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prioriterade målen i en kommunal sektor. Därav är de beslut om tas i kommunen inte alltid de bästa 

för verksamheten utan de beslut som fattas ligger mer i linje med de politiska målen (Roos et al, 

2004). I Växjö kommun ville man göra en stor kostnadsbesparing genom en omorganisering. 

Storköket på Älgvägen i Växjö kommun är ett av de större produktionsköken som har upplevt 

distributionsproblem på grund av omorganiseringen. Det är bland annat problem som 

komplikationer i storkökets datasystem, begränsningar i produktionskapaciteten samt 
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1. Inledning 
Detta avsnitt kommer att ge en bakgrundsbeskrivning till ett problem som vidare kommer att 

specificeras i problemdiskussionen. Problemdiskussionen mynnar ut i studiens två frågeställningar 

vilka är forskningsfråga ett som lyder: Hur kan distributionen på en måltidsorganisation kartläggas 

och vilka brister kan identifieras? Samt forskningsfråga två som lyder: Vilka förbättringsåtgärder 

kan vidtas för att åtgärda identifierade brister? Följaktligen kommer syftet att presenteras och 

därefter följer en disposition över hur arbetet är strukturerat.  

1.1 Bakgrund 
Den utveckling som skett det senaste århundradet har bidragit till skapandet av ett nytt samhälle 

som kräver att både offentliga och privata verksamheter snabbt kan anpassa sig efter omvärlden och 

dess efterfråga. Om verksamheter har brister i sin flexibilitet och anpassningsförmåga blir de snabbt 

ineffektiva, förlorar sin konkurrenskraft och blir snart utslagna av andra, nya aktörer med en 

starkare marknadsposition (Bolman & Deal, 1995). 

För att verksamheter ska lyckas upprätthålla sin existens på marknaden kan omorganisering vara det 

enda alternativet. Den största drivkraften bakom en organisationsförändring är att verksamheter vill 

uppnå ett förbättrat resultat genom ett effektivare tillvägagångssätt än tidigare och detta genom att 

förändra och omarbeta processer samt flytta de organisatoriska gränserna. Vid omorganiseringen 

omfördelas resurser och ansvarsområden för att uppnå ett förbättrat resultat (Ljungberg & Larsson, 

2012). Hur ett “förbättrat resultat” definieras kan dock skilja sig mellan verksamheter inom den 

privata och offentliga sektorn. Då den privata sektorn har ett vinstdriv där man vill åstadkomma en 

så hög avkastningsnivå som möjligt är ett “förbättrat resultat” inom den offentliga sektorn en 

strävan att uppnå bestämda mål utan avkastningskrav och med utgångspunkt i en åtstramad budget. 

Anledningen till varför den offentliga verksamheten inte har avkastningskrav är för att de drivs av 

skattebetalarna och de kommer inte att riskera att försvinna från marknaden oavsett hur dåligt 

resultat de redovisar (Boyne, 2002).  

 

Kommuner och offentliga organisationer har politiska mål som inte nödvändigtvis är knutna till 

verksamheten. Kostnadsreduceringar och målbudgetar är några av de framstående och prioriterade 

målen i en kommunal sektor. Därav är de beslut om tas i kommunen inte alltid de bästa för 

verksamheten utan de beslut som fattas ligger mer i linje med de politiska målen (Roos et al, 2004). 

Kommunen måste dock fortfarande uppnå de uppsatta målen för arbeta mot ett hållbart samhälle 
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både ur ekonomiska-, miljömässiga- och sociala aspekter (Boyne, 2002). Enligt Roos et al (2004) 

har den offentliga och kommunala sektorn oftast sammansatta och oklara mål vilket kan bidra till 

att vägen till målet, verksamhetens strategi, kan vara diffus och svår att genomföra. 

