliga arbete. Det används mest inom linjearbetet och 

personer i chefsposition som Kvastad, Nordin och Smelova. De övriga Ström och Lindholm 

känner till begreppen och använder sig av verktygen i en viss omfattning idag eller har 

använt det tidigare.  

Speciellt framträdande är det hos avdelningen Servicetjänster och logistik, SoL som fick 

utmärkelsen ” Svensk kvalitet ” för sitt förbättringsarbete år 2011. 

En metod för att eliminera slöseriser på kontoret, verktyget 5S tillämpas hos Servicecentret 

vid Karolinska universitetssjukhuset.  
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Vilka skillnader finns mellan Karolinskas servicecenter och Nya Karolinska Solna (NKS) 

servicecenter? 

Genom denna uppsats har författarna försökt att göra en djupare analys av Servicecentret 

på Karolinska universitetssjukhuset samt en inblick i Coors framtida servicecenter vid Nya 

Karolinska Solna (NKS). De insikter och kunskaper man har fått under arbetets gång kan vara 

en hjälp och ge idéer för samarbetet kring servicecenter vid Karolinska universitetssjukhuset 

och servicecenter vid Nya Karolinska Solna. Det gäller att göra det så enkelt som möjligt för 

kunden vad gäller beställning, information och felanmälan oavsett om kunden befinner sig i 

rest Solna, Huddinge eller i Nya Karolinska Solna. Ett arbete som pågår mellan Karolinska 

universitetssjukhuset och Nya Karolinska Solna (NKS) är att titta på: Hur integrerar man 

samman de två olika Ärendehanteringssystem (Navet och Max Panda) som finns hos 

Karolinska universitetssjukhuset respektive Coor? 

Vilka kriterier som påverkar valet av tjänster som ska införa i servicecenter? 

Det finns kriterier som kan påverka bedömningen av de tjänster som ska implementeras i 

servicecenter. Vid införande av tjänster i Karolinskas servicecenter görs en bedömning vid 

varje tillfälle. Det finns ingen mall eller lista att följa vid valet av tjänster som ska införa i 

servicecenter utan bedömning sker vid varje enskilt fall.  

Vad är syftet med servicecenter utifrån kundperspektiv? 

Att underlätta för kunden och skapa ”en-väg-in” till beställning, information och felanmälan 

istället för många kontaktvägar.  

Sköter servicecenter alla FM tjänster inom Karolinska universitetssjukhusets verksamhet?  

Nej, idag hanterar Servicecentret på Karolinska universitetssjukhuset inte alla FM-tjänster. 

Servicecenter i Karolinska sjukhuset hanterar en del av mjuka FM-tjänster och dessa är: städ, 

konferensservice, patienttransporter, varutransporter och pendelbussen. Från och med 1 

juni 2015 så kommer även JIT i Huddinge och Solna, försörjningsstationer i Huddinge och e-

tjänstekort och badge vara införda i servicecenter.  

Det finns en del externa leverantörer som hanterar både resten av mjuka FM-tjänster och 

hårda FM-tjänster. På sikt ska alla FM-tjänster inom Servicetjänster och logistik införas i 

servicecenter. I dagsläget det är omöjligt att införa alla FM-tjänster på en gång och det beror 

på att processen är väldigt tidskrävande och kräver obegränsade resurser för att inte 

försämra kvaliteten. 
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6.2 Rekommendationer   
En rekommendation till Karolinska universitetssjukhusets servicecenter är att skapa 

flödeseffektivitet genom att i allt större utsträckning implementera lean koncept som Lean 

Operation Strategy (LOS) i samtliga verksamheter inom Service och logistik (SoL). Genom 

denna implementering av Lean Operation Strategy så kan verksamheterna spara in på egna 

resurser genom införandet av verksamheterna i servicecenter. 
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Bilagor 
Här presenteras de bilagor som tillhör vårt arbete och som blivit hänvisade till i texten. 

Bilaga 1: Service- och Logistik-tjänster 
I Bilaga 1 visas vilka tjänster som ingår i Service och logistik i Karolinska 

universitetssjukhusets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tjänster Ärende Kommentar

Beställning Information Felanmälan

Service och Logistik

Paket- och godshantering "En väg in" "En väg in" "En väg in" Under införande. Logiled

Försörjning av förbrukningsvaror (MediCarrier) "En väg in" "En väg in" "En väg in" Inköpssystemet

Avfallshantering "En väg in" "En väg in" "En väg in" Logiled

Transporttjänster Läkemedel "En väg in" "En väg in" "En väg in" Logiled

Transporttjänster internt "En väg in" "En väg in" "En väg in" Logiled

Gasförsörjning och transport "En väg in" "En väg in" "En väg in" Logiled

Patienttransport "En väg in" "En väg in" "En väg in" Servicecenter. Logiled

Vårdnära tjänster (FSTN) "En väg in" "En väg in" "En väg in" Logiled

Inköpssystemet systemadministration Ej "En väg in" "En väg in" "En väg in" Inköpssystemet

Posthantering – intern "En väg in" "En väg in" "En väg in"

Namnbrickstillverkning "En väg in" "En väg in" "En väg in"

Repro (kopiering, produktion och kuverthantering) "En väg in" "En väg in" "En väg in"

Patienttjänst/reception "En väg in" "En väg in" "En väg in"

Konferensservice "En väg in" "En väg in" "En väg in" Servicecenter

Säng- och sängbordsreparationer "En väg in" "En väg in" "En väg in"

Patientkost och tilläggstjänst Ej "En väg in" "En väg in" "En väg in" Nytt avtal 2015

Textilhantering "En väg in" "En väg in" "En väg in" Hög prio!

Lokalvård "En väg in" "En väg in" "En väg in" Servicecenter. 1:a linjen

Projektledning Ej "En väg in" Ej "En väg in" Ej "En väg in"

Verksamhetsutveckling Ej "En väg in" Ej "En väg in" Ej "En väg in"

Upphandling & Inköpsstöd

Rådgivning i inköps- och upphandlingsfrågor "En väg in" "En väg in" "En väg in"

Webbutbildning i inköp, upphandling och inköpssystem "En väg in" "En väg in" "En väg in" Luvit

Avtalsförvaltning Ej "En väg in" Ej "En väg in" Ej "En väg in"

Inköp på rekvisition (manuella rader) "En väg in" "En väg in" "En väg in"

Utbildning i inköp och upphandling "En väg in" "En väg in" "En väg in"

Upphandling av ramavtal "En väg in" "En väg in" "En väg in"

Konkurrensutsättning "En väg in" "En väg in" "En väg in"

Stöd vid upphandling av samordnade avtal "En väg in" "En väg in" "En väg in"

Förbättringsprojekt inom inköp "En väg in" "En väg in" "En väg in"

Faktaframtagning/utredningar "En väg in" "En väg in" "En väg in"
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Bilaga 2: Intervju Kristina Kvastad 
Sammanfattning Intervju Kristina Kvastad, Enhetschef Servicecenter, SoL, Karolinska 

universitetssjukhuset, 2015-04-27 

Kristina Kvastad, började med att berätta lite om sig själv och sitt ansvar för Servicecenter på 

enheten Service och logistik. Hon har en lång erfarenhet av Service men från en helt annan 

sektor inom konservering och museum samt 20 års erfarenhet som Egen företagare. Blev 

rekryterad till denna tjänst i egenskap av sin chefsroll. Kristina kände dessutom till att 

Service och logistik hade fått utmärkelsen Svensk kvalitet år 2011 och var nyfiken på det.  

Servicecenter är placerat i Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, men täcker upp för 

kunderna i både Karolinska i Huddinge och Karolinska i Solna. Kunder är alla som använder 

tjänsterna som finns i Servicecenter. Servicecenter har för tillfället tre medarbetare. 

Skillnaden mellan nuvarande Servicecenter och Nya Karolinska Solna (NKS) är att i Nya 

Karolinska Solna så kommer Servicecentret drivas av leverantören Coor. Då är det ju avtalat 

med Coor vilka servicetjänster som ingår i deras avtal. För tillfället håller vi på och tittar på 

det: Hur kommer det här att landa? Där kommer ju Coor att ha sitt eget 

Ärendehanteringssystem och Karolinska kommer ha sitt eget. Det pågår ett arbete där man 

tittar på Hur integrerar man de här sakerna ihop med varandra? Detta gränssnitt arbetar Erik 

Guldbrand, Projektledare FM-Beställaravdelningen, ”En väg in” med.  

Karolinska universitetssjukhuset är ju en arbetsplats. Som läkare kan du ju vara inne i NKS 

huset och jobba och sen kan du vara i Huddinge och jobba. Man kanske har en viss 

specialitet som behövs på båda ställena. Då ska man ju inte behöva hålla reda på: Ska jag 

ringa det här eller det där Servicecentret?  

Servicecenter startades år 2013. Syftet med Servicecenter är att underlätta för kunden, ” En 

väg in”.  Servicecenter är bara ett telefonnummer dit man kan ringa. Så att man inte alltid 

måste veta vilken person ska jag ringa nu? Ska jag ringa den personen på Posten eller den 

personen på Varutransporten? Servicecentret startade i samband med att sjukhuset bytte 

städleverantör. Tidigare hade man upplevt att städleverantören inte återkopplade på hur 

kunden upplevde städningen. För att få bättre kontroll över hur städtjänsten utfördes så ville 

man ha ett Servicecenter i egen regi. 

Servicecenter hanterar idag Städ, Konferensservice, Patienttransporter, Varutransport, 

Pendelbussen. Den 1 juni 2015, ska tre nya tjänster införas i Servicecenter och de är: JIT i 

Huddinge och Solna, Försörjningsstationer i Huddinge och E-tjänstekort och Badge. När 

dessa tjänster införs så planerar Kristina att utöka antalet medarbetare till fyra stycken för 

att minska sårbarheten i verksamheten och kunna möta upp för implementeringen av de tre 

nya tjänsterna. 

Servicecenter hanterar ca 70-90 telefonsamtal om dagen och ungefär lika många ärenden i 

ärendehanteringsprogrammet med mail och telefon som kommer in. Det klarar de på tre 

personer. Dock kan det vara sårbart när en är sjuk eller är på kurs att klara av att ta alla 

samtalen, någon måste täcka upp för den personen som är frånvarande  
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Servicecenter utgörs av 1:a linjen och 2: a linjen utgörs av utförande verksamhet. Den 1:a 

linjen består av de som arbetar i Servicecenter.  Alla ärenden som går att lösa på 5 minuter 

hanteras av 1:a linjen. Ärenden som inte går att lösa på 5 minuter, lägger man över mot 2:a 

linjen, då är de som ska lösa ärendet.   

Det finns externa aktörer inom Servicecenter som t.ex. NCA Städ som inte drivs av Karolinska 

universitetssjukhuset. Sen finns det Patienttransporter som drivs av oss själva på Karolinska 

universitetssjukhuset.  Antingen gör vi tjänsterna själva eller så väljer vi att handla upp dem. 

Det är fortfarande vi som ansvarar för dem. Det är viktigt att det blir rätt mot kund och att 

man kvalitetssäkrar. Vi har koll på hur man utför tjänsten och vi återkopplar till kund. 

Ur vårdens/kundens perspektiv spelar det ingen roll om vi håller på med det själv eller om 

har handlat upp det. Det ska fungera bra. Gör det inte det har vi gjort en dålig upphandling. 

Kristina Kvastad nämnde också att man har som mål att införa alla tjänster inom enheten 

Service och logistik, Sols tjänstekatalog och i förlängningen alla tjänster inom AoS 

(Administration och service). De resurser som begränsar detta är begreppen kvalitet, tid och 

pengar. Om det ska hållas kvalitet och man inte har oändligt med pengar så då tar det ju tid.  

Vad gäller prioriteringssystem för tjänster som förs in vid samma tillfälle, så är det hela tiden 

en dialog mellan Servicecenter och Beställaravdelningen FM, Administration och services 

ledningsgrupp. De frågor man ställer är bland annat Hur fort kan Servicecenter växa? Hur vet 

du vad som är mer alarmerande viktigt för kunden? 

Vad gäller kriterier som påverkar valet av tjänster så sker en bedömning vid varje tillfälle. Det 

kan vara en avtalsfråga som för städ eller vad kunden har behov av.  

Det finns inget kösystem för införande av nya tjänster. Man betar av införandet av nya 

tjänster i den ordning som de tas upp för beslut i ledningsgruppen. För varje halvår fattar 

man beslut, vem är det som förs in? Behöver listan revideras innan man fattar nästa beslut?  

När det kommer till tidsplanering för införandet av nya tjänster så arbetar man i fyra 

månaders perioder.  Vi drar igång en införande fas direkt efter jul eller direkt efter sommar 

semestern. Det är flera parametrar som kontrolleras: Beställa tid med Navet förvaltningen 

för att skapa nya strukturer i ärendehanteringssystemet och lägga beställning för att ställa 

om alla telefoner. 

Det gäller också att vända kunden mot att lägga sitt ärende hos Servicecenter och att styra 

kundflödet åt rätt håll. Det handlar också om en mental förändring, ganska snabb om vi har 

fyra månader på oss. Plötsligt ska vi ändra beteende i hela arbetsgruppen som utför den 

tjänsten, menar Kristina Kvastad. 

Lean 

Servicecenter och enheten Service och logistik arbetar med systematisk förbättring och 

deras metodik skiljer sig lite från den LEAN filosofi som hela Karolinska universitetssjukhuset 

arbetar efter. De började arbeta med detta långt innan sjukhuset gjorde det. Avdelningen 

Service och logistik (SoL) fick utmärkelsen Svensk kvalitet år 2011. Denna utmärkelse innebar 

att då har du blivit examinerad att du jobbar med en systematik och en metodik i ditt 
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kvalitetsarbete. Det finns en väldigt hög mognad i utförardelen över hur du jobbar med 

kundflöden, kvalitet och förbättring tjänsterna. Det är fokus på att skapa så mycket 

värdeskapande tid som möjligt för kunden menar Kristina Kvastad.  

Servicecenter arbetar med olika redskap ur etablerade förbättringsfilosofier, t.ex. Lean 

redskapet 5S används inom Servicecenter. Alla medarbetare känner till de flesta redskapen. 

Det är världens ordning där inne! Förbättringsarbete är inte bara projektpunktinsatser, utan 

det är en kultur. Vi jobbar t.ex. med flödeskartläggning. Där vi tittar på hur vi utvecklar våra 

processer.  

Vad gäller slöserier, så är det bra att t.ex. syna genomloppstiden för att någonting blir utfört. 

Genomloppstiden påverkas främst av tre saker. Det kan vara väldigt stor variation på 

inflödet, t.ex. kan komma hundra samtal ena dagen och inget nästa. Det andra är att det är 

stor variation på kunden. Det tredje, att det är stor variation på systemen.  

Ett annat verktyg heter PDCA, Planera, Utföra, Kontroller och Agera som är självklar del i 

Servicecenters förbättringsarbete. 

Författarna Katja och Husham ställde en fråga vad gäller dokumentationen på Karolinskas 

universitetssjukhus projektplattform, Projectplace som handlade om ”55 kontaktvägar och 

det finns 49 sätt att beställa information, felanmälan och så vidare”. Kristina Kvastad svarade 

att: Det var en Powerpoint-genomgång som gjordes inför att fatta beslut om Servicecenter. 

Genomgången visade hur rörigt det är för kunden.  

Det finns flera Servicecenter inom sjukhuset. HR har t.ex. ett Servicecenter samt Locum. 

Locum är Karolinska universitetssjukhuset hyresvärd. Om exempelvis fönsterrutorna har gått 

sönder. Då ska man ringa Locums Servicecenter inte vårat. Vi får i de fallen hänvisa till dem.  
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Bilaga 3: Kompletterade frågor via e-post till Intervju Kristina Kvastad 
Kompletterade frågor via e-post till Intervju Kristina Kvastad, Enhetschef Servicecenter, 

SoL, Karolinska universitetssjukhuset, 2015-05-05 

Vem är era kunder i SC? 

Kund- alla som använder tjänsterna som finns i SC. 

 

Hur Servicecenter ser ut organisatoriskt? 

Organisatorisk ligger det under Beställaravdelningen FM. 

 

Vem sköter alla andra tjänster som inte går i SC i dagsläget?  

Det som inte är infört driftas som förut av varje enhet och kunden vänder sig till dem direkt. 

 

Konceptbeskrivning av JIT? Var finns relevant dokument? 

Konceptbeskrivning av försörjningsstationerna? Var finns relevant dokument? 

Konceptbeskrivning av eTjänstekort och badge? Var finns relevant dokument? 

 

Konceptbeskrivningar har vi nog inte så formellt men det finns tydliga uppdrag- se 

tjänstekatalogen. 

 

Hur ansvaret delar mellan SC, verksamhet och Projekt under Införandet av en ny 

verksamhet? 

SC leder projektet med införande och införd verksamhet bidrar med allt de kan. Delat 

ansvar. 

 

Hur delat ni prioriterings mellan kvalitet, kostnad och tid enligt prioriterings-triangel för 

Införande av JIT, försörjningsstationer och eTjänstekort och badge verksamhet i SC? 

Prioritering sker per tjänst. Mellan tjänsterna utifrån det värde som skapas för kunden. 
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Bilaga 4: Intervju Jane Lindholm 
Intervju Jane Lindholm, Projektledare Helpdesk, Nya Karolinska Solna (NKS),  

Coor Service Management, 2015-04-27 kl. 13.30 

 

Kan du gärna berätta om dig själv, bakgrund, vad har du för tjänst? 