Den gemensamma nämnaren för den privata och offentliga sektorn är strävan mot ett förbättrat 

resultat och ständig förbättring. För att uppnå detta kan det krävas en organisatorisk förändring och 

för att den ska få slagkraft är det av vikt att ledning och anställda har ett gemensamt synsätt av 

organisationens verksamhetsidé, strukturer, aktiviteter och aktörer. Detta uppnås genom att samtliga  

ser verksamheten som ‘’.. ett repetitivt använt nätverk av i ordningen länkade aktiviteter som 

använder information och resurser för att utifrån ett givet behov skapa värde som tillfredsställer 

behovet‘’ vilken är definitionen av en process (Ljungberg & Larsson, 2012:60). 

Bakom alla betydande resultat en verksamhet åstadkommer ligger det en eller flera processer. Av 

den anledningen är det av vikt att verksamheten har en gemensam definition av vad en process är 

eftersom definitionen styr hur verksamheten ser på processarbete. Processen talar om vilka metoder 

som verksamheten bör använda sig av för att nå det önskade resultatet. Beskrivning av en 

verksamhet genom processer gör det lättare för aktörerna i en process att se hur processdelarna 

samverkar för att generera kundvärde. En verksamhet som inte har en klar och gemensam bild av 

vad en process är kommer att finna svårigheter med ledning- och utvecklingsarbetet av 

verksamheten samt att vägen till det önskade målet kommer att bli mindre framkomlig. Därav är 

förarbetet vid organisatoriska förändringar betydande för om omorganiseringen kommer att 

generera ett förbättrat resultat (Ljungberg & Larsson, 2012). 

1.2 Problemdiskussion 
Den politiska förankringen i offentliga organisationer har en stark påverkan på maktskiften i 

offentliga verksamheter. Detta medför att tidshorisonten för att genomföra organisatoriska 

förändringar är kort och skapar tidspress för den nuvarande ledningen (Boyne, 2002). Bozeman 

(1987) talar om den politiska cykeln och dess inverkan på den offentliga sektorns beslutsfattande. 

Författaren säger att ‘’there is constant pressure to achieve quick results – results that can help the 

agency receive a larger share in the next round of appropriations; results that may be possible only 

so long as congressional allies remain entrenched; results that can help re-elect a 

president’’ (Bozeman, 1987:20). Det Bozeman menar är att de politiker som sitter i ledningen har 

stor press att uppnå snabba resultat. Hur dessa resultat uppnås kommer påverka deras framtida 
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position i ett nyval. Bozeman menar att konsekvenserna av att eftersträva snabba resultat kan 

medföra att de beslut som tas inte är noggrant utarbetade och tillräckligt genomtänkta. 

Det har länge varit en debatt bland Växjös kommunpolitiker om en omorganisation av kommunens 

måltidsorganisation ska genomföras eller inte. I april 2014 vann alliansen med minsta möjliga 

marginal valet om en omorganisering av samtliga kommunala kök i Växjö och i januari 2015 

infördes den nya kostorganisationen (Cecilia Svanberg, 2015-04-06). Då ett tydligt karaktärsdrag 

för offentliga organisationer är att organisationsstrukturen är betydligt mer byråkratisk i jämförelse 

med en privat verksamhet kan kommunens snabba beslut diskuteras. Offentliga organisationers 

beslutsprocesser är ofta tidskrävande och inte speciellt flexibla och vid ett beslutsfattande behöver 

förslaget passera genom flertalet hierarkiska nivåer innan det slutgiltiga beslutet fattas (Boyne, 

2002). Här kan vidare diskussion föras kring huruvida alliansen ville uppnå snabba förändringar och 

resultat och hur dessa beslut kan ha påverkat måltidsorganisationens utformning idag. 