Jag heter Jane Lindholm och har börjat på det här kontraktet på Coor för nya Karolinska för 2 

veckor sen. Jag är en gammal inom Coor. Jag har jobbat på kontrakt Ericsson ute i Kista 

tidigare. Har drivit ett driftcenter i Kista, som är en administrativ grupp skulle jag säga. Som 

har haft fyra kontrakt som t ex Ericsson, ICA, Trafikverket och EON under den. Sen har jag 

börjat här. Och tanken är att jag ska driva något som heter Helpdesk och Servicecenter. Det 

är två, jag ska förklara lite vad skillnaden är mellan de här. Jag har ett hyfsat blankt papper, 

som jag ska bygga på. Men jag har ändå en bild över hur det kommer att se ut, vad det 

kommer ingå för tjänster i de här delarna. Om vi börjar det. Räcker det som introduktion, 

tror du? 

I den här om man går tillbaks lite och tittar på Driftcenter, som man gärna tar med sig in i 

andra verksamheter, för Coor har ju många olika kontrakt det vill säga, som t.ex. Nya 

Karolinska är ett kontrakt. Så är det att man försökte centralisera driftcenter, alltså allt det 

administrativa.  Ta emot ett ärende, bereda det, planera det, se till att skicka ut det till någon 

som utför det och, så kan det ju vara att det ska faktureras i slutändan till en kund. Det är ju 

kostnader som man utför. Vi gjorde det här i driftcentret, gjorde olika steg i processen. Man 

tog emot ärenden, man hade en dialog med kund, med verksamheten och sådana saker. När 

man tittar på Nya Karolinska så är Helpdesk ett arbetsnamn i dagens läge. Vi vet inte om det 

ska heta Helpdesk. Vi vet att Karolinska har haft ett sådant namn tidigare, så man vill kanske 

ändra det så att Nya och Gamla Karolinska inte blandar ihop namnen, tror jag. 

Jo, Erik Guldbrand, vill inte att det ska heta Helpdesk. 

 Ja, precis.   

Han vill att vi ska ha samma Servicecenter namn.  

För Servicecenter är nämligen en disk, där du kan gå fram, personligt och få en personlig 

service. Personalen då, vårdpersonalen på Nya Karolinska ska gå, hämta ut nycklar, kort, 

kanske behöver fråga om någonting, de kanske behöver lägga en felanmälan. Så det är dem 

tjänsterna som kommer att ingå. Och ta emot i det här Servicecenter. För man var lite inne 

på förut. Man har ju en reception också, som Coor har hand om i Nya Karolinska. Då var 

tanken, ska man dela ut nycklar där? Ska man serva läkare Svensson i samma linje, som man 

servar pensionären Agda som ska någonstans? Då bestämde man sig för att separera de här 

två. Personalen ska ha en disk att gå till, de kan ställa frågor om leverans, man vill beställa 

catering, man vill boka ett konferensrum. Ja det är mycket sådana tjänster vi levererar. 

Däremot arbetsnamnet Helpdesk, som jag kanske skulle vilja. Det ska vara en 

bemanningscentral, eller en driftcentral, eller vad man nu ska kalla det för? Helpdesk 

kommer det nog inte heta i framtiden. Där ska du som medarbetare eller vårdpersonal 
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kunna ringa, maila, gå dit och lägga en felanmälan eller beställning i våra tjänster. Vi har ju 

arbetsplatsservice.  Vi kommer att ha mycket Hard, fastighetsbitar, det kan vara lampor som 

går sönder, det är för varmt eller kallt, någon trasig list någonstans. Alla sådana här 

felanmälningar ska du kunna, helpdesk hjälpa dig med.  Helpdesk står som mottagare för alla 

de här delarna. De ser till att det kommer till rätt utförare. Är lampan trasig, så är det Nisse 

som ska byta lampan. Är listen trasig, så är det Peter som ska byta den. Så man hanterar allt 

administrativt i Helpdesk, i det här läget. Sen är det ju mycket, vad är det för system vi ska 

ha? Hur ska vi fakturera? Det är många bitar som jag sitter på idag. Som vi försöker titta på. 

Vi har ett system som heter Max Panda, som man kanske kommer att jobba i. Ta emot 

felanmälningar och hanterar dem och kan följa upp rapporter och statistik. Att så är det, 

skillnaden från Servicecenter till Helpdesk om vi tar dem två skillnaderna.  Som vi kommer 

att ha på Nya Karolinska, de två. 

Helpdesk kanske är, jag är ju rätt ny i det här själv. Så kan inte avtalet fullt ut på mina fem 

fingrar, jag håller på och läser på det just nu, när det gäller de här olika tjänsterna vi kommer 

att hantera. I helpdesken kommer det att vara dygnet runt service, bemannad personal. Det 

sitter alltid någon och tar emot ärenden. Vi har olika inställnings tid för olika tjänster. Sitter 

en person fast i en hiss, så är det 10 minuter som vi ska vara på plats för att få ut personer 

eller person. Så det är många olika grejer som spelar in i avtalet och hur vi ska arbeta och 

lägga upp ärendena i vår struktur. Så det är väldigt mycket nytt för mig, även om jag har 

drivit ett driftcenter som är väldigt lika det här. Men vi kom ju dit klockan 8 på morgonen 

och gick hem kl. 17. Så det här blir ju lite annorlunda. För ett sjukhus, och vad det innebär 

med logistik och allting. Det kan ju innebära att det är logistiken som inte kommer fram till 

rätt plats, det kan ju vara kompress, kanyler eller vad det ska vara. Se till att någon kommer 

och fyller på det. Allt går ju in via helpdesken, sprider det till utförarna.  Så det är mycket, 

mycket nytt för mig också. Ny på det är kontraktet också. Men det är jättespännande. Det 

här med utveckling av system, robotar som ska köra vagnar, ja massor med sådana grejer 

som ska köra det här med logistik, det är AGV robotar som kör upp till förråd Ja det är allt 

möjligt. Det är väldigt mycket sånt faktiskt. Vet inte mer. 

Vi har massor med frågor. 

Ställ frågor. Det är i alla fall en liten förklaring. Fråga du. 

Ja, du har förklarat hur du har kommit till den här tjänsten.  Ja du har förklarat din 

bakgrund att du har jobbat i Servicecenter tidigare.  

Ja, för att i det här Driftcentret i Kista där var vi 18 personer som satt och jobbade med ett 

administrativt jobb, där vi tog hand om alla felanmälningar och beställningar som kom in.  

Sen hanterade vi dem, se vad er det här för någonting? Vem är det som ska utföra det här? 

Kostar det pengar? Ingår det i avtalet? Så det har vi ju jobbat med tidigare. Det här blir ju lite 

liknande, fast det är ett sjukhus. Fast det kräver, det är ju lite andra tjänster. Här är det ju 

mycket som ingår i våra tjänster är avfallshantering, tvätt, all tvätt ska ju ned i ett tvättrör 

som ska skickas iväg det kommer tillbaks igen och så. Jag har ju inte jobbat riktigt med 

samma tjänster som det är på nya Karolinska. Vi har jobbat mycket i Kista tidigare med 

inredning, det kommer vi göra här också, mycket flyttar. Ericsson flyttade mycket i Kista. 
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Som ett exempel. Man kommer säkert att flytta på sig i sjukhuset också. Komma till det här 

läget, vi passar inte i de här lokalerna. Vi måste göra en omstrukturering eller flytta till fler 

rum eller vad det kan vara. I Kista då hade vi mycket avfallshantering, det var fulla baljor eller 

dåligt städning, det kom det in mycket felor på. Det var smutsigt. Man får de städbolagen 

som är ansvariga- Nu tycker personalen är det är smutsigt här. Då får ni komma och åtgärda 

det här. Ja, så det handlar ju om att få återkoppling på det. Väldigt mycket, från våra 

underleverantörer, från våra utförare. Se till att återkoppla till kunden. Nu är det utfört, 

klick. Avsluta ärendet. Så kommer det ju vara här också. Va, andra tjänster att hantera i det 

här kontraktet. Så som svar på din fråga, så har jag jobbat lite liknande, absolut. 

Vad är syfte med servicecenter? 

Alltså, vad syftar Servicecenter på? 

Servicecenter inriktar sig på vårdpersonalen. Att ha en punkt att vända sig till att kunna ställa 

frågor.  Gentemot, vart kan jag hämta rena kläder? Mitt passerkort är borta. Det finns en 

personlig disk att gå till. Där du kan få kontakt med en som jobbar på Coor, som kan 

förhoppningsvis svara på den här personens frågor. Det är väl ett Servicecenter där man kan 

liksom, gå personligen till. Sen kan du ju maila till en funktionsbrevlåda, eller ringa till en 

Helpdesk eller ett Servicecenter och också få svar på dina frågor. Men Servicecenter är mer 

inriktat att du kan gå till ett rum och där, en disk från Coor. Där du kan få hjälp. Oj, jag har 

tappat mitt passerkort, eller jag behöver mer Access eller jag behöver hämta en nyckel eller 

jag är ny här på Karolinska.  Då kan man få information via det här Servicecentret.   

Det här ska bli bemannat dygnet runt?  

Nej, Servicecentret kommer ej vara bemannat dygnet runt med personal. Det är ju den här 

helpdesken som man kan ringa och maila till, kommer att vara det, om det kommer hända 

några akuta saker. Helpdesk kommer att vara bemannat dygnet runt.  Om jag förstår, tror, 

jag säger inte att det är så här. Men min tro är att servicecenter kommer ha en hyfsad 

normal kontorstid. Kanske kl. 7-17 eller något sådant. Medans helpdesken är bemannat 

dygnet runt. Där kanske du inte kan gå in och få hjälp personligen, ansikte mot ansikte.  Där 

kan du ringa och maila till helpdesken.  

Under tiden, dagtid, där finns personer där? 

Jag absolut, dygnet runt helpdesk. Servicecenter kommer vara dagtid, jag tror det i alla fall.  

Receptionen har ju också en del i det här. Receptionen kommer att vara bemannat kl. 7-22 . 

De kan säker också hjälpa till med vissa frågor även om de inte är ett Servicecenter.  Sen har 

vi ju väktare som kommer att vara på plats. Där vi man kan också, men det kanske är mera 

akuta saker om det händer nattetid eller kvällstid. Men Servicecenter kommer vara daglig, 

och inte kvällstid. Så det är lite skillnad på Servicecenter och Helpdesk. Eller det vi kallar för 

Helpdesk i dagens läge. Som inte Erik vill att det ska heta, vad jag förstår.  

Ja, det är det som blir lite svårt eftersom man jah,  
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Eh nu har du försökt. Nu försöker du förklara att Helpdesk är en del och Servicecenter 

en del? Men i Karolinska så är det all i ett Servicecenter en? 

Ja, precis.  

Så vad är skillnaden då, för er i Helpdesk och Servicecenter?  

 

 Ja, alltså Servicecenter är ju kanske en disk man går till där man kan fronta. Medans 

Helpdesk kanske inte sitter ute bland kunden. De sitter i en kontorsyta och tar hand om 

administrativa saker. De är inte ute i vårdpersonalen och frontar dem, ansikte mot 

ansikte. Medans Servicecenter är mer - Kom hit så hjälper vi dig. Mm, Men asså 

Helpdesk är mer administrativ. Vi tar hand om felanmälningar i ett system. Vi hanterar 

systemmässigt. Där du får in en fela i ett mail eller i en portal. Kunden ska ju kunna gå in 

i en serviceportal och lägga lampan lyser inte i det här konferensrummet. Plupp så 

hoppar det in i vårat system. Vi bereder det här, en fela, lampan funkar inte i ett 

konferensrummet. Då ser vi till att någon i vår organisation springer ut och byter den här 

lampan. Så ATT vi kanske i Helpdesk inte kan ha samma kontakt med kunden, som ett 

Servicecenter har. För de träffar ju kunden. Förstår ni vad jag menar? 

 Ja, vi förstår ni har lite olika inriktning. För Karolinskas Servicecenter är det som ni 

kallar för Helpdesk.  

Ja.  

Så det är lite skillnad. Alltså Helpdesk sitter mer och administrerar i system och ser till 

att grejerna blir utförda det som kommer in.  

Jo. Ja, kanske inte möjligtvis i ett mail eller telefon. För man måste ibland återkoppla och 

få mer information. Om man får in ett ärende, vi behöver möblera upp det här rummet. 

Det kan ju vara en beställning. Då kanske, för att kunna utföra det här jobbet, kanske du 

behöver mer information. Mer data vilket datum du ska möblera. Det kanske inte finns 

tillräckligt med information i det här mailet. Så det är två skilda saker det här med 

Servicecenter och Helpdesk. Medans du säger att på Karolinska är allt i ett. Men, det är 

någonting vi kanske kommer att ta upp senare. Vi kommer jobba lite olika förmodligen, 

vi och Karolinska. Vad man gör på Huddinge och Solna dårå. Men Huddinge det är 

samma som Solna. 

 

Ni kan hantera allt? Ni har inte som I Karolinska att alla tjänster ingår i Servicecenter? 

Att vissa tjänster ingår och vissa inte? 

Ja, så kan det vara. Vi har ju ett avtal för nya Karolinska att vissa tjänster ingår i avtalet 

och vissa inte. Sen finns det ju tilläggstjänster. Vi säger att det finns en kaffemaskin, som 

vi ska leverera kaffe till. Det ingår i vårat avtal att vi ska leverera kaffe, te, socker, mjölk 

till den här maskin. Men är det så att nya Karolinska säger att vi vill ha en femte te sort 

till den här maskinen. Så kanske det är någonting som inte ingår i vårat avtal, som man 

får betala för vid sidan om. Då kallas det för tilläggstjänst.   Så att vi har ju vissa tjänster 

som ingår i vårat avtal som vi ska leverera till Karolinska och vissa tjänster ingår inte, 

som t.ex. om man ska flytta, om en avdelning ska flytta från en byggnad till en annan. 

Eller upp och ned en avdelning. Det ingår inte våran tjänst. Då kostar det extra. Så att 

alla tjänster ingår inte. Nu vet ju inte jag om vilka tjänster som ingår gentemot oss. Det 

kan jag inte svara. VI har avfallshantering, lokalvård, kaffemaskiner. Vi har ju väldigt 
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mycket olika tjänster som vi levererar på kontrakt. Sen finns det ju en förklaring som 

ingår för just den tjänsten. Det finns ju alltid grejer som någon kanske vill ha som man 

får betala för.  

 

Eh, ni har alltså ett det här Service och logistik har vissa tjänster, kommer ni att inte 

alla ingår i. Men ni jobba att, det här avtal, vad ingår vad inte ingår. 

 

Ja, vi gör enligt avtal. Vi måste ju kunna vårat avtal, så att vi ska leverera rätt gentemot 

kunden. Vad om ingår och inte ingår. Sen så är det ju så, att det kunden begär något 

annat eller vill. Det kan ju vara att man begär något annat. Det får kunden betala för. Vi 

har ju ett avtal och det är nedspecificerat, vad är det vi levererar enligt avtal. Sen finns 

det ju grejer som faller utanför, som vi inte levererar. Det kan ju bli olika. Det är lite svårt 

att förklara. 

Jag tror att han menar för vår uppgift är att komma på tjänster som ska ingå i 

Servicetjänster. Det är lite det som är vårt mål. Men i ert fall ni har ett avtal. Precis. Men 

sen kan man ju förändra avtalet under resans gång. T.ex. det är saknas. Då kostar ju 

avtalet mer, om man lägger på en tjänst. Men så ser vårat ut dårå. Sen är det ju så att en 

Helpdesk eller ett Servicecenter som tar emot allt som gäller hela sjukhuset. Du kan ju 

felanmäla att din telefon är trasig. Men det ingår inte i vår leverans. Vi kan gärna köpa in 

en ny telefon till den här personen om vi får en beställning. Vi hjälper gärna till, vi 

skickar en beställning och en faktura. Men i våra tjänster i ett Driftcenter eller en 

Helpdesk eller vad man nu ska säga. Där man tar emot allting. Sen får man sortera det 

där under taket och säga att - Nej vi kan tyvärr inte hjälpa dig med din trasiga telefon. 

Du måste vända dig till Telia för att få hjälp. Eller vi går in och köpa egna telefoner. Men i 

Servicecenter där man frontar, vad jag vet som ingår i dem tjänsterna är hantering av 

kort och nycklar, vad jag vet. Sen kan man ju säkert bygga på. Men ju säkert ha en 

telefonavdelning, datorer (HP). På vissa kontrakt har man en kunnig HP person. En 

datakunnig person som kan hjälpa till om man har problem med sin laptop. Det är himla 

olika det där. Svårt att förklara. 

 

Servicecenter, Karolinska har vissa tjänster. Jobbar med vissa tjänster som ska ingå i 

Servicetjänster. Varje termin en tjänst kommer in i Servicecenter. Men ni har avtal 

som ni jobbar enligt?  

 

Ja, Karolinska lägger en beställning, det här ska Coor göra. Karolinska är beställare. 

Absolut, det är våran kund Nya Karolinska. 

 

Alltså skillnaden: Ert Servicecenter och Karolinska ? Ni jobbar inte på samma sätt? 

 Jag, vet ju inte vad Karolinska jobbar med ? Jag är ju inte insatt. 

 

Alltså ni har inte avtal? 

 

Nej jag har ingen aning om hur Karolinska jobbar, vilka tjänster de har och hur de jobbar. 

Det kanske är därför jag har svårt att svara på frågor. Ah, så det kanske är så att man 
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tittar över då, för att se vad är det man ska hantera i Karolinskas servicecenter? Gamla 

Karolinska då? För att det ska kopplas på bra med Nya Karolinska. Det kan jag tänka mig, 

i det här läget. Man tittar lite, vad är det Coor ska leverera på Nya Karolinska, hur ska vi 

anpassa oss så bra som möjligt för att smälta in?  

Jo, vi fick göra ett tillägg i vårt Exjobb, att vi skulle titta på det Nya Karolinska också.  

 

Ja, det är väl meningen att det ska användas på något sätt. Eller få en idé om vad är det 

några andra tjänster som ska in i Ny Karolinska? Jag vet inte vad de levererar i gamla 

Karolinska.  

 

Ja, vi vet ju. 

 

Ja ni kanske skulle kunna tipsa?  

 

De har ju Varutransport, Patienttransport, Städ, Lokalbuss mellan Solna och Huddinge 

för anställda.  

Ja, nu vet man. Man måste ha tjänstekort. Sen är det. Det här någonting som de har som 

inte ingår hos oss. Det är Patienttransport som inte Coor har. Det är Karolinska. Om det 

är Karolinska som sköter det själva eller gamla Karolinska, det vet inte jag. Har ingen 

aning. Vi har inte det, som exempel. Som Patienttransport, nej. Däremot så hanterar vi 

som sagt var, som vi kommer att hantera, står i vårat avtal att vi ska hantera passerkort 

för personalen. Sen kan man ju gå in på detaljer i ett avtal. Ska v tillverka dem? Eller 

kommer de färdiga till oss? Att vi bara ska ta emot dem och lämna in sådana som har 

gått ut och skickas till någon som tillverkar dem? Eller ska vi ha utrustning för att kunna 

lägga på Accesser och kunna göra nya kort. Tillfälliga kort kan det ju också vara, om man 

har tappat sitt kort. Det blir sådan detaljnivå när man börjar titta lite djupare i avtalen.  

 

Men har de också så att de kan beställa så här att de kan ringa in och beställa saker och 

felanmäla eller?  

Ja de har ju också telefon, mail och Ärendehantering direkt.  

Så man kan gå in i någon Serviceportal och lägga in ett ärende och det pluppar in det här 

Servicecentret? 

 

Ja de, hanterar korta ärenden som tar max 5 minuter. Annars du går till 

Ärendehantering om det tar lite längre tid att hantera. Men inte alla tjänster.  

 

Men jag kan tänka mig att det är t.ex. Korthantering, hantera i det här. Eller nycklar. Det 

kanske inte är så mycket nycklar i dagens läge. Men pratar om parkeringstillstånd. Jag 

vet inte hur man har det på Karolinska. Om Man kör bil dit om man har garage, behöver 

ah parkeringstillstånd för att få står. Det kan ju också vara en grej att hantera i ett 

Servicecenter. Det kan vara att du frontar mer, lämna in och Lämna ut. Du står mer. Det 

är sådana saker i ett Servicecenter. Tittar man på vi hade ett Servicecenter på Ericsson 

och har fortfarande. Tittar man på det så kan kunder komma in och man tar kort till 

sådana här, man lägger på Accesser, Men då måste det ju finnas en beställning. Det 
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måste vara någon som godkänner att du får de här accesserna, så det ramlar in i ett 

system. Man lämnar ut nycklar, man lämnar ut parkeringstillstånd. Förut en gång i tiden, 

lämnade man ut rikskuponger, när man hade det. Nu har man lunchkortet eller vad det 

nu heter. Det finns ju mycket tjänster säkert man kan lägga på i ett Servicecenter, som 

man kan hantera. Catering om det är så att man har konferenslokaler. Du kanske har 

någon läkarkongress eller vad det nu kan vara. Så vill du köpa catering. Då kanske du kan 

gå in på någon hemsida och se till att det här Servicecentret tar emot det, eller levererar 

eller. Jag vet inte hur centralt de här sitter. Hur de sitter liksom, verksamheterna. Så det 

finns ju många säkert, vad man kan göra med ett Servicecenter. Det är egentligen hur 

mycket folk vill man ha där. Hur mycket folk ska jobba där?  

Vi har eh- Om Lean har ni det här slöseri och att jobba med folket på ett bra sätt? Har 

ni det? 

Ja, vi har ett system som heter Actio, där man lägger in förbättringsförslag. Vi jobbar 

med förbättringar. Vi har ju någonting som säger att varje medarbetare ska komma på 2 

förbättringar per år, eller något sådant. Du kan lägga in förbättringar i det här systemet. 

Vilken kund det gäller? Om det är en intern eller extern förbättring? Internt kan vara på 

Coor, att vi gör en förbättring till våran leverans eller vårat arbetssätt. Man köper in nytt 

programvara till datorn, enklare. Eller det kan vara vad som helst? Eller du sätter en 

rullgardin för att slippa solen. Eller så kan du ringa i externt, då är det mot kunden, du 

lägger in. Kan vara en förbättring i avtalet, eller men vi levererar på det här sättet det 

blir enklare kunden. Där lägger vi in alla våra förslag. Och det heter Actio i våran värld, 

ett system. Det följer vi upp och tittar på vad har vi lagt för förslag? Vilka är påbörjade? 

Vilka kommer vi bli tvungna att lägga ned för att det går inte att genomföra, eller vilka är 

genomförda? Vi kommer att ta ut statistik för kunden, och visa att det här jobbar vi 

med?  Det kan komma in förbättringar från kunden också, att det här jobbar vi med. 

Ibland kan det bli väldigt stort. Jag kan ta ett exempel, en förbättring vi gjorde på 

Ericsson. 

Där hade man stora, man sorterade post i postfack. Per avdelning. Sen så fanns det, så 

satt det små namnremsor, som var vita med svart text. Så längst bort så hade man för 

utgående post, där stod det utgående post. Men det var många som letade efter den 

där. Då gjorde vi en liten förbättring, vi drog ut med röd text istället. Så det skiljde sig 

från allt det där svarta. Så det är ett exempel på förbättringsförslag, är enkelt att 

genomföra. Sådana förbättringar som inte alltid tänker på. Enkla förbättringar i 

vardagen. Som har stor effekt. Det är lättare för kunden och lättare för oss också. 

Lättare att se vart utgående post var. I dagens läge lite enklare man har inte de stora 

poststationerna längre att man sorterar post. Jag har ingen aning hur det kommer att se 

ut på Nya Karolinska. I dagens läge så kommer ju posten, lite mer sorterad. Du matar in 

posten i ett system. Där du oftast får ett mail om att du har post att hämta. Så kanske du 

får ett mail där det står att ditt löpnummer är 23 - 23. Då går du ned till det här 23.23, 

det här mitt. Så tar du posten. Står ju oftast ditt namn på. Då behöver du inte de här 

stora post sorteringsmöblerna som tar upp liksom plats. 
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Det gjorde vi en förbättring på Ericsson och införde något som hette Smartflow, på 

Ericsson. Där man får ett litet. Man matar in posten som kommer i ett system. Sen 

trycker man på en knapp klockan 13.45 eller något så här. När man vet att posten har 

lämnats ut i huset. Då får alla som har ett brev att hämta ett mail, som säger att du har 

ett brev att hämta i ditt hus. Då får de lite motion att gå att hämta sin post.  

Så den delas inte ut på avdelningar?  

Nej, det gör den inte längre.  

Man gjorde en förbättring? 

Kommer ni att hantera Posten på nya Karolinska? 

 

Ja, det kommer att ta emot post och dela ut den. Hur den ska delas ut, det kan jag inte 

svara på. Jag skall tipsa, att det kan bli något sånt här? Det kanske är ett bra tips. Ja, men 

alltså sådana grejer. Likadant har man lite med paketutlämning, på vissa företag. Att du 

oj, nu har det kommit ett paket till Nisse Persson, så skriver man in det i något system. 

Där alla namn ligger inne i ett system. Plingar till att nu kan du komma in och hämta ett 

paket. 

Så finns de som, på Ericsson kör man ut paket. Går upp till den som ska ha paket. Många 

gånger kan springa 4 ggr om personen inte är på plats. Man kan lämna en lapp. Så det 

finns lite olika system. 

Jag kan inte den tjänsten. Så jag kan inte svara på hur det kommer se ut på Nya 

Karolinska. Men jag tror att man tittar lite på att det ska plinga till i din mail att du har 

ett paket att hämta. Så det är ju någonting man kan ta med sig det här med 

Servicecentret med posthantering om de har det. Om det ingår i deras leverans. Det 

finns system för det mesta.  

 

Ni får ursäkta om jag är lite vilsen i pannkakan. Jag är lite ny.  

 

Inte ens Erik har hunnit träffa dig. VI bokade in dig före honom. Lite hjälp på vägen 

kanske. Bra information angående Coor alltså, vi förstår bättre.  

 

Eh, Men Erik är han på Karolinska eller är han Coor ?  

Han är Projektledare på Karolinska, En väg in, Delprojektledare. Han ansvarar just för 

Facility Management, han är över den delen: Servicecenter, Städ, Tjänstekort & 

Passerkort, sen är det en till.  

Jag är bara nyfiken. För jag är lite med i det här projektet En väg in.  

 

Jo, och sen är det Gordana Luketa som är Projektledare eller chef för hela. Det är lite 

hon som har gjort så att vi har fått det här Exjobbare in på Karolinska.  

Ja, jag förstår. 

 

Vad är det som? De andra har vi ju hoppat över. Servicecenter osv. Ifall ?  
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Ja alltså vi tänkte, du har en tjänst som inte ingår om det kommer två eller tre tjänster 

som är aktuella ? Hur ska man prioritera att de ska ingå i Servicecenter i nästa period? 

 

Det är lite en dialog med kunden. Vi har ju liksom ett avtal skrivet. Det är kanske lite 

annorlunda mot Karolinska. Vi har ju ett avtal och där ingår de här tjänsterna, sen är det 

upp till oss hur vis ka leverera dessa tjänster på bästa sätt gentemot kunden? Det är ju 

egentligen ett samarbete med kunden, för de har ju lite krav på oss, hur vi ska lägga vår 

verksamhet, ska det vara dygnet runt? Eller hur det ska vara öppet? Det finns ju 

kravställande från kunden. Så vi försöker liksom mötas på mitten någonstans och 

komma överens. Det ska ju vara en win-win situation i ett kontrakt eller ett avtal. Så att 

skulle det vara så att visst kan vi lägga å nya tjänster, men nu kostar det lite mer. Nu har 

vi lagt på de här tjänsterna också. 

 

Då får vi ju utforma den tjänsten och se. Men jag har ju aldrig varit med om i det här 

läget att om fyra månader har vi tre nya tjänster som vi ska välja om? Hur ska vi 

prioritera dem? Jag har aldrig varit med om det i det här läget. Som du säger att de får in 

tre nya grejer de ska arbeta med, vad är det vi ska prioritera? Och det är ju svårt vissa 

gånger. Det beror ju på lite vad det är i det här läget? Vad är det för tjänster de kan få in 

på fyra månader, som ska vara i det här Servicecentret. Det är jättesvårt beroende på 

vad det är för tjänster och hur man ska prioritera. 

Det är väl det här med en väg in? Att kunden ska bara kunna ringa ett nummer och så + 

Ja, det ska vara så enkelt som möjligt. För vi är lite inne på. Vi tänker på att de går in på 

en Serviceportal på datan och där kan det vara ett samarbete med Huddinge, Nya 

Karolinska, vet inte vad de kallar det för det "gamla" eller vad det kan vara. Vad kallar de 

det för? Och Nya Karolinska Solna och resten av Karolinska Solna och Huddinge. 

Men det kan ju vara så att jag sitter i Huddinge, du kanske klickar på skärmen eller 

någon ikon och kommer till ett telefonnummer eller en mailadress du klickar på. Att 

anmäl gör felanmälan här eller någonting. Du klickar på en länk. Plupp så kommer det 

upp ett mail. Du kan fylla i, vad är det för tjänst? Vad heter du och lite sådana grejer. Så 

kommer det in i det system det ska till. Beroende på om du sitter i Huddinge, Nya 

Karolinska Solna eller Karolinska? Jag vet inte hur de har tänkt att lägga upp det? Det är 

lite sådant som vi diskuterar med Karolinska i dagens läget. Det finns säkert EN väg in. 

Hur ska vi lösa det på bästa sätt? Vi tycker det är samma sak vi diskuterar kundtjänst.  

 

Tittar du på andra kontrakt som har en central kundtjänst. Kunden har ett nummer att 

ringa till felanmälan. Så svarar kundtjänst. . Välkommen till kundtjänst, t.ex. Ericsson 

som ringer- Hej jag mitt namn var Lisa Nilsson på Ericsson, jag har en lampa som är 

trasig i ett konferensrum eller en projektor eller vad det kan vara. Så felanmäler de, 

lägger in det, Så hamnar det rätt i rätt system gentemot det här Driftcenter, som tar 

emot det här. I det här läget när vi pratar om Nya Karolinska så vill ju vi ha. Vi vill inte ha 

en central kundtjänst, det är våran uppfattning. Vi vill ha det under den här helpdesken. 

Där ska du kunna ta emot felor. Ena dagen kanske du sitter och svarar i telefon. Kunden 

ska bara ha ett nummer in. Nästa dag, den här personalen som sitter och jobbar i 

helpdesken, svarar i telefon ena dagen, fakturerar andra dagen. Eller de bereder 
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felanmälningarna, det är olika steg man gör liksom i den här fasen. Vi vill nog gärna ha 

Kundtjänst eller att man ringer in under samma tak vi sitter. I andra kontrakt har man en 

central kundtjänst man använder sig av på Coor. Man ser kundens behov på ett 

annorlunda sätt, om du har samma eller om du har Central kundtjänst. Vi har det här 

problemet med kunden, de uppger inte rätt rumsnummer, eller vill inte lämna 

mailadress. Det är bättre att vi tar hand om våran egen kund istället, där vi sitter.  

 

Det är jättesvårt att prioritera olika tjänster i ett Servicecenter, vad är viktigt i det här 

läget? 

 Ja, det är jättesvårt, beroende på vad det är för nått. Vi visste inte. Vi ska följa ett 

flöde till exempel om det är en tjänst som ska in. Sen kan det bildas ett kösystem 

också. 

 

 Hur vet man vilken tjänst Servicetjänster ska prioritera? Det har ju också med ett 

sjukhus att göra. Vi tittar på lokalvård? Det kan ju vara ett känsligt ämne. Du kanske 

kommer in i operationssal, det här är inte duglig operationssal, vi kan inte opera här. Då 

måste man ju den tjänsten, se till att folk att de springer på det. Det ärendet kan inte 

vänta. Eller att du kanske har avfall från en operation, att det ska hanteras på ett 

specifikt sätt. Nu har vi haft en operation, kanske har amputerat någon. Om vi ska vara 

drastiska i det här läget. Nu måste ni komma upp och hantera det här på ett speciellt 

sätt. Då måste man prioritera det. I en helpdesk måste man ha en Lathund eller Matris 

vad man nu ska kalla det som säger att de här ärendena är akuta ärenden. 

 

Där man kan liksom stega ned och se, vadå akuta ärenden? Lokalvård. Vad är det som är 

akut i Lokalvården? Vad är det som är akut i avfallshanteringen? Eller akut vad gäller 

kaffe eller data nät eller vad et kan vara. Personalen eller en person är fast i en hiss. Det 

är ju också akut. Däremot kanske det inte är lika akut om en lampa är trasig av 

10stycken i en korridor. Det kanske man kan byta senare kanske. Det gäller ju att 

prioritera ärendena rätt i det här läget. Men det måste ju personalen, kunna sitta avtal. 

En avtalsutbildning eller en vilka eller i hans fall, eller i Karolinskas fall kanske det inte 

handlar om Avtalsutbildning, det jobbar ju under landstinget eller hur. Det handlar om 

vilka tjänster vi har i vårat Servicecenter som vi ska kunna. Lika som vi måste kunna de 

tjänsterna vi har i vårt avtal och kunna prioritera. Så att man prioriterar rätt. Så att inte 

blir så att någon sitter fast för länge eller ett ben som blir kvar i en operationssal. Det 

kan ju vara viktigt att det inte är blött på golvet, Någon spillt någonting att det måste 

städas upp på en gång eller det kan ju vara blod eller kaffe eller vad som helst. Så måste 

man skicka en städare på en gång. Man måste prioritera. Det som är jätte viktigt i det 

här är ju inte att du skickar den här städaren eller hämtar avfallet. Du ska se till att få 

återkoppling också. Det är superviktig. Ha en kommunikation. När du har varit och 

plockat upp det här blodet eller kaffet, då ska du återkoppla att det är klart. Då kan jag 

föra över information om det här ärendet och avsluta det. Då får kunden också ett mail 

att vi har åtgärdat ärendet och vi stänger. Det är viktigt det också. Det måste man också 

prioritera, Ha en dialog med den som utför det eller den som springer. Och det tror jag 

att vi är dåliga på. Kommunikation är någonting och återrapportera är något man måste 
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satsa på för att verksamheten ska funka. Sen kan det ju vara patienttransporter också. 

Någon vaktmästare ska springa och hämta någon till röntgen eller ambulansen eller vad 

det nu kan vara. Det ska också återkopplas att det är utfört. Sen kan man ju kanske 

återkoppla i ett system en mobil, som säger att nu skriver jag in en åtgärdsbeskrivning 

och lägger ärendet på complete och så går det ett mail till kunden, det är gjort det här. 

Kanske inte behöver återkoppla vi Servicecenter, kanske går via telefon till ett system. Vi 

kör, man tittar lite på hur utföraren ska kunna gå in i systemet och återrapportera sitt 

ärende. I dagens läge, när du utför och springer runt i ett hus. Nu har jag fått in ett 

ärende. Då kan jag återrapportera via telefon, så går det in i systemet direkt. Då plockar 

du bort det här att du behöver ringa upp kanske. Men är det akut, då kanske man vill ha 

återkopplingen. Att personen är ute ur hissen nu. Då vet man att det är någon till som 

ringer och frågar att vi sitter.. Det kan ju komma in flera felanmälningar på samma 

ärende. Det är ju viktigt att säga, det är klart. Den är redan ute. Det är en stor grej det 

här med att ha tjänster och se till att de funkar på rätt sätt. Att de blir utförda på rätt 

sätt, att de går fort, att de återkopplas att man kan avsluta ärenden. Att det är ett flöde i 

alltihop. 