Beslutet och implementeringen av en ny måltidsorganisation genomfördes på ca 8 månader och val 

av tillvägagångssätt, planering och strukturering av projektets utförande kan ifrågasättas. Det skrevs 

inga tydliga riktlinjer för hur arbetet skulle utföras utan målbudgeten och beslutsunderlaget var de 

enda och främsta direktiven vid implementeringen. Det fördes ingen tydlig kommunikation mellan 

köken och ledningen innan organisationsförändringen och de anställda fick anpassa sig efter 

ledningens beslut och alla de konsekvenser förändringen innebar (Ida Lennartsson, 2015-04-13). 

Kommunen innehar ingen dokumentation över hur organisationsstrukturen såg ut innan 

omorganiseringen och inte heller en skriftlig plan eller ritning över hur den framtida 

måltidsorganisationen ska se ut (Cecilia Svanberg, 2015-04-06). Enligt Sikdar och Payyazhi (2014) 

talar man om ‘’alignment’’ vilket är ett begrepp som är betydande för en omorganisering och 

innebär att verksamheten bör ha en tydlig orientering och ett klart mål innan man genomför en 

omorganisering eller designar om en process. De menar på att en tydlig orientering är betydande för 

att bibehålla och förbättra organisationens värdeerbjudande till kunden. Avsaknad av en tydlig 

orientering och inriktning kan medföra organisatoriska problem såsom att värderingar och mål 

skiljer sig mellan ledning och anställd. Samarbete, kunskap och förståelse är viktiga företeelser som 

bör vara integrerade bland anställda och ledning för att skapa goda förutsättningar vid en 

organisatorisk förändring (Van Hoek & Mitchell, 2006).  
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Kommunala verksamheters mål är sammansatta och oklara samt att de är influerade av politiken. 

Detta medför att de beslut som fattas för att nå målen inte alltid är i linje med vad som är bäst för 

verksamheten (Roos et al. 2004). I Växjö kommun ville man göra en stor kostnadsbesparing genom 

en omorganisering. Målet med den organisatoriska förändringen var att spara 15 miljoner inom en 

två-årsperiod. Omorganiseringen innebar en centralisering av produktionen av mat. Detta innebar 

att ett antal tillverkande kök avvecklades och deras produktion fick fördelas på de resterande köken 

i kommunen. Förutom centraliseringen ville kommunen uppnå besparingar genom att leverera kyld 

mat till äldrevårdens kunder. En snabb kostnadsreduktion men som resulterade i 

distributionsproblem på de kvarvarande köken (Cecilia Svanberg, 2015-04-13).  

Storköket på Älgvägen i Växjö kommun är ett av de större produktionsköken som har upplevt 

distributionsproblem på grund av omorganiseringen. Storkökets kundgrupp ökade drastiskt efter 

den organisatoriska förändringen vilket har bidragit till att produktionskapaciteten idag är fullbelagd 

på storköket. Detta tar sig uttryck i platsbrist både i förvaring, kylning, paketering och hantering av 

returflöden. Platsbristen samt kökets anläggningslayout har bidragit till extra förflyttning av färdiga 

varor vilket skapar tidsfördröjning och merarbete för personalen (Cecilia Svanberg, 2015-04-13). 

Enligt Rother och Shook (1999) möjliggör en kartläggning av nuläget större förståelse för hur 

verksamhetens processer ser ut samt skapa det förutsättningar för att kunna identifiera aktiviteter 

som inte är värdeadderande. På grund av att det inte finns någon dokumentation eller plan över hur 

nuläget ser ut på storköket eller hur den önskade framtiden ska se ut är det svårt att fastställa om det 

nuvarande arbetssättet är adekvat med de förutsättningar som finns på storköket. 

Vidare är det inte bekräfta att omorganiseringen av måltidsorganisationen är den enda och självklara 

källan till distributionsproblemen. Det är tidigare påvisat att kommunen inte har någon kartläggning 

och dokumentation över de arbetsuppgifter och aktiviteter som råder på storköket. Därav kan en 

diskussion föras kring hur de nuvarande aktiviteterna är värdeadderande och om det förekommer 

slöserier. Enligt Ljungberg och Larsson (2012) är det svårt att identifiera vad det är som det riktiga 

värdet och vad som egentligen är slöseri när aktörerna i verksamheten saknar ett helhetsperspektiv 

av organisationens aktiviteter och processer. 