 

Gud vad jag pratar. Jag pratar ju bara av egen erfarenhet. Det är ju det som jag har 

jobbat med i många år. Vare sig du står i en matbutik eller står i ett Servicecenter så är 

det ju service man jobbar med. Så snabbt det kan gå. 

Sen kan det ju vara att det kommer in ärenden, det är trasiga element, du måste beställa 

in reservdelar. Informera kunden, det kan ta lite längre tid, De kommer inte in förrän om 

tre veckor. Det finns snabba och långsamma ärenden i alla våra led. 

 

Ni har först linjen och andra linjen? Ni har inte det? Snabba ärenden, kortare än 5 

minuter och långa ärenden som inom Karolinskas Servicecenter? 

 

Nej, vi har inte någon skillnad. Nej vi tar in allt under samma tak. Sen får vi behandla alla 

ärenden under samma tak. Sen kan det ju vara så att vi skickar ärende som tar längre tid 

till en fastighetskille som driver fastigheten. Då kanske han behöver beställa delar. Då 

behöver han återkoppla. Så att vi kan skriva in information i det här ärenden. Eller maila 

kund att tyvärr, det är något vi behöver beställa in delar till, behöver vara öppet i 3 

veckor, tills vi har åtgärdat det.  Så det är lite olika. Allt kommer in under samma tak. 

 

Men fastighet ingår det i erat avtal? 

 

Jajamensan! Det är en stor bit i vårat avtal. Och jag kan tänka mig att i den här 

Helpdesken eller Driftcenter eller vad vi nu ska kalla det för, kommer över 50% vara 

fastighetsdelar. Allt ifrån kyla, värme, ventilation, lampor eller ljuskällor, det tekniska så 

att säga som har med fastigheten att göra. Mattan har släppt i limningen någonstans. 

Handtaget på dörren är trasigt, en ruta är trasig eller vad som helst. Väldigt mycket 

fastighetsärende i våran organisation.  
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Det ser lite annorlunda idag. Det är Locum, de man hyr av. Utan det är deras ansvar. 

Men om de lägger en fela. Om det kommer in en fel från någon som jobbar i Karolinska, 

vem är det som ser till att det kommer till Locum? 

Antagligen så är det Locums Servicecenter. Då får Karolinska hänvisa vidare. 

Men är det inte så att Karolinska går in i en Serviceportal och får välja tjänster. Om jag 

väljer de här tjänsterna så kommer jag dit eller till fastighetsservice? 

 

Vi har inte fått se, men vi vet inte.  

 

Kunden kan ju ha svårt att veta. Kunden vet ju oftast inte avtalet. Kunden skiter i vem 

som gör vad. De vill ju kunna gå in och felanmäla på ett ställe, så är det ju någon annan 

som ska se till att sprida det till rätt person eller till rätt utförare. Det tror jag att man 

kanske skapar ett bättre samarbete med Locum i det läget. Jo, Landstinget och ser till att 

man kanske, någon som bereder ärendet, eller det sitter någon administratör 

däremellan för det kanske är så att man väljer en tjänst i ngn rullgardin, så hamnar det 

inte rätt, det hamnar fel som du säger, i det här Servicecenter. Vi handlar inte det här. 

Vad ska vi göra av det här ärendet? Då måste man kunna ha en dialog med Locum. Vi vill 

ha en mailadress så att vi kan maila vidare till er de här ärendena. Eller kan vi insignera 

våra system på något sätt eller? Se till att de funkar på ett bra sätt. Det ska ju som sagt 

vara En väg in.  

Just det. 

Så att det finns många sätt, och det är jättelätt att hamna i fällan att det blir för mycket 

administration runt omkring också, Man ska ha enkla system som är raka och enkla. Oj 

nu måste jag för att den ska dit, göra de här 10 grejerna för att det ska hamna där. 

Ibland blir systemen för krångliga för oss.  

Det bra att tänka på att det ska vara så enkelt och snabbt som möjligt också, inte krångla 

till det. De kanske har något bra, jag vet inte. Jag är inte så insatt. 

 

Har vi någe mer om Lean? 

Du har redan berättat. 

 

 Vi jobbade lite med Lean på Ericsson kontraktet. Lean tavlan. Vissa tycker den är 

utmärkt. Man kör den 1 gång i veckan. Jag tror inte man har kommit igång och jobbat 

det i vår verksamhet på Nya Karolinska på Coor. Man är mer på Actio. Lean tavlan är lite 

att man samlas 1 gång i veckan och samlar ihop vad är vårt fokusområde, vad funkar och 

lite sådana saker? Vi arbetade med det i min förra grupp. Både positivt och negativt. Det 

är bra för det är bara en kvarts möte. Eller samling vid tavlan. Man går igenom och 

sätter slutdatum eller färdig datum och lite sådana grejer. Man sätter upp mål. Ibland 

kan tavlan bli lite lika vecka efter vecka. Det är ingen som hinner och jobba med den här 

tavlan ibland. Det finns de som jobbar väldigt bra med Lean och som tycker det är 

suveränt, bra redskap, stöd för sån här verksamhet tror jag. 

 

Men kör ni även projektplaneringsverktyg?  



xviii 
 

Nej, det gör vi inte. Nej, projektplaneringsverktyget har inte jag jobbat med. Jag vet att 

andra som projektgruppen på Ericsson jobbar med det verktyget. Det är integrerat med 

Ericsson tror jag det verktyget. De kan gå in och titta i det här, vad jag förstår. MS 

project tror jag, Men det är ju inte Ericsson, för alla. Jag kan inte det, men det är inget 

som vi jobbar med. 

Det finns ju bra verktyg. 

Jag tror att, det lilla kött på benen jag har, så tror jag att det handlar om kanske den här 

"En väg in" och förenkla och tydlig med vad det är man ska prioritera? Vad är det för 

tjänster vi har och hur ska ni arbeta med dem? 

 

När ska ni vara klara med det här Nya Servicecentret på Nya Karolinska? 

 

 Vi går i drift med Servicetjänster och Helpdesk, 1 juni 2016, då ska vi ha personal och 

kunna ta emot ärenden. Reception och Servicecenter och Helpdesk. 

Sen kan vi inte sitta där det är tänkt att sitta. Vi tar ju över sjukhuset i olika faser. 

Sjukhuset är indelat i 5 olika huskroppar. Vi tar över 2 huskroppar bara  om ett år och i 

Huvudentrén tar vi över om ytterligare om 1 år,  2017.  Så det gäller att försöka ligga i 

tiden. 

Men det är lite olika, men vi kommer att kunna leverera.  

 

Det är lite olika faser man tar över bygget. Vi tar över då 2 huskroppar 1 juni, som det 

ser ut nu då. Om det inte blir någon försening på bygget eller något. Men Helpdesk 

kommer förmodligen sitta i det här huset (som vi sitter i). Som vi kommer få 2017, där vi 

ska sitta, det är ju 1 år dårå. Det blir lite provisoriska lösningar under 1 år. Den stora 

huvudreceptionen kommer inte vara i bruk nästa år. Så då får vi flytta in i mindre 

reception liksom, Det är lite olika lösningar man får titta på. 

 

Hur länge har ni suttit i de här lokalerna?  

 

Jag tror att v i flyttade in här 2014? Hösten eller våren? Våren tror jag. Jag ska låta det 

vara lite oklart, Jag är inte helt på banan. Jag tror att det är våren 2014. Den här delen 

som vi har setat i eller åkt i hiss i, den är ju projekt, soft och hard och det är säkerhet 

som sitter lite på olika våningsplan. Den delen av byggnaden är ju teknik byggnaden, Allt 

som förs till Nya karolinska, värme så avancerad teknik så att. Skulle ett strömavbrott 

ske, skulle inte ens blinka i deras datorer där borta, vad jag förstår. Väldigt avancerad 

teknik vad jag förstår?  

 

Så det är Coor som gör allt det här? 

 

 Ja det är det. Jag har fått lite introduktion, så jag kan inte allting jag heller, Det är väldigt 

fascinerade det är det. Det är verkligen mycket teknik, logistik på post och gods. Det 

kommer komma 4st 12 meters långtradare varje dag och lämna material till sjukhuset. 

Som liksom alltifrån till bandage till kanyler. Allt som ska till förvaringsskåp. Det är hur 

mycket som helst som man inte förstår själv. Tvätteriet alla kläder. All personal som 
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hämtar ut i några skåp som man har access till. Operationskläder eller undersköterske -

kläder. Det är mycket textil i våran leverans. Så det är mycket logistik. Logistiken är ju 

stor liksom överallt i Nya Karolinska. Sen kan ju inte jag allting, men jag förstår att det är 

jättestort. Det är jätteintressant. Man får gå säkerhetskurs och gå in på bygget. Man 

bara oh, Det är min uppfattning.  Sen är det ju fram till 2018 tror jag, som allting ska vara 

klart och överlämnat i olika steg.  

Ja, det är väldigt snart. Det går fortare än vad man tror. Man tycker 2015, men när man 

skrev på det här kontraktet med Coor, tyckte det var aslång tid till 2017, hur lång tid som 

helst. Men nu är vi ju snart där alltså. Men vi är ju bara projektledare som sitter här idag. 

Vi har ingen personal. Vi ska rekrytera hur mycket folk, bara en sån process, ta in väldigt 

mycket folk och rätt personal. Lära dem, allt det här. Så man får inte ligga på latsidan. Så 

det ska vara väldigt spännande att vara med i den här utformningen, och sätta 

processerna och rutinerna och allt vad det är våra tjänster och hur vi på bästa sätta 

samman, samarbetar med kunden och levererar tjänster på bästa sätt. Det är ju ändå ett 

sjukhus, det är ett annat sätt om det är en kund i Kista, kontorslandskap liksom. Här är 

det ju ändå liv och död på ett sätt. Se till att det funkar. Se till att det funkar, 

operationssalen ska vara duglig att operera i, det ska finnas material för att operera och 

sådana grejer, Det är lite annorlunda., Avfallshantering är väldigt annorlunda, tvätteriet 

och nämen allt. Transportera färdig mat till alla avdelningar och sådana här grejer. Så 

kommer vi också göra med de här robotarna som far runt. Som är som plattor. Man tror 

inte att det är någon arm som kommer. Det ser ut som en sån här. Så står det en vagn 

på och så kommer den. Ah. Så, så är det. 

 

Det här är alltså första gången Coor jobbar med sjukhus?  

 

Ja, vi har ju väldigt mycket olika kunder på Coor. Vi driver mycket It-com, Ericsson, 

Microsoft, mycket sådana bolag. Vi har industri, som Volvo. Den kan inte jag någonting 

om. Sen har vi kommit in på sjukhussidan. 

Vi har ju Linköpings universitetssjukhus sen tidigare. Men det kan inte jag någonting om. 

Men där har man tittat lite på leveranser när man gick in i det här kontraktet. Hur funkar 

det? Hur gör man? Coor har ju väldigt mycket olika kunder och yrkeskategorier. Det här 

är stort, det här är big liksom!  Största, största kontraktet som Coor har sen,Ericsson har 

ju varit det största. De var ju de första liksom. Vi har haft Ericsson i 15 år. De har varit 

ute i hela Sverige. Nu är de ju nedbakade till Kista i dagens läge. Har varit ute i landet. De 

har varit vår stora kund. De har drivit Coor, asså bidragit till att Coor har liksom legat i 

framkant, tagit fram smarta system. Just det här med posthanteringen. Lite sådana här 

grejer. De har varit en bra kund. Man har tittat mycket på Ericsson kontraktet, hur de 

har gjort och legat i framkant. Där har jag varit. Jag har varit 17 år på Coor och 15 år för 

Ericsson där som gruppchef och jobbat med lite olika delar. Jag hoppas jag har kunnat 

hjälpt er på något sätt? 

Jo, du har förklarat allt om Servicecenter. 

 

Så, kan jag svara på något så är det bra. 

Det har varit jättebra. 
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Så att jag hjälper erat arbete iallafall. 

Eventuellt komplettera per mail om vi kommer på frågor.  

Absolut.  

Sen är jag lite ny och inte kan svara på allting. Vet inte hur deras verksamhet ser ut 

heller. Sen ska ju jag träffa dem också så att jag får en bild Här går alla in på Landstinget 

eller som man säger? Det vet man ju själv om man går in en hemsida t.ex. IKEA går jag in 

på Barkarby, så kommer jag dit. 

 

Det var lite det som dök upp på förra intervjun. Hur ska det fungera om ett paket till 

Nya Karolinska av dem också? 

 

 Och de kommer inte ingå i vårat kontrakt, det Karolinska som är kvar. Men sen måste 

man ändå se ett samarbete. De kanske vill veta hur vi ska jobba i våra verksamheter på 

ett bra sätt. Eller den här Serviceportalen på ett bra sätt. Vad ska jag välja, Huddinge, 

Solna eller? Trycka på en knapp? Vad ska jag välja? Det ska ju vara en väg in som du 

säger?  

Karolinska. Så har det gått fel. Så ska det till karolinska Solna eller Huddinge. Hur gör 

man då? Och det kanske måste vara en kontaktyta, mellan den här Servicecenter som 

Karolinska har och Nya Karolinska helpdesk, för vi har fått ett paket som ska till er. Eller 

kan Servicecenter kontakta leverantören och säga det här ska dit. Ni har levererat fel. 

Jag vet inte hur är det sagt? Vad är det bästa sättet? Samtidigt tror jag inte Karolinska ha 

intern personal som ska sitta och köra paket. Det vill inte vi heller. Så på någonstans sätt 

måste vi lösa det, det har kommit fel. Någon måste säga att det ska till Nya Karolinska 

eller Huddinge eller vart det ska någonstans. Eller du som personal, hur ska du skilja på 

att du. För du kanske du jobbar på både Nya Karolinska och härborta? Hur ska du jobba 

då? Ska du gå till Servicecenter här borta och hämta ut ett kort eller till Nya Karolinska? 

Hur ska samarbetet se ut? Det måste man tänka på. För du kanske pendlar däremellan? 

För ena veckan kanske du jobbar här och andra veckan där borta? 

 

Ja, det är så de har med den här pendlarbussen. Om det är olika dagar Huddinge och 

olika dagar Solna. Det är en arbetsplats. Precis. Men på två olika ställen. Så det är ju 

också en sådan grej som vi måste titta över för det här projektet EN väg ing. Hur ska vi 

titta på de här lösningarna för paket, eller post fel, jag jobbar den här veckan där. Måste 

jag ha två olika passerkort, eller tillträdes kort. Måste jag gå på Servicecenter dit, för att 

jag är på Nya Karolinska eller måste jag gå dit. Det tar ju tid för personalen de ska ju ta 

hand om sjuka patienter inte springa och ta kort överallt. Så det handlar ju om att på 

smidigast sätt få till det här för personalen utan att de ska bli irriterade. Jag vill ju inte 

vara på det här sjukhuset. Det kan ju bli det, något man får tänka på. 

Spännande! 

 

Sen frågade Jane lite om vår utbildning och bakgrund.  
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Bilaga 5: Intervju Elisabeth Ström 
Intervju Elisabeth Ström, Projektledare och Verksamhetsutvecklare, 

Sektionen för FM- och Logistikutveckling, Karolinska universitetssjukhuset, M97 Huddinge, 

2015-04-28 kl. 9.00- 10.30 

Det de här som är mest relevant för vårt område, de här vi kommit överens med Erik och 

Servicecenter eh. Och vi ska ställa frågor angående Servicecenter.  

Mmm. 

Kan du gärna berätta om dig själv. Bakgrund och vad du har för roll här? 

Jag jobbar Projektledare och Verksamhetsutvecklare här och jobbade då som Projektledare 

för att starta upp Servicecenter som vi har nu. Eh, och jag har jobbar här på Karolinska i sex 

år snart. Vi tillhörde SoL, den organisation som Servicecentret tillhörde fram tom april förra 

året. Då vi gjorde en omorganisering. Så nu tillhör jag någonting som heter 

Beställaravdelning, FM tjänster. Så man delade upp i beställare och utförare. 

Så Servicecenter tillhör Service och logistik eller? 

Ja, de har hitintills tillhört SoL, Service och logistik. Men tanken är att de så småningom ska 

flytta över till Beställaravdelningen. 

Ok 

Just för att Servicecenter kommer vara en viktig del i Beställning, Information och 

Felanmälansflödet. Så tanken är väl då att eh, att de som är Controller för olika tjänster ska 

jobba tillsammans med Servicecenter för att följa upp leverantörer, leveranser och så. 

Ok, Så att de inte vidare Servicecenter till Service och logistik, som beställningar? 

Nej, Servicecenter kommer på sikt att tillhöra Beställaravdelningen för FM tjänster. Vad man 

har sagt tidigare iallafall. 

Och syftet med Servicecenter, och när ni har börjat med Servicecenter i Karolinska? 

Mm, Jag tror eh att det var redan, kan det vara 2007? Så genomförde man eh flera 

strategiprojekt på Karolinska. Där ett av strategiprojekten tittade på hur logistiken ska se ut? 

Och då kom man fram till att man behövde den - En väg in för kunden.  Någon form av 

helpdesk för hantering av beställning, information, felanmälan. Så det är många år tillbaka 

som man liksom, satt strategin att vi ska ha ett Servicecenter. 

Sen har det av olika anledningar dragit ut på tiden att man inte har startat det. Man har gjort 

andra projekt. Men nu kommer jag inte ihåg exakt vilket år det var jag började. Men det är 

väl två år sen drygt som själva införandeprojektet startade. Eh och det som var syftet då var 

ju att eh underlätta för kunden. Att vi innan så hade vi olika mobilnummer, och e-

postadresser och så, som kunden skulle ringa beroende på vilken tjänst eller person och så. 

Så det var inte så lätt för kunden att kanske hitta kontaktvägar. Eller att det blev väldigt 

personliga kontaktvägar. Att man var lite kompis med den här vaktmästaren att han eller 

hon fixade liksom. Så det var väl att både underlätta för kunden och sen också få en mer 
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strukturerad kundkontakt vid beställning, information och felanmälan. Och för ärende 

registrerade eh vi i ett system. Eh sen vet jag att man också pratade om effektivisering i 

verksamheterna. Att om en verksamhet från början hade massa med telefonsamtal själv. Att 

när man införde Servicecenter så skulle man ju frigöra tid i verksamheten, så att de inte 

skulle behöva passa telefonen och så. Och det där var väl kanske ett litet problem, att man 

både fokuserade på att förenkla för kunden och effektivisera internt.  Att ibland kan det. Det 

är svårt att lyckas med båda. Ibland kan det vara en trade-off att man underlättar för 

kunden. För den process flyt, så kanske det blir lite mer jobb internt eller tvärtom. Men man 

försökte att ha båda målen iallafall. Men jag tror det man har lyckats bäst med är att 

underlätta för kunden.  

Ok. 

Och sen kanske vi inte riktigt, effektiviserat internt. 

Ok 

Alltså vem är kunder i Servicecenter? Är det bara de som jobbar inom Karolinska och 

felanmäler och administrerar? 

Ja, det är ju så, vi har ju ett intranät som heter Innuti, för Karolinska anställda.  

Ok. 

Och från Innuti så kan man komma åt Navet, som är Ärendehanteringssystemet.  

Ok. 

Så att i Navet kan alla som är Karolinska anställda lägga beställningar, information och 

felanmälan.  

Ok. 

Sen har vi ju telefonnummer också dit alla kan ringa, även vad man ska säga, externa kunder 

som bor i våra lokaler här. Men som inte tillhör Karolinska.  

Ja, precis. 

Och till exempel Karolinska institutet kan också ringa hit. Så att telefonnummer hit kan alla 

ringa. Eh, men i ärendehanteringssystemet kommer bara de åt som är ägare och Karolinska 

anställda. 

Ok, då måste de ha E-tjänstekort för att logga in? De har ett speciellt kort för att gå i Navet 

och beställa information? 

Nej, utan det är Användarnamn och lösenord för att logga in i Navet. 

Ok. 
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Hur ser Servicecenter ut som organisation? Alltså, vem styr Servicecenter och beslut och 

så? 

Som det är idag så är Tina chef för Servicecenter. Ja och medans Kristina. Ja Kristina, ja 

precis. Och medans de ligger under SoL så är ju Mariann avdelningschef för Kristina och 

Servicecenter då. Då är det Mariann som fattar beslut. Sen när Servicecenter förs över till 

Beställaravdelningen så blir det Tania då som blir chef. Men eftersom det är lite oklart just 

nu när en överflytt ska ske och så. Så vågar jag inte riktigt svara på det. Utan det är bättre att 

ni får prata med Mariann om det, som är chef. Jag är inte chef och jag jobbar inte med 

Servicecenter för tillfället, så att. 

Aha 

Prata med Mariann om det. 

Ok 

Sen vet jag att såsom vi tänkte när vi införde Servicecenter var att, eh när en ny verksamhet 

är införd i Servicecenter så var ju tanken sen att någon representant från Servicecenter och 

någon representant från den verksamheten skulle liksom träffas regelbundet och liksom 

jobba med förbättringar och så. Och jag tror att det har fungerat lite på olika sätt beroende 

på vilken verksamhet det har varit. Ibland har medarbetarna kunnat samarbeta. Och ibland 

har det blivit att det är cheferna som har samarbetat. Men att det ändå ska vara ett 

kontinuerligt förbättringsarbete när man har fört in en verksamhet. 

Japp 

Du menar Lean, eller ni arbetar med? 

Ja precis så att, på så har man ju ett förbättringsarbete, där alla medarbetare är med i en 

förbättringsgrupp där man liksom jobbar med ständiga förbättringar. Och där har man 

återanvänt den strukturen även för samarbete mellan Servicecenter och de verksamheter 

Servicecenter servar eller vad man ska kalla det.  

 

Vilka tjänster som hanterar i Servicecenter i dagsläget? Hur många tjänster går via 

Servicecenter, införa i Servicecenter? 

Och varför har ni valt dessa tjänster att komma först i Servicecenter.  

Mm, Nu ska vi se. Den första tjänsten som infördes var städ, lokalvård. Och anledningen till 

att man valde det var att man gjorde ett nytt, en ny städupphandling. För lokalvården ligger 

på externa typen av, det är ett företag som heter NCA som utför städningen på Karolinska. 

Och då gjorde man en ny upphandling och då specade man att Karolinska skulle ha valet att 

ha servicen till själv och så skulle leverantören då ansluta sig till den processen. Och då valde 

man att göra så. Så att städ var det första som startade. 

Var det Solna, Huddinge? 
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Jag tror att i, ah. Jag minns inte om det var för två år sen i april, så började Solna. Och sen i 

oktober samma år så blev det Huddinge. Och det varför att det var då som den leverantören 

tog över städningen då. Det var vid två olika tillfällen.  Och sen kom Patienttransporten i 

Solna och Huddinge, eh Konferensservice. Minnet är bra men kort. Det kanske är.  

Pendelbussen? 

Ja, men den jobbade aldrig jag med. Jag tänkte vilka som.   

Patienttransport?  

Just det. 

Konferensservice. 

Det kanske var dem?  

Ja, just det står att fyra. Ibland det har äldre datum, 2013 så vi vet inte om de är mer 

tjänster kom. 

För det står här att 2013 att ni har börjat med Städ i Solna och sen Patienttransporten, 

Konferensservice och sen Varutransport och Städ Huddinge. 

Och sen Passerkort har väl kommit senare också? 

Ja, asså det som jag jobbade ju med det under drygt 1, eller 2 års tid och då var det Städ, 

Patienttransport, Konferensservice och Varutransport. 

Ok. 

Sen har man. Den här Pendelbussen tror jag fördes in någon gång efter att jag slutade jobba 

med det. Och sen även sterilflödet i Solna förde man in efter att Projektet var slut. Och sen 

håller ju Tina nu på att planera inför införandet av E-tjänstekort och Badge, 

Försörjningsstationerna i Huddinge och JIT--- xxx. De tre ska väl starta 1 juli tror jag. Så det är 

ett år sen drygt som jag jobbade med själva projektet där. Efter projektet så har linjen själv 

drivit det vidare. 

Vad sa du E-passerkort och sen var det?  

Försörjningsstationer i Huddinge. 

Vad innebär det? 

Det är. Här i Solna så kör man ut alla varor direkt från varumottagningen med manuella 

truckar ut till kunden. Eh, medans i Huddinge där här vi automattruckar. Så att det är en 

personalgrupp som jobbar nere på varumottagningen och så skickar de materialet med de 

här automattruckarna.  

Aha. 

Så är det en annan personalgrupp som tar emot och går ut till kund. Det är ju de här som tar 

emot från automattruckarna och går ut till kund. De kallas för försörjningsstationer. 
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Ok. 

Så att i Huddinge är det uppdelat på två olika organisations, två enheter som gör. Medan här 

i Solna så är det ju manuell truckning, så är det samma organisation eller samma enhet som 

kör från varumottagningen till kund.  

Ok. 

Och de här tjänster får vara i 1:a linjen? 

Ja det som heter Försörjningsstationer i Huddinge.  

Ok det tredje var JIT? 

 Ja. 

Hon (Kristina Kvastad) tog upp det igår också men vi förstod inte riktigt. 

Nej, det är en typ av, en tjänst som handlar om att det är vaktmästaren som tar han om 

vårdens förråd av förbrukningsmaterial. Så att det är. Där är vi ute på vårdavdelningarna och 

packar upp material i förråden och gör beställningar och så.  Och det är både i Solna och 

Huddinge. 

Hur stavas det? 

J I T. 

JIT? 

Just-in Time? 

Ja, man, det kommer därifrån. Men det är lite missvisande.  

Jaha, för det står här. 

Ja det är mer KANBAN princip man har liksom tom/full.  Och sen har man 

streckkodsbeställningar.  Så att. Om man tänker logistik principer så är det inte Just-in-Time, 

utan det är mer liksom Kanban principer. Men det var något som man bestämde. Det 

namngavs för herrans många år sen, så man har liksom inte bytt. Det får leva med.  

Det har färgkod. Om det behöver beställa eller det är slut på lager? 

Ja, de har, det finns Kanbankort. Om första facket är slut, så tar man ut kortet och så sätter 

man det på dörren.  

Ok. 

Och på kortet så är det en streckkod. Så kommer våra vaktmästare sen och läser av 

streckkoderna. Och så kommer det leverans och då fyller de på. 

Ok. 

Så det är den tjänsten som ska in i Servicecenter 1 juni, också.  

Så tre tjänster ska införas 1 juni? 
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Mm, 

Ok 

Ja, hon (Kristina Kvastad) nämnde lite om det igår. 

Men det är inte så lite. 

Ja, vi förstår inte det här tre, hon (Kristina Kvastad) nämnde det var mer logistik. Ja, vi får 

ställa följdfrågor.  

Ja, absolut. 

Precis. 

Och de tjänster som inte ingår i Servicecenter. Alltså fortfarande är inte uppfört i 

Servicecenter. I dagsläget vilka tjänster och varför de har inte infört i Servicecenter? Finns 

någon form av svårigheter? 

Mmm 

Alltså varför har de inte kommit till Servicecenter? 

Om man tittar på SoL, Service och logistik där man började initiativet till Servicecenter så är 

det väl. Egentligen tror jag det är bättre att Mariann säger exakt vilka tjänster som inte är 

införda så att det inte blir fel. Men eh, det jag kommer på är Internposten, mm, Sängverksta, 

Reprocentral- det är de som gör ett tryck, trycker kopior och broschyrer och sånt. 

Reprocentral. Patienttjänst. Ehmm, Scanning av Journalkopior. Ja, det kan vara någon jag har 

glömt. Men det finns några verksamheter inom Service och logistik kvar. Sen är ju den stora 

frågan. SoL tillhör ju en större organisation som heter AoS, Administration och service. 

Ok. 

Och där finns det andra avdelningar och verksamheter. Och hur det ser ut hos dem och vilka 

tjänster som skulle vara möjliga att införa i Servicecenter. Det har inte jag tittat på 

överhuvudtaget. Men det borde även finnas tjänster hos de andra verksamheterna som 

skulle kunna ingå. Men det behöver man nog titta noggrannare på och det är ingenting som 

jag gjorde under mitt projekt. Utan då var det ju SoL som startade Servicecenter. Då tittade 

vi på SoLs verksamheter och liksom la en plan för deras verksamheter. 

När det gäller just Kristina så ska allt nästan införas i Servicecenter, som finns i SoL? 

Eller det är tanken, hon pratade om att ni arbetar i fyra månaders cyklar. Så hon kanske 

har några tjänster på gång nu som ska införas i höst. Men vi fick inte reda på riktigt veta 

vilka tjänster det var. Som är för beslut.  

Mmm. 

För jag vet inte om det finns någon dokumentation om det, hur? 

Nej. 
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Men allt inom SoL, Service och logistik ska ju införas i Servicecenter. Men hur det är med 

dem andra verksamheterna inom AoS. Jag kan hämta ett papper så jag kan rita lite. 

(Elisabeth går och hämtar papper) 

Ja, som sagt sen jag har ju inte jobbat med frågan på drygt ett år. Därför så är det nog 

Mariann som Tina som mer kan berätta hur tankarna är nu. 

Ok. 

(Elisabeth ritar upp organisationsmatris över AoS, SoL och FM) 

En fråga bara. De här tjänster. Alla tjänster ingår vad heter, Service och logistik. 

Ja precis. 

Alla de här tjänsterna ska införas i Servicecenter? 

 Ja, precis. 

En del har införts? 

Ja, precis. 

Eh, så här ser då organisationen ut att vi alla tillhör Administration och service. 

Ok. 

Och SoL då, som började initiativet med Servicecenter, är bara en verksamhet av det som 

finns inom AoS. Det är idag den största avdelningen med ungefär 200 medarbetare. De 

andra kanske har 20 i snitt.  

Men det finns ju även. Så att det man. Det jag jobbade med, det man har planerat är de 

tjänsterna som ligger inom SoL. Som man har planerat för Servicecenter. Men sen har vi ju 

Miljö, Upphandling och kansli, Säkerhet och Lokal och byggplanering. Och hur. Om det finns 

tjänster hos dem som passar även att föra in, eller som kan ingå i Servicecenter. Det är 

ingenting som jag vet man har tittat på. Något som man behöver fundera på sikt iallafall. 

Aha, ok.  

För det är även en del tjänster där. Eh, men att det är väl SoL som är första prioritet. För det 

är där som det är flest tjänster och störst verksamhet. 

Ok, Ifall ni tänker ni att även andra avdelningar/tjänster även gå via Servicecenter. 

Jag vet inte vad man har bestämt där. Och det är väl kanske är något sånt man behöver 

utreda och titta på, att finns det även tjänster inom de här verksamheterna som passar att 

hantera inom Servicecenter? 

Ok, att beställa också en del av Administration och service? 

Ja, precis här siter de som är Avtalscontroller och de som är Projektledare och 

Verksamhetsutvecklare. Och det är i den här rutan som Servicecenter sen ska flyttas till. 



xxviii 
 

Hur många anställda är det under Beställar FM? 

Vad kan det vara, 14 stycken kanske? 

Då är det ni som sitter här? Eller pendlar en del? 

Ja, det är lite blandat. Här uppe lite chefer och några från SoL också. Så det är lite blandat. 

Men Servicecenter har vi förstått består av 3 anställda som sitter där, och sen då Kristina 

som chef. Och Mariann också, avdelningschef över SoL. 

Ja precis, att så här ser det ut idag. 

Det är delat ledarskap, sa Erik att Kristina har Servicecenter och hon har. 

Ja, alltså Kristina Kvastad är ju chef här, enhetschef för Servicecenter. 

Ok. 

Och sen är Mariann Nordin avdelningschef för hela SoL.  

Aha, ok. 

Så Mariann är Tinas chef. 

Ok. 

Och vem är chef här? Tania? 

Ja precis, Tania är chef över Beställaravdelningen.  

Det finns inte material alltså inte nån i Project Place som vi har fått tillgång? 

Om det finns den här Matrisen i Project Place, detaljerad? 

Ja det är också sånt ni kan få från Mariann eller Tania. Jag vet inte vart det finns sådana 

skisser över. 

Mariann tror jag har bäst, kolla. 

Ok. 

Ja i Project? 

Ja eller Tina kan nog också. För det finns ju sånt presentationsmaterial för SoL. 

Och där brukar nog den här bilden ingå. Så fråga Tina. 

Ok, men det var bra att vi fick illustrationen. Men vi kan ta med oss den? 

Ja absolut. 
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Om det finns externa aktörer som har ansvar inom Servicecenter? Eller Servicecenter är 

helt driven inom Karolinska? 

Ja, det är ju tre medarbetare som jobbar i Servicecenter och de tillhör ju Karolinska. 

Ok. 

Och de tillhör ju de AoS. 

Ok. 

Sen det Ärendehanteringssystemet som vi använder, Navet där finns det en förvaltning på 

Karolinska som ansvarar för förvaltning av Systemet. 

De tillhör laboratorites it-avdelning organisation. Och sen ja. Det sköts internt. Sen har vi ju 

då Lokalvården som en extern entreprenör, så där är det kommunikation mellan Navet och 

deras Ärendehanteringssystem.  

Hur ingår byggnader? Är det också extern leverantör Locum? 

Mm, Locum är Landstingets fastighetsbolag. Eh, det är de som Karolinska och 

Södersjukhuset, som vi hyr lokaler ifrån. Och Locum är ansvarig för, ja vad ska man säga, 

hårda FM tjänster. Tjänster kopplade till byggnaden. Om det behöver repareras något eller 

byta lampor, så är det ju fastighetsägaren, ser till att sådana tjänster blir utförda. 

Ifall en lampa är trasig? Eh, hur ska de göra felanmälan eller få information via 

Servicecenter? 

Nej, utan Locum har eh två leverantörer. En i Solna och en i Huddinge som sköter de här 

tjänsterna. Så då ringer man till deras Help, Servicecenter. Deras felanmälan. 

Ok ifall de ringer till Servicecenter, på vilket sätt, bete sig personal, alltså de ska, hur utföra 

jobb Locum om de har leverantörer eller hänvisa till telefonnummer eller? 

Jag tror att de hänvisar till ett telefon. Om en kund ringer till Servicecenter, jag behöver hjälp 

med något som är byggnadsrelaterat. Så tror jag Servicecenter hänvisar till, vilket 

telefonnummer den kunden ska ringa inom Huddinge/Solna, det är olika. 

Ni har kommit, alltså de här tre tjänster som ska införa 1 juni? 

Finns någon prioritering, sist in för de tjänster som ska införas Servicecenter? 