Ett förekommande problem på storköket är att mat levereras ut till fel personer. Felen innebär allt 

ifrån att måltiden saknar en huvudingrediens, att maten är felaktigt tillagad, skadats under leverans 

till att mat levereras ut till fel person (Cecilia Svanberg, 2015-04-06). Personalen upplever att 
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orsaken till problemet uppstår i aktiviteterna etikettering och paketering då den idag är komplicerad. 

Detta beror bland annat på komplikationer i kommunens datasystem som hanterar kundregistret för 

matdistributionen (Anna Fogelberg, 2015-04-13). 

Som förklarat har storköket ett antal olika problem med sin distribution. Detta är problem som kan 

ha uppstått till viss del på grund av en oorganiserad omorganisering samt avsaknaden av ett  

helhetsperspektiv av storkökets process och dess aktiviteter. Det är bland annat problem som 

komplikationer i storkökets datasystem, begränsningar i produktionskapaciteten samt 

problemområden i paketerings- och etiketteringsaktiviteterna. Att dessa problem påverkar slutkund 

är bekräftat samt att det finns uppenbara ineffektiva processer som bör förbättras. 

1.3 Problemformulering 
Studiens bakgrund och problemdiskussion mynnar ut i följande frågeställningar: 

RQ1 - Hur kan distributionen på en måltidsorganisation kartläggas och vilka brister kan 

identifieras? 

RQ2 - Vilka förbättringsåtgärder kan vidtas för att åtgärda identifierade brister? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att genom kartläggning av en måltidsorganisations distribution 

identifiera brister och därefter utforma förbättringsförslag. 
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1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 
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Figur 1: Figuren visar en disponering av uppsatsens kapitel med en förklarande text vad varje kapitel 
innehåller. Källa: Egen.
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2. Metod  
Detta kapitel kommer att skapa en tydligare förklaring över varför studiens författare valt specifika 

metodologiska tillvägagångssätt samt hur valen kan ha påverkat resultaten i studien. En djupare 

förståelse över studiens kvalitativa samt kvantitativa delar kommer att klargöras och ett 

förtydligande kommer göras av studiens deduktiva ansats. Hur studiens författare förhåller sig till 

de etiska värderingsreglerna och sanningskriterier kommer att förklaras samt en beskrivning av 

varifrån data samlats in för att kunna besvara studiens frågeställningar kommer att klargöras. 

Vidare följer en beskrivning av och argumentation kring den metodologiska orienteringen studiens 

författare har valt att använda sig av. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Inom forskningsmetod talar författare om olika vetenskapliga synsätt vilket betyder olika sätt att se 

på vad som kan betraktas som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. En av de två vanligaste 

synsätten är positivism vilken är en naturvetenskapligt inriktad kunskapsteori vilket betyder att man 

ska tillämpa naturvetenskapliga modeller då man studerar den sociala verkligheten. Det andra 

synsättet är hermenuetik vilken är en metod där man tolkar människors handlingar utifrån den 

sociala aktörens synvinkel (Bryman & Bell, 2003). 

I denna studie undersöktes distributionen på en måltidsorganisation och hur dess aktörer arbetade. 

Distributionen granskades objektivt av studiens författare genom ett positivistiskt synsätt och därav 

identifierades rotorsakerna till de upplevda distributionsproblemen. Anledningen till varför 

författarna till studien hade ett positivistiskt synsätt var på grund av att datan som samlades in och 

de observationer som genomfördes var påverkade av redan existerande teorier.  