Nja, jag vet egentligen inte det. Ingen liksom vetenskaplig prioritering. Då när jag jobbade 

med Projektet så funderade vi väl vart vi skulle börja? Och det vi tänkte var att det kan vara 

bra att börja med något som inte är alltför omfattande och även sådana tjänster där vi ger 

störst nytta för kunden. Men de här tre tjänsterna. Nu tror jag bara att man liksom betar av 

de tjänsterna som är kvar inom SoL. Och att man kanske väljer de tjänsterna som är störst. 

Att de som är kvar de är sådana tjänster där det jobbar kanske en eller ett par medarbetare. 

Så att det inte är sådana stora, omfattande tjänster. Så då har man nog sparat Posten och 

Repro till sist för att det inte är så stora tjänster eller så mycket kundkontakt. Men det finns 

ingen uttalad Priolista hur man har. 
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Nej. 

Lite det som Erik vill att vi ska titta på. Och koppla också 

Mm 

Om man ska rangordna tjänster. Om det är den här är enklast att utföra eller? Om det 

finns några tidsaspekter eller? 

Mmm. 

Som du säger det kanske har med resurs att göra eller som är kopplade till. 

Alltså bara är för SoL? För på SoL finns det inte så många tjänster kvar att föra in och 

rangordna tänker jag. 

Ska ni titta på hela AoS eller vilket Scope? 

Ja, vi måste nog avgränsa oss så att vi inte kan titta på men. Men Erik har väl en idé att vi 

skulle komma med förslag på vilka tjänster skulle kunna gå i ett Servicecenter? Men i 

dagsläget har vi inte någon sån, att vi skulle titta på hela. Vi kanske begränsar oss till SoL. 

Ja SoL. För att det inte blir för stort. 

Ja. 

Men han pratar om att ska liksom göra någon slags rangordning eller kanske titta på en 

tjänst och ett flöde. Hur skulle det här se ut från ax till limpa? Asså den här tjänsten 

implementerades och hur, ja. 

Mm. 

Ja, asså prata med Erik för att i princip är det ju sagt att alla tjänster inom SoL ska ju införas. 

Så det är ju ingenting som jag tror att asså. Vad jag vet att så är det så. Då är väl kanske 

snarare andra tjänste. Likadant de här med Locum, fastighetstjänster och hur sånt ska lösas? 

och även så är det ju i den Nya sjukhusbyggnaden så kommer ju en leverantör som heter 

Coor leverera de flesta FM tjänster. Både det som SoL gör och det som Locum gör. Hur ska 

det här fungera ihop? 

Vi träffade ju dem igår. Det är ju de Erik vill att vi ska liksom ta med Nya Karolinska i det 

här arbetet. Kanske få några idéer om hur det, alltså om det kan användas för 

Servicecenter, NKS. Men som det är nu så finns det ju ett avtal mellan Coor och Karolinska. 

Och då är det ju liksom de här tjänsterna som ingår. 

Mmm 

Så Nya Karolinska Coor de har inte på samma sätt. För att vi ställa frågor, men de har 

redan avtal om tjänster, inte som i SoL, De planerar om införa tjänster. Men där finns avtal 

om dom som tilläggstjänster, utanför avtal. Eh, så det är tilläggstjänster. Så det finns ingen 

att tjänster att rekommendera till Coor. 

Nej. 
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För finns redan avtal. 

Mmm 

Vad vi förstod så var det ju att Coor eller erat Servicecenter skulle ha fått det avtalet? De 

förlorade den upphandlingen?  

Ja precis. 

För Nya Karolinska? 

Eller vad ska man säga hade ni själva kunnat drifta det här Servicecentret på Nya 

Karolinska? 

Nej, alltså det var en jättestor OPS upphandling som gjordes.  Alltså där var det ju att man 

upphandlade byggnation av hela nya huset och drift av huset i 40 år. Så att alltså. Och SoL är 

ju en liksom en offentlig verksamhet, så att de kan inte liksom lägga anbud eller konkurrera. 

Utan det var en jätte, jättestor upphandling. Så var en liten, liten del av det att det ska finnas 

en Helpdesk för de tjänster som finns att drifta i huset. Så att nej det stämmer inte riktigt 

utan. Det jag tänker är att alltså så som det är, är väl egentligen problemet att kunden 

kommer att ha om det gäller FM tjänster, så kommer kunden i framtiden att ha tre olika val. 

Att om det gäller hus i Huddinge eller det som vi kallar rest Solna, de husen som Karolinska 

bor i idag i Solna. En del kommer det ju vara kvar verksamhet i när man flyttar in i NKS, eh. 

Om det gäller de hus där Locum är fastighetsägare om det är ett problem med att byta 

lampa, eller måla om eller nått. Då måste man ringa till Locum. Och det gäller då för 

Huddinge och rest Solna. Det är då för Hårda FM. 

Ja, precis. 

Eh och om det är mjuka FM tjänster i Huddinge eller rest Solna, då får kunden ringa till 

Servicecenter. 

Ok. 

SoL:s Servicecenter.  

Ok. 

Men om det är hårda eller mjuka FM tjänster i nya byggnaden då får kunden ringa till Coor. 

Och det är väl det här som är. Hur ska man få ihop den här bilden? 

Om en kund ringer till vårat Servicecenter och säger att jag vill göra en felanmälan av en 

lampa på NKS. Hur ska man agera då? Ska det gå att skicka ärenden mellan de här olika 

aktörernas Ärendehanteringssystem eller inte?  Ska man bara säga att: Men du får ringa till 

det här telefonnumret, som vi gör idag?  För idag så säger vi ring till Locums underleverantör 

Balkia och felanmäl.  

Ok. 

 Eller vill vi att det ska liksom bli lättare för kunden på något sätt? Att kunden ringer hit och 

sen skickar vi meddelandet till rätt person, eller rätt organisation.  
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Ja. 

Så det är att ah, varje låda har skapat Servicecenter för sina tjänster. Men när man ser ur 

kundens perspektiv så blir det ju fortfarande att man måste veta tre olika. Vart skall jag 

ringa? Beroende på om det här hård eller mjuk? Och beroende på vilken byggnads- eller 

fastighetsärende det är? 

Men det är lätt för oss. För de pratar men vi förstår inte när det pratar. För det är ganska 

stort och många aktörer och så. Men nu tydligt, hur ser ut. 

Men framförallt det finns ingen koppling mellan de här tre, asså bara hänvisar till, ringer 

där? 

Nej, precis. Idag hänvisar vi ju bara till Locum:s felanmälan. 

Kan ju skriva. 

(Elisabeth skriver, Huddinge)… 

Mm 

Det är väl det som är Eriks tanke, tror?  

Ja men prata med honom om det.   

Varför vi liksom ska med nya Karolinska. Nu frågade ju Coor oss lite, vilka tjänster finns 

idag? Då sa vi ungefär att, det. 

Ja för på något sätt att utreda vilka tjänster som ska in i SoLs, eller i det Servicecentret. Jag 

tycker att det är en icke fråga för att det är några, ett fåtal tjänster kvar. Som jag upplever så 

har man redan beslutat att de ska föras in, bara att man inte har haft tid och resurs att göra 

det. Så prata med Erik så att ni liksom är överens, så att ni pratar om samma saker. 

För att han sa att det är fortfarande lite oklart. Han jobbar inte heltid med Servicecenter. 

Hans huvuduppgifter är Städ. Och han sa att han ska något Projektmöte idag om 

Servicecenter där vissa saker blir lite klarare.  Jag vet inte om du också är med på det 

mötet men. 

Men han, som hans huvudområde är Städ.  

Mmm 

Och sen. Han sa att det pågår en organisationsförändring, som du pratade om att. 

Ja, men prata ändå med Erik. För det är ju han som är eran uppdragsgivare. Så att ni är 

överens iallafall.  

Jo han. Om de här rest tjänster inom SoL i.  Men finns det uppgifter om det? 

Ja, uppgiften är ju för oss att identifiera något som skulle kunna tas in i Servicecenter. Då 

kanske han på sikt vill att om NKS? 
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Mm 

Ja, ni får eh, jag kan inte. 

För han har sett våran. Vi har redan lämnat in en Förstudie och så har vi det. Han har 

granskat våra Problemformuleringar och asså, men. 

Vi har 10 veckor, det här är en 15 poäng, inte så stort Examensarbete. 15 poäng, 10 veckor. 

Och vi har 5 veckor kvar bara. Men kanske 25:e ?  

Ja, jo, fast det har tagit ett tag att komma underfund med uppgiften.  

 Ja men så är det. 

Det är där man tappar en del. Man måste komma på rätt spår, så att man vet. 

Ja, absolut, ja det brukar vara en stor del att göra ett sådant arbete. 

På vilket sätt ni ska implementera nya tjänster i Servicecenter? Om kriteria för de här 

tjänster? 

Hur ska ni implementera de här tjänster som införs 1 juni? 

Mm.  

Hur ska gå till? Alltså hur ni har kommit till de här tjänster? 

Mm, asså under.. När jag jobbade med. 

Alltså hur ska ni implementera? 

Ja, när jag jobbade med projektet att implementera, införa Servicecenter så tog vi även fram 

en arbetsmetod för vad man behöver göra när man för in en ny verksamhet. Eh, så att där 

finns det en metod för vad är det för steg man behöver gå igenom innan Servicecenter kan 

börja svara på telefonsamtal åt den här verksamheten. Så att det finns. Och sen, ja. Så det 

finns en metod, en process. Vad är det man behöver göra? 

T.ex. nu med JIT. Vad är det för saker som de behöver göra för att förbereda för ett 

överlämnande till Servicecenter. Och vad är det Servicecenter behöver skapa för att de ska 

kunna ta hand om frågor och beställningar.  Så att det finns en metod för och den hoppas jag 

att Tina jobbar efter också. 

Ja. Är det någon som vi kan ta del av? 

Antingen så kan jag maila eller så kan Tina skicka över. 

Ja du kanske kan maila den? 

Mm.( Elisabeth skriver upp) 

Men har ni fått några dokument från Servicecenter projektet som jag jobbade med eller 

något sånt? 

Ja, vi har fått access till Servicecenter mappen på Project Place. 
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Mm, Ja för då finns nog den här metoden, den här metoden finns där också. 

Ja vi ska leta. 

Men jag kan skicka en länk så att ni hittar. 

Ok. 

Finns för mycket att implementera alla tjänster. Alltså varför ni har delat de här tjänster 

att implementera vid olika tider? Varför inte allt på en gång? Implementera. Någon 

begränsning i resurser och så? 

Ja, jag alltså det är ju det att om man liksom tänker så är ju de olika verksamheterna som ska 

föras in i Servicecenter. De behöver göra ett visst förarbete. Och sen så behöver ju även 

Servicecenter göra ett liksom ett visst förarbete. Och då har man sett att man, det är lagom 

att jobba med några tjänster i taget, att förbereda. Annars så räcker inte resurserna till. Plus 

att då när jag jobbade med själva projektet då var det här något nytt, det hade vi aldrig gjort 

tidigare. Och då ja blev städ, som var det första vi startade blev någon form av försökskanin 

och test också. Hur liksom hur ska det här gå till? Och så. Sått att, men framförallt är det nog 

tid och resurs som gör att man tar några i taget. 

Och kvalitet? 

Mmm. 

Och hon (Kristina Kvastad) pratade om triangeln? 

Mm. Ja. 

Ja, för att det har ändå varit att i , det har ju varit att , från början var de två medarbetare i 

Servicecenter när jag jobbade med dem. Och nu är de ju tre. Och någon av dem behöver ju 

vara med och jobba med en ny verksamhet. Och då behöver ju de friställas från sitt 

linjearbete. Och det går ju inte att liksom att rycka alla tre att jobba med ett införande 

samtidigt, för då har vi ingen som svarar i telefon. 

Ok. 

Så att. Och samma sak i de andra verksamheterna att de har ju också en daglig verksamhet 

som ska fungera. Så att då kan man inte plocka hur många personer som helst under en tid 

för att jobba med det. För att det fortfarande ska fungera. 

I Servicecenter, Pendlar... tjänsten/ personer? Pendlarbussen. 

Den tredje plats i dokument. Pendlarkontor eller? 

Som ni har här står det .. pendlar 

Pendlarplats? 

Ja 

Det är väl för de som pendlar emellan? 
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Ja, alltså. 

För de som inte har fast arbetsplats? 

Ja, men det har ingenting med Servicecenter att göra. 

Men vad tänkte du?  ( Katja till Husham) 

Det står här i den här dokument, att någonstans här att nuvarande finns tre och en 

pendlarplats. 

Jag, vet inte vad han menar. Är det Eriks som har skrivit det här? 

Jag vet inte. 

Det är väl bara en extra arbetsplats i Servicecenter?  

Ja. 

Där hon (Kristina Kvastad), kanske kan hyra in en extra personal.  

Ok. 

Asså hon pratade ju om eventuellt en extern, extra resurs. 

Men med pendlarplats menar man nog ett skrivbord där vem som helst kan komma och sitta 

och jobba. 

Ok. 

Det är nog det som man har menat där. 

Men inte att jobba med de här nya införande av tjänster? 

Alltså en pendlarplats är bara ett fysiskt skrivbord. Säg att om de är fyra stycken som jobbar i 

Servicecenter så behöver man fyra arbetsplatser och en pendlarplats.  

Ok. 

För att jamen Tina ska kunna sitta jobba där eller någon annan. 

Ok. 

Så det är mer fysiska arbetsplatser. 

Ja, precis. Det är bara ett arbetsskrivbord. Tror jag att det är det han menar. 

 

Vi har lite frågor om Lean. Om ni har jobbat med Lean filosofi, Lean verktyg, att förbättra, 

eliminera slöserier i Servicecenter? 

Ja, asså eftersom att jag bara har Servicecenter på projektform. När jag jobbade med det så 

var det ett projekt och ett implementeringsprojekt. Så att så fort en verksamhet var införd i 

Servicecenter och rullade på i linjen, så har jag lämnat över ansvaret. Utan jag har jobbat 
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med det vid själva införandet och byggstart. Så att jag har aldrig jobbat med ständiga 

förbättringar utan det har Tina gjort tillsammans med Servicecenter. 

Ok. 

Jag ska visa den här bilden (Husham visar bild på datorskärm). 

Den här bilden det står att det finns olika kontaktvägar för att göra en felanmälan eller 

beställa en tjänst, information.  

Och Servicecenter, är det en kontaktväg från dem alla eller? 

Nej, alltså det här är ju . Det här är ju. 

 Jag tror att den här listan kommer från när man tittade på hela AoS.  

Aha, ok. 

Vilka tjänster finns inom AoS? Hur många olika? Om en kund ska ringa till någon inom AoS, 

hur många telefonnummer och kontaktvägar finns till hela AoS på Innuti? Jag tror att det är 

det som den här visar. 

Ok, för att det står inte. Ja det här. 

Det står inte vad det är. Jag antar att det var AoS. 

Ja, men det var alla kontaktvägar in på AoS. Och sen måste man nog fundera vilken tid det 

var. För nu är ju en del av de här tjänsterna, tillhör ju Servicecenter. Så att jag tror att den 

här inventerade man innan man började jobba med Servicecenter överhuvudtaget. 

Ja, det är olika. Det är likadant som på Innuti finns ju t.ex. mitt namn och min epost och mitt 

telefonnummer. Och jag jobbar som Projektledare här. Och det är likadant att ja. Alla möjliga 

kontaktvägar som finns in till hela AoS. 

Ok. 

Möjliga kontakter inom SoL, är det bara Servicecenter? 

Ja för de verksamheterna som ingår i Servicecenter nu: Varutransport, JIT eller, 

Varutransport, Patienttransport, Konferensservice, eh där är det Servicecenter som är 

kontaktväg. 

Och annars så finns det andra eller? 

Ja, om man t.ex. tittar på JIT. 

Ok. 

Så kan man gå in på deras sida på Innuti och då finns det kontakter till den som är chef, det 

finns telefonnummer till vaktmästarna, det finns någon epost adress. Alltså det finns flera 

olika kontaktvägar om man vill, beroende på vad man vill göra. Varför man vill komma i 

kontakt med JIT. 

Ok. 
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Men sen efter 1 juni så kommer det bara att hänvisas till att ringa till Servicecenter eller gå in 

i Navet.  

Så det blir lättare? 

Ja, det kommer att bli mycket lättare. Det skulle man ju om ni, om ni har tid, just när man går 

in och titta i Innuti, vårt Intranät då och jämför med de verksamheterna som ingår i 

Servicecenter. Då står det på ett och samma ställe, en kontakt: Servicecenter, 

telefonnummer och Navet. Medan på de andra verksamheterna som inte ingår än, så står 

det massa telefonnummer eller epost och personer som man kan ringa till också. Så det är 

stor skillnad. 

Mm.  

Hade du någon annan bild, 49 sätt att göra ett ärende eller? ( Katja till Husham) 

Nej 

Är det nästa bild? 

Eh, den är samma, men den gäller beställning, information och felanmälan. 

Mm, den pratar om 55 kontaktvägar och sen var det 49:e. 

För information. 

Aha, att få information.  

Beställa 55 och införa eller 56 och. 

Erik tyckte att vi ska skriva så här att 60 olika. Men det här är ju gjort innan ni startade 

Servicecenter? 

Eller jag vet inte riktigt vad det är, var Erik har fått det här ifrån? Det måste ni nästan fråga 

honom när det är daterat? 

För det är inte du som har varit inblandad i det här? 

1 april 2014, det står här. 

Jag tror att det kan komma från ett projekt som hette FM projektet, som man gjorde som 

resulterade i den här nya organisationsbilden. 

Ok. 

Att tidigare så tillhörde ju jag också SoL. Men sen gjorde man ett projekt där man tittade på 

eh ja, hur AoS kan bli bättre FM organisation. Och där har man då tittade på det här En väg 

in i Servicecenter. Så det kan vara därifrån det kommer 

Ja, det kanske är ett konsultarbete? 

Ja, jag tror att det är Ewise som har gjort det. Jag tror de kommer därifrån. 
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Ja, vi får kolla. Vi trodde att det kom från dig eller Mariann. Att ni gjorde en utredning. 

Nej.  

Vi ska kolla med honom. 

Ja, precis. 

Men det är nog från det här FM-projektet att det var Ewise vad heter det, gjorde det. 

Eh, de här du har pratat nu, Just-in Time, Kanban kort, det står inte här? 

Nej. 

JIT 

Alltså problemet är väl att där har man listat de tjänsterna som finns i AoS tjänstekatalog. 

Och där har man försökt att beskriva tjänsterna utifrån vad är en tjänst ut mot kund?  Medan 

när man har infört en verksamhet i SoL då har man tittat på organisatoriska lådor Och liksom 

ja, Varutransporten är en enhet med en chef. Oberoende av vilka tjänster de levererar, så 

har man infört. Så när man har infört i Servicecenter så har man tittat på hur ser SoLs 

organisation ut? Och infört en enhet i taget. 

Ok. 

Och ibland är det enhet och den tjänst som de levererar, samma sak. Som 

Patienttransporten är en organisatorisk enhet, tillhörighet.  

Alltså det finns under SoL, flera enheter med varsin chef, en enhetschef. Och till exempel så 

en enhet heter Patienttransport Huddinge och en heter Patienttransport Solna. Och den 

organisatoriska rutan levererar det, Patienttransporter. Medans och då blir det samma sak 

att tjänsten som de levererar är Patienttransporter och deras organisation heter 

Patienttransporter. 

Medans t.ex. Varutransporten, de levererar gas och de levererar förbrukningsmaterial och 

läkemedel. Så där är det liksom en organisatorisk ruta som levererar flera tjänster. 

Ok. 

Så det är därför det inte är samma sak i tjänstekatalogen och .. För när jag var i Servicecenter 

så har vi betat av en sån har ruta i taget i princip. Och fört in i Servicecenter. Och sen har vi 

tittat: vilka tjänster levererar de?  

De, ok. 

Men när de införa som enhet, alla tjänster som tillhör de, går i Servicecenter? 

Ja, i princip, så har det varit. 

Ok. 

Mm.  
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Det som det här Varutransporten, alla tjänster inom den här enheten, när införa i 

Servicecenter. Alla tjänster som ingår? 

Ja. 

Jag skulle ju kunna, om vi skulle titta på den där rutan så skulle man kunna säga vilken 

organisation inom SoL som levererar respektive tjänst. Om det liksom, om det är nått som? 

Eller så kan jag. 

Ska vi titta på det nu? 

Ja, eller om ni mailar det till mig, så kan jag bara skriva det, så att. 

Så att ni. 

Mm. 

Men vi kan titta på det annars? Vilken? 

Den du hade uppe, så kan vi reda ut vilken som är vilken tjänst. 

Aha den tjänst. 

Mmm, (Elisabeth skriver) 

För Varutransporten levererar ju flera av de här tjänsterna. 

Mm. 

Varutransport finns i Huddinge och i Solna. Så det är varsin ruta, Varutransporten Huddinge, 

Varutransporten Solna. De levererar tjänsterna Paket och gods, Avfall, Läkemedel, Gas. Eh, 

till exempel. Mm. De är nog de som levererar flest tjänster. Och sen har vi 

Patienttransporten och de levererar eh Transporttjänster internt och Patienttransport. Eh, 

och sen har vi. Jag tror att de andra så är det bara en som levererar, som till exempel 

Konferensservice. Där heter de som levererar tjänsten, Konferensservice. 

Ok. 

Och Vårdnära tjänster är ju de som jag kallar för Försörjningsstationer i Huddinge, som gör. 

Så att resten är nog faktiskt att de heter samma sak som tjänsten. Men Varutransporten har 

några olika som de levererar.  

Ok. 

Så en del är samma enhet, samma tjänster? 

Ja, om man säger Konferensservice de är fyra personer som jobbar inom Konferensservice. 

Ok. 

Så det är en ganska liten enhet. Medans Varutransporten det är 30 personer i Solna. Vad kan 

det vara, 15 i Huddinge? Så det är olika hur stora, hur många personer och hur många 

tjänster levererar. 
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Mm, nu kom vi helt ifrån hela frågor! (skratt Hehe). 

Nej, men det är ju kopplat till. Det är ju bra. 

För att förstå dessa dokument är fortfarande. Nej, för 2 veckor sen, nått sådär. Det här 

sista. Vi har börjat först med FM på Nya Karolinska och det var sen inte aktuell. Deras 

dokument och så, men det är inte aktuellt. Men nu kommer det här dokument också. Vi 

förstår inte riktigt.  

Nej. 

Alltså därför vi vill koppla till hur ser ut nu? För det är dokument för två år sen, mycket 

hänt efter. 

Vi vet inte varför det inte finns nyare dokument? Alltså om ni har något ställe där ni.? 

Det är nog att ingen, det finns inget mer aktuellt än det utan eh för att det var ju ändå att jag 

avslutade själva Servicecenter projektet och införandet för två år sedan. Sedan hände det 

ingenting mer utan Tina drev liksom linjeverksamheten. Den operativa verksamheten. 

Sen har man inte infört några flera verksamheter. Utan man började här nu i våras igen. Och 

då var det Tina som gjorde. Det är nog att det inte finns liksom några uppdaterade versioner 

eller så. 

Men vi hade en bild, som vi hade i rapporten en annan tabell. Tänkte fråga om vad de 

betyder, de där, IG eller UG och så. Du hade den här med i rapporten.  Den kanske. Inte 

den utan längre ned. Det här GMI... Nej. 

Så gå ned? (Husham går ned, scrollar i dokumentet på datorn). 

Annars om du har förstudien? 

Den här säkerhets.? 

Den där Matris du hade i förstudien? Ok, det står förstudie här, ska kolla. 

Det kanske inte är du som har gjort de här? 

Nej, utan det var nog Ernst and Young som. 

Ok, de här ansvarsmatris? ( Husham till Katja) 

Men vi måste förklara, för vi har inte förklarat vad de står för. 

Jaha. 

Det står här. (Husham kollar i dokumenten på datorn) 

Ok 

 

Vad jobbar du med nu för tillfället, alltså vilket projekt? 
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Dels så jobbar jag med att samordna en upphandling av vagnar till de här automattruckarna 

på NKS. Där behöver man köpa in nya. Och sen har jobbat på ett projekt med att etablera 

den här nya organisationen inom AoS. Det är väl de två stora grejerna, sen har jag alltid lite 

andra små. 

(Husham kollar efter matrisen i datorn) 

Teckna ned du? Ja (Husham till Katja) 

Just det. Den här matrisen (Husham visar på data skärmen) 

Mm. 

Alltså jag valt bara Servicecenter, det finns fyra i de här dokument (Husham) 

Det var bara att jag undrade över de här, vad de står för? De står ju för grupp.  Vad de stod 

för de här? ( Katja) 

Mm 

U, K, (Katja) 

Ja, jag tror att det stod där ovanför. U tror jag var Utförare. Alltså vem är det som gör 

arbetsuppgiften.  

Ja, precis. 

För det var att när vi började med Servicecenter, så var det inte helt tydligt vad är det 

Servicecenter gör och vad är det de införda verksamheterna gör? 

Att många trodde att Servicecenter skulle fixa allt. Medan Servicecenter sköter, de man 

säger 1:a linjen, de första enkla ärendena som kommer in. Och tar det längre tid då skickar 

Servicecenter vidare ärende till Varutransporten eller Patienttransporten. Och så får de 

utreda sina ärenden. För att i ett Servicecenter kan man inte sitta och hålla på med ett och 

samma ärende i en timme. Utan man är liksom, man ska finnas tillgänglig per telefon. Det 

ser ni säkert om ni läser, ja fakta och sånt om hur det här fungerar och då pratar man om 1:a 

och 2:a linjen.  Ja, precis. Ja det har vi. Ja, då var det att då gjorde vi den här för att tydliggöra 

vad är det för aktiviteter som Servicecenter gör och vad är det som andra. De andra 

verksamheterna gör. Då använde vi utförare och om man konsulterar. Om vi ger kunskaper 

till information. Och om man behöver informeras. Så använde vi den här för att beskriva att, 

vad är det som Servicecenter gör och vad är de som de olika verksamheterna som ingår i 

Servicecenter, vad har de för uppgifter? 

Ok 

Japp, ok. 

Behöver ni nått mer?  

Nej, vi behöver inte något vidare. Det finns. 

Ni får återkomma isåfall. 
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Det här kanske är ett resultat av den här konsult eller det var ni som gjorde det här? 

Ja, precis. 

Det där togs fram i det där projektet som jag gjorde. Det kan liksom också vara bra att se. Nu 

kommer jag inte ihåg. Om man tänker att det fanns ett projekt som hette Införande av 

Servicecenter.   

Ok. 

På SoL. Och där jobbade jag som Projektledare. Och det var ungefär, om det var ungefär två 

år. Det var då vi införde Städ, Patienttransport, Konferensservice och Varutransport. Inom 

det projektet. Och då tog vi även fram eh den här metoden för hur man ska föra in en ny 

verksamhet.  Sen så hade ju.  

Sen vår direktör Gunnar beställde ett projekt som hette FM.  

På Nya Karolinska? 

Ja, Nej, det är det som Gordana jobbar med. Emm , Framtidens FM-tjänster. 

Och där var Ernst and Young inne och ledde det projektet och gav oss input. Och det är från 

det projektet som de här diagrammen. Så det projektet levererade de här, statistiken och 

diagrammen som visade. Och mitt projekt levererade det som heter koncept, 

konceptbeskrivning och metod. Och FM-projektet levererade de här diagrammen.  

 ( Elisabeth tittar på diagrammen, dataskärmen). 

Jag undrar om det ligger helt i linje tidsmässigt. Jag tror att det här slutade efter att mitt 

projekt egentligen slutade. 

Ja. 

Ok. 

Så att det kommer resultat på lite olika projekt.  

Och det här projektet det var ju Mariann som beställde av mig. Så det var liksom ett projekt 

som gjordes bara inom den här lådan. 

Ok. 

Medan det här projektet beställdes av vår direktör. Så det gjordes liksom för hela 

avdelningen. 

Så det var liksom olika scope.  

Men har ni några mer frågor där eller så är det bara att ni återkommer. Det är sånt jag 

jobbar med. 

Fler frågor? (Katja till Husham) 

 

Det kanske har blivit rörigare snarare? 
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Det är bra att man, det är det. 

Ja, precis. 

Erik sa just att det är bra att om vi frågar er som är insatt där hur det ser ut organisatoriskt 

och liksom.  

Mm. 

Av att du har historiken också. 

Om du har... 

Ja, det är nog bra att prata med Mariann också nästa vecka. För som sagt jag jobbade med 

det under de två åren. Och sen har det ju gått ungefär ett år sen dess. Vad jag uppfattar har 

det inte hänt så mycket sen dess. 

Ok. 

Men det är bra att prata med Mariann eller Tina om det. För de är de som har chefat över 

Servicecenter då efter att mitt projekt tog slut. 

Har vi inte frågor? Nej. 

Ni får väl maila sen också om det dyker upp fler frågor, för att då svarar jag så gott jag kan på 

mail sen.  

Om det dyker upp något efter att ni har träffat Mariann också. 

När man skriver också det händer när man skriver, det dyker upp frågor. 

Ja, absolut. 

Men då får vi tacka för din tid och. 

Ja. 

Vi kommer skicka sen asså det transkriberade, så att du får säga om du håller med om det 

som har sagts. Om allt rätt och så. 

Absolut. 
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Bilaga 6: Kompletterade frågor via e-post till Intervju Elisabeth Ström 
Kompletterade frågor via e-post till Intervju Elisabeth Ström, Projektledare och 

Verksamhetsutvecklare, Sektionen för FM- och Logistikutveckling, Karolinska 

universitetssjukhuset, M97 Huddinge, 2015-05-08 

Har du någon tidigare erfarenhet av att arbeta med service tjänster? 

Bara erfarenheten från Karolinska. 

Finns något skillnad mellan SC i NKS och andra SC i Karolinska, om det finns mer än ett 

Servicecenter? 

Jag är tyvär inte insatt i hur SC på NKS ska fundera så därför har jag svårt att svara på om 

det finns skillnader. 

Vem sköter alla andra tjänster som inte går i SC i dagsläget?  

Det sköter den verksamhet som levererar tjänsten. De har telefonnummer och e-postadresser 

dit kunden kan rings och beställa, ställa frågor, klaga etc. 

Hur ska ni implementera en ny tjänst i SC? Ska ni skaffa nya resurser?  

Här får Kristina Kvastad svara som arbetar med implementeringen idag. 

Konceptbeskrivning av JIT? Var finns relevant dokument? 

Vet ej fråga Kristina Kvastad. 

Konceptbeskrivning av försörjningsstationerna? Var finns relevant dokument? 

Vet ej fråga Kristina Kvastad. 

Konceptbeskrivning av eTjänstekort och badge? Var finns relevant dokument? 

Vet ej fråga Kristina Kvastad. 

Hur ansvaret delar mellan SC, verksamhet och Projekt under Införandet av en ny 

verksamhet? 

Projektet bemannas av resurs från SC och en eller flera resurser från verksamheten som ska 

införas. 
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Hur delat ni prioriterings mellan kvalitet, kostnad och tid enligt prioriterings-triangel för 

Införande av JIT, försörjningsstationer och eTjänstekort och badge verksamhet i SC? 

Detta måste Kristina svara på då jag inte längre är involverad i införanden. 
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Bilaga 7: Intervju Mariann Nordin 
Sammanfattning Intervju Mariann Nordin, Avdelningschef, Service och logistik, M 97, 

Karolinska universitetssjukhuset, 2015-05-08 

Mariann fick intervjufrågor via mejl i förväg. Intervju började med att författarna berättade 

om målet med examensarbetet. Mariann, började med att berätta lite om sig själv och sitt 

ansvar som avdelningschef för Service och logistik. Mariann har lång erfarenhet och har 

jobbat många år på Karolinska sjukhuset men största delen, var det med IT på IT avdelningen 

som var i sjukhuset innan sammanslagningen 2004. Hon tycker att Karolinska är en fantastisk 

arbetsplats där man kan utveckla sig. Hon började som sektionschef på avdelningen Service 

och logistik som blivit ny avdelning efter sammanslagningen. Service och logistik har ett 

ganska stort omfattande förbättringsarbete. De har ett systematiskt förbättringsarbete som 

de hållit på med hela tiden sen 2006 och en stor del av Marianns tid har varit att jobba med 

det. Efter att deras förra chef sökt ett annat jobb, så blir Mariann avdelningschef för Service 

och logistik och det var för två år sen. Så Mariann är Service och logistiks chef sen två år och 

innan dess sektionschef i typ 8 år. Mariann har alltid jobbat med Service i olika befattningar, 

det var mest på IT-avdelningen. När det gäller just Servicecenter så hade hon ganska mycket 

erfarenheter med därifrån. 

Införandet av Servicecentret började redan 2012 och i 2013 startade vi Servicecentret. Syftet 

med Servicecentret var att skapa en väg in till kunden, istället för många kontaktvägar och 

telefonnummer. Så det allt handlar om att förenkla för kunden plus att vi också får kontroll 

på vad det är för frågor och ärenden som kommer in, för det kan hjälpa oss att göra våra 

tjänster bättre. Vad gäller externa aktörer, inga externa som hjälper till. Det har vi i egen regi 

och egen personal. 

Det vi börjat med var städ och det var inte tänkt att vi skulle börja med städ men höll på att 

upphandla nya städtjänster och då hade vi med flit valt att lägga det som en option, en 

möjlighet att välja om vi ville att de själva skulle ha ett Servicecenter, för det hade de innan. I 

den förra upphandlingen, så var det städ som man ringde till och så samlade de all 

information och så vi hade ingen koll. Så det fanns en möjlighet, men då bestämde vi att vi 

inte köper den tjänsten. Vi behövde inte den utan vi gör det själva och då fick vi snabbt styra 

om och bestämma att städ måste in i Servicecentret och det var också det som satte 

startdatumet, att vi var tvungna att vara klara i april för då skulle det nya avtalet börja. Efter 

städ så förde vi in patienttransport, konferensservice och varutransporten och senare har vi 

utökat med pendelbussen och de här tre som är på väg in. 

Vad gäller hinder som gör att vissa tjänster är svåra att implementera eller införa i SC, så 

finns det egentligen inga hinder. Utan det är bara det att det tar lång tid att få en tjänst på 

plats, så att det blir bra och både för de som ska jobba med det och för kunderna och då är 

det en ganska lång startsträcka kan man säga, en implementeringsperiod, och då har vi inte 

heller haft resurser att utöka för snabbt och då har vi haft begränsat med resurser som kan 

jobba med de här frågorna.   

Vi omvandlar tjänsterna och vartefter vi frigör tid kan vi då tillsätta nya tjänster i 

Servicecentret. Så det blir spännande att se hur resurserna räcker till nu när vi får in de här 
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tre tjänsterna som är på gång. Den här långa tiden behövs och det samarbete man behöver 

göra med de som ska lämna ifrån sig uppgift, de måste också ha tid att jobba tillsammans 

med Servicecentret innan start. Det är de förutsättningar vi haft i alla fall. Egentligen, så 

tillhör inte Servicecentret SoL:s avdelning även om det var SoL som startade det, men med 

den nya organisation som kommit för ett år sedan, så tillhör de egentligen 

beställaravdelningen FM. Sedan har vi valt tillsammans med Eriks chef, Tania, att vi driftar 

det åt dem. Nu är det egentligen beställaravdelningen som är ägare av Servicecentret. 

Vad gäller prioritering av tjänster, så är det egentligen beställaravdelning som nu är ägare av 

Servicecentret, så det är dom som tar ansvar för de frågorna. De ingår i AoS som vi tillhör 

och där ingår både vi och de. När vi ska införa någonting nytt, så får det bli 

beställaravdelningen som lyfter den fråga till ledningsgruppen och vi få tillsammans ta beslut 

om vilka tjänster som ska prioriteras. 

Vad gäller kriterier som påverkar valet av tjänster som ska införas/ingå i SC och hur ni 

prioritera olika kriterier. Om man tittar tillbaka på städ. Vi var tvungen ta det beslutet just då 

för tidsmässigt, så fanns inget val, men för övrigt så har vill titta på vilka tjänster har vi haft 

flesta vinst/vinster med. Det är faktiskt Tania som är ägare av Servicecentret men både jag 

och Kristina har avstämningar med Tania. Vi tar inga beslut själva utan att Tania med, 

eftersom det hon som ägare, så hon har en jätte viktig roll i det här också.    

Vad gäller kösystem eller tidsplanering vid implementering av tjänster i SC, är det mycket 

som påverkar och så ska vi också få möjlighet att få in dem i systemen. Information ska bl a 

föras in. Det är många saker att ta hänsyn till, men Kristina är bäst koll på hur de gör, för hon 

håller på att uppdatera konceptet nu utifrån det som Elisabeth jobbade fram innan.  

Om det finns skillnad mellan SC i NKS och nuvarande SC i Karolinska? Ja, det nya 

Servicecentret på NKS har inte startat ännu. Det finns i avtalet att de ska ha ett Servicecenter 

men det kommer att bli väldigt stora skillnader, därför att Servicecentret är en del av de 

fysiska delarna av deras Helpdesk och deras Helpdesk, är öppen alla dagar, dygnet om, för de 

har ett mycket större utbud tjänster som de ska hantera. Det ska också ha alla hårda FM 

tjänster, allt inom byggnaden, t ex när lampan går sönder eller golvet ska lagas, alltså inte 

bara de mjuka. Servicecentret i NKS öppen på dagtid, där kan man fysiskt gå till dom. Vårat 

är telefontjänst, vi har inte att kunderna kommer hit. Sen om någon skulle komma, skulle vi 

ta hand om dom, men det är inte tänkt idag att man ska besöka Servicecentret. Så det är 

ganska stor skillnad för de här Servicecentrena. Det är ju det frågor som som Erik ska arbeta 

med: Hur synka ihop Coor och det vi gör? 

Om möjligheten att implementera alla tjänster i SC och hur lång tid kan det ta vid 
implementering av alla tjänster? Målsättningen är egentligen att alla tjänster ska in, men sen 
i vilken hastighet och i vilken ordning är det återigen beställaravdelningen som fattar beslut 
om.  
 

Om implementering av lean filosofi i SC: Min roll var att hålla i vårt systematiska förbättrings-

arbete som hållit på sedan 2006. Vi fått en utmärkelse Svenskt kvalitet för att vi har lyckats 

så bra och det betyder att vi jobbar hela tiden enligt en metod med att jobba med 
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förbättringar och utveckla. Jag menar att lean filosofi finns i botten, vi kallar det inte lean 

men det är egentligen samma tankar. Man har grupp som man ingår i och sen så ses man en 

timme var annan vecka. Där vi går igenom och har en handlingsplan, varje grupp har sina mål 

och mätetal och fokus. Så i Servicecenter är grundtanken att jobba på samma sätt. Så det 

finns ett systematiskt förbättringsarbete även inom Servicecentret enligt samma modell som 

vi använder. Vi har en liten broschyr som beskriver vårt förbättringsarbete. Vi tog fram det i 

samband med den här utmärkelsen. Vi började 2006, då hade vi möjlighet och söka pengar 

så vi kunde starta ett arbetsmiljöprojekt. Sen då började vi utbilda alla chefer. Alla chefer 

skulle ledare egna förbättringsgrupper och sen så hade vi seminarium med medarbetarna 

och de fick fundera utifrån vad vi föreslog som mål och sådär, vad skulle de då tycka vara 

viktigast och göra. Sen startade förbättringsgrupperna och de hade förslagen med sig och 

kunde börja jobba med dem. Så i början så blev det väldigt mycket arbetsmiljö frågor. Så fick 

de uppgifter och jobbade då utifrån handlingsplan och satte upp mål, hur de skulle ta sig 

fram och åtgärda de här sakerna. Så efter tag innan vi jobbar vidare, så börja alla inse att det 

här funkar, det händer liksom och i nästa steg så kunde vi börja titta på hur jobbar vi nu? När 

man har åtgärdat de här första bitarna, så att mycket handlar liksom om att nu titta på 

arbetssätten, hur vi kan ta bort sånt som hindrar och tittar på flödena. Alla i grupperna 

jobbar med de problem som finns i det området som de ska hantera. 

Men vi har hållt på som sagt sedan 2006 och alla grupper jobbar likadant. Man har ungefär 

20 möten om året och dom kallar vi fördrivningsmöten, det vill säga inte arbetsmöten, de får 

man boka in vid sidan av, utan här mer bara för att kolla om vi ligger i fas med målet. I början 

var det omöjligt, det fanns inte den tiden. Det fanns inte en chans att man skulle kunna 

tänka sig att man överhuvudtaget skulle kunna avsätta en timme för de mötena, ”de måste 

jobba”, men nu finns det tid. Först finns det faktiskt inte tid, men vartefter man börjar 

förbättra, så jobbar man smartare och effektivare och då frigör man tid och då helt plötsligt 

går det, men det är lite kämpigt i början.  

Vad gäller utsträckning av lean implementering, det vi ser att här kan vi faktiskt också hjälpa 

till eller här kan vi bidra. Så att jag kan känna att det arbetet finns där, sen kan vara svårt 

ibland att få delta i projekt, i alla fall ifrån början, där vi ser att vi skulle kunna vara med och 

hjälpa till och göra, öka värdet för patienterna. För många gånger så glömmer bort liksom att 

det finns den här serviceorganisationen som faktisk kanske kan avlasta vården med vissa 

saker, som vi kan göra och så kan de fokusera mer på det som viktigt för patienter. Så där 

försöker vi hela tiden, kan vi få komma in lite tidigare och se, kan vi bidra med något.    

När det gäller leanverktyg så har vi överlag använt sådana verktyg, t ex 5S, vi 

flödeskartlägger och så har vi det systematiska förbättringsarbetet. Servicecentrets kunder 

är i första hand sjukhusets olika verksamheter och så finns en del andra som finns på huset 

också men de är de största. Kunden kan göra BIF via telefon, navet och mejl. Servicecentret 

ligger rent organisatoriskt under beställaravdelningen men driftas av oss just nu. Vi har 

egentligen inte satt slutdatum, men ambitionen har varit någon gång till mitten av året, men 

det inte bestämt datum.  

Vem sköter tjänster som inte ingår i Servicecenter? Väldigt många av de här tjänsterna sköts 

av SoL, sen har vi förutom städ, Sodexo som sköter kost, Textilia som sköter kläder och 
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textilier överhuvudtaget. Om vi säger kost är det inget problem, det sköts helt av Sodexo. 

NCA har vi redan för städ, vi sköter bara Servicecentret och sen skicka vi över ärenden från 

Servicecentret till deras ärendehanteringssystem, d v s det som inte vi löser. När det gäller 

Textilia så i Solna sköter Textilia allt från att ta emot transport, se till att det kommer in i 

skåpen och i Huddinge sköter Textilia bara transporten fram till varumottagningen, sen när 

den kommer till varumottagningen då är det vår personal som tar emot, ser till att det 

kommer till textilförrådet och sen ser till att det kommer ut på rätt ställe. Så att den sköter vi 

tillsammans, och sen som sagt så sköter vi övriga tjänster som är de mjuka kan man väl säga i 

dagsläget. I princip så Sodexo och Textilia och NCA sen kommer Coor men det blir längre 

fram.                  

Vad gäller alla de här 3 tjänsterna (JIT, försörjningsstationer och eTjänstekort och badge) 

som ska införa den 1 juni så pågår det jobbet. Det finns en koncept beskrivning av 

Servicecenter-delarna, det gäller t ex hur man ska jobba med andra linjen, men för just de 

här tjänsterna, kan vi säga att det pågår i arbetet nu. Man sitter och jobbar tillsammans med 

de som jobbar med tjänsterna idag och Servicecentret och så jobbar de fram utifrån den här 

modellen för konceptbeskrivningen vad det är som ska göras och så beskriver de dom det.  

Prioritering mellan kvalitet, kostnad och tid enligt prioriterings-triangel för Införande av JIT, 

försörjningsstationer och eTjänstekort och badge verksamheter i SC? Alla är viktiga, så det 

bero på hur man ser på det. 
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Bilaga 8: Mariann Nordin, stödanteckningar inför intervju 
Mariann Nordin, stödanteckningar inför intervju, 2015-05-08 

 

Kan du gärna berätta om dig själv, bakgrund, vad har du för tjänst? 

Har du någon tidigare erfarenhet av att arbeta med service tjänster? 

- Sektionschef för Helpdesk för it- och telefonisupport. 

Vad är syftet med SC? och hur länge har nuvarande SC funnits i Karolinska? 

- Att underlätta för kunderna genom att skapa ”en-väg-in”.  

- Syftet med projektet ”Införande av SoL Servicecenter” var att starta upp införandet 

av Servicecenter med ett begränsat antal verksamheter. Att skapa ett standardiserat 

arbetssätt för införande av nya verksamheter i Servicecenter så att linjen sedan kan 

skötta detta efter projektavslut. 

- Service desk har setts som en strategi i att skapa kostnadseffektiv och kundfokuserad 

logistik och service. Sedan dess har avdelningen för Servicetjänster och logistik haft i 

tanken att införa en service desk för sina samtliga tjänster. 2012 fanns att införa 

Service desk med på verksamhetsplanen och då startade arbetet med att införa en 

Service desk. Ett namnbyte skedde under arbetet och konceptet heter numera 

Servicecenter. 

- Tanken med ett Servicecenter är att underlätta för kunderna gällande beställning, 

information och felanmälan. Att kunden ska ha ”en väg in” och inte behöva lägga tid 

på att hitta rätt i Sol:s organisation. 

- Tanken är även att börja samarbeta över gränser inom SoL och effektivisera vårt sätt 

att hantera Beställning, Information och Felanmälan och att lägga en grund för 

framtida paketering av tjänster och framtida utveckling av tjänster. 

- Servicecentret öppnades den 2 april 2013. 

Finns externa aktörer som har ansvar inom Servicecenter eller det är helt drivande från 

Karolinska? 

- Inga externa aktörer. 

Vilka tjänster hanteras av SC i dagsläget? och varför har ni valt just de tjänst/tjänsterna? 

- Vi började med städ (se ovan varför), sedan Patienttransport, Konferensservice och 

Varutransport. Efter det pendelbussen och till sommaren Försörjningsstationer, JIT 

och eTjänstekort och badge. 
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Vilka tjänster som inte ingår i SC? vad är svårigheter/ hindrar som gör att dessa tjänster 

svårt att implementera i SC?  

- Det finns inga hinder. Det krävs dock en lång ”införandeperiod” för att starten ska bli 

bra. Vi har också bemannat SC vartefter behovet har ökat genom att omvandla 

tjänster där tid har frigjorts i och med införandet av tjänsterna i SC. 

Har ni någon form av prioritering system ifall ni har kommit till fler tjänster som ska 

implementera vid samma tillfälle/tid? 

- Efter att en ny organisation med Beställaravd FM infördes så tas besluten av 

Beställaravd eller AoS lg. (Tania äger den frågan.) 

Vilka kriterier som påverkar valet av tjänster som ska ingå i SC? hur ni prioritera olika 

kriterier?  

- Där vi ser flest vinster med att införa tjänsten. 

Har ni någon form av kösystem eller en tidsplanering vid implementering av tjänster i SC? 

hur länge framåt sträcker sig tidsplaneringen? 

- Tidsplanering finns , men jag är inte insatt i den längre. 

Finns någon skillnad mellan SC i NKS och andra SC i Karolinska, om det finns mer än ett 

Servicecenter? 

- SC i NKS har inte startat ännu, men enligt de avtal som finns så kommer funktionen 

att vara den fysiska delen av Helpdesk (kommunikationscentra för alla 

tjänsterelaterade frågor). SC kommer att vara bemannat kl 7-17 och Helpdesk 7/24 

alla dagar året runt. 

- På Karolinska för övrigt så finns det ett SC (inkl Heroma-helpdesk) hos HR. Helpdesk 

finns t ex på lab. 

Finns möjlighets att implementera alla tjänster till SC? ifall finns en liknande möjlighet, hur 

lång tid kan ta vid implementering av alla tjänster? Vilka resurser behöver ni vid likadan 

implementering? 

- Målsättningen är att alla våra tjänster ska in i SC. Hastigheten på införanden kommer 

att bestämmas av Beställningsavdelningen FM/AoS lg. 

Har ni implementerat lean filosofi i ert arbete i SC för att förbättra flödena? Hur har ni 

jobbat för att eliminera slöseri och sträva efter kontinuerlig förbättring? 

- Vi använder samma systematiska arbetssätt för förbättringsarbete som SoL har gjort 

sedan 2006. 
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I vilken utsträckning tänker ni att implementera lean, som en metod ska implementeras i 

ett stort perspektiv där fokuserar på att ökat patient värde och flöde effektivitet eller 

implementerar delar av lean principer, och varför? 

- Se ovanstående svar. 

Har ni jobbat med olika lean verktyg, exempelvis 5S (sortera, systematisera, städa, 

standardisera och sköta om) eller värdeflödesanalys (att kartlägga ett värdeflöde för en 

tjänst i syfte att eliminera olika form av slöseriet) eller PDCA för systematiskt 

förbättringsarbete (Planera, Utföra, Kontrollera och Agera)? 

- Kartläggning har gjorts av arbetet på SC. Exakt vilka verktyg som för övrigt har använts vet jag 

inte. 

Vem är era kunder i SC? 

- Sjukhusets olika verksamheter. 

På vilka sätt kan kunden göra BIF via SC? Finns mer än telefon? 

- De kan själva registrera ärendena i Navet (ärendehanteringssystemet). Kan göras från 

sjukhusets hemsida. Det går också att skicka mail. 

Hur Servicecenter ser ut organisatoriskt? 

- De tillhör Beställaravdelningen FM, men driftas och leds av SoL. Både 

Beställaravdelningen och SoL ingår i samma ledningsgrupp AoS. 

Vem sköter alla andra tjänster som inte går i SC i dagsläget?  

- De sköts av SoL till största delen i och med vi är Karolinskas interna leverantör av 

mjuka FM-tjänster. Kost sköts av Sodexo och Textil sköts i Solna av Textilia. Några 

tjänster på övriga AoS skulle kanske också bli aktuella att ingå i SC. 

Konceptbeskrivning av JIT? Var finns relevant dokument? 

- Kolla med Kristina Kvastad. 

Konceptbeskrivning av försörjningsstationerna? Var finns relevant dokument? 

- Kolla med Kristina Kvastad. 

Konceptbeskrivning av eTjänstekort och badge? Var finns relevant dokument? 

- Kolla med Kristina Kvastad. 

Hur ansvaret delar mellan SC, verksamhet och Projekt under Införandet av en ny 

verksamhet? 

- Det står beskrivet i konceptmodellen som dock ska revideras efter de senaste 

införandena. 
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Hur delat ni prioriterings mellan kvalitet, kostnad och tid enligt prioriterings-triangel för 

Införande av JIT, försörjningsstationer och eTjänstekort och badge verksamhet i SC? 

- Har inget bra svar på den frågan då vi inte diskuterat det utifrån prioriterings-

triangeln. 
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Bilaga 9: Svar på frågor via mejl till Tania Smelova 
Svar på frågor via mejl till Tania Smelova, Chef Beställaravdelning FM (Facilities 

Management). Karolinska universitetssjukhuset, 2015-05-13. 

 

Har ni någon form av prioritering system ifall ni har kommit till fler tjänster som ska 

implementera vid samma tillfälle/tid? 

Ja, vi har en intern tidplan för införande av flera FM-relaterade tjänster i Servicecenter. 

Vilka kriterier som påverkar valet av tjänster som ska ingå i SC? hur ni prioritera olika 

kriterier?  

De stora till volym tjänsterna prioriteras först och även de där vi har ett avtal med 

leverantör. Tjänster med många ärenden prioriteras högt. 

Kriterier är volym, antal ärenden samt kapacitet att implementera hos Servicecenter och den 

avlämnande organisationen.  

Finns möjlighets att implementera alla tjänster till SC? ifall finns en liknande möjlighet, hur 

lång tid kan ta vid implementering av alla tjänster? Vilka resurser behöver ni vid likadan 

implementering? 

Alla FM-tjänster inom en verksamhet kan hanteras via en Servicecenter-lösning. 

Implementering kan ta mellan 1-2 år, beroende på verksamhetens storlek och hur mottaglig 

verksamheten är för att lära sig den typen av lösningar. Karolinskas verksamhet är stor och 

kan ta upp till 3 år att implementera.  

Resurser bör omfatta en utsedd projektledare eller chefen för Servicecenter, medarbetare i 

Servicecenter samt representanter från de utförare av servicetjänster. 

 

Hur Servicecenter ser ut organisatoriskt? 

Bifogar org.schemat för beställaravdelning inkl Service Center. 
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