2.2  Val av vetenskapligt angreppssätt 
Induktion och deduktion är två angreppssätt för att beskriva förhållandet mellan teori och den 

empiriska granskningen. Deduktion innebär att utifrån olika teorier utformar hypoteser som sedan 

kommer att förkastas eller accepteras beroende på vad resultatet av datainsamlingen blir. Det är 

teorin och de hypoteser som deducerats som bestämmer insamlingsprocessen för empirin. Induktion 

innebär att teorin är resultatet av de observationer som gjorts och utifrån dessa skapa hypoteser. 

Detta angreppssätt underlättar att skapa mening i den data som samlats in och angreppssätet 

induktion drar generaliserbara slutsatser på grund av den insamlade empirin (Bryman & Bell, 

2003). 
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Den forskningsstrategi som ligger till grund för denna studie är deduktion. Detta på grund av 

författarnas tidigare teoretiska kunskaper inom området företagsekonomi och logistik. Dessa 

förkunskaper ligger till grund för det angreppssätt författarna vidtog och har använts genomgående i 

studien. Detta genom att författarna identifierade ett antal applicerbara teorier vid presentationen av 

uppdraget som ansågs vara relevanta för att identifiera problemet. Den insamlade empiriska datan 

medförde att studiens författare tog avstamp i redan existerande teorier och identifierade därmed 

förbättringsförslag. 

2.3 Val av forskningsmetod 
Kvalitativ forskningsmetod är en forskningsstrategi där fokus vid insamling och analys av empiri 

snarare ligger på ord än på kvantifiering som den kvantitativa forskningsmetoden fokuserar på. En 

kvantitativ metod ger ofta resultat baserat på forskarens uppfattning och ett resultat i sifferform. 

Existerande teorier prövas och undersöks och den kvalitativa metoden innefattar ofta mer 

beräkningar. Den kvalitativa forskningsmetoden ger ofta resultat i form av ord och resultatet baseras 

på deltagarna i studiens uppfattningar. Metoden är processinriktad och undersöker sociala 

sammanhang och hur dess aktörer påverkar varandra och processen. Kontakten mellan forskare och 

deltagare i studien är oftast närmare i en kvalitativ studie än i en kvantitativ. Hur en kvalitativ 

kontra kvantitativ forskningsmetod kan integreras är möjligt i den utsträckning forskarna ser en 

nödvändighet att både använda sig av beräkning och intervjuer för att kunna lösa forskningsfrågan 

(Bryman & Bell, 2003). 

Det krävdes en djupare förståelse för hur de anställda på storköket arbetade och den informationen 

erhölls genom flertalet intervjuer och observationer. Detta arbetssätt följde den kvalitativa metoden 

för att studiens författare ville skapa förståelse för den sociala verkligheten och hur deras agerande 

kan ha påverkat den. Under studiens gång utfördes ett begreppsligt och teoretiskt arbete vilket ledde 

till att ytterligare insamling av data var nödvändigt samt att problemformuleringen reviderades och 

specificerades kontinuerligt (Bryman & Bell, 2003). 

Flertalet förbättringsmöjligheter identifierades i storkökets distributionen vilka grundades i 

insamling av kvalitativ samt kvantitativ data. Då möjligheter till förbättring identifierades i 

paketeringsaktiviteterna krävdes en beräkningsmetod och därav hade forskningsmetoden 

kvantitativa inslag. 
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2.4 Insamling av data 
Vid beslutet av en lämplig utformning av studien och hur datainsamlingen skulle gå till för att 

erhålla en så stor reliabilitiet och validitet för forskningsområdet som möjligt bestämde författarna 

huvudintresset med studien och dess tolkning. Det finns två olika slag av datainsamling; antingen 

genom en fallstudie där man går på djupet och analyserar ett enda fall eller genom en 

tvärsnittsdesign där man samlar in data från mer än ett fall och under en viss tidsperiod för att få 

fram kvalitativ information. Vanligt förekommande i en fallstudie är att genomföra deltagande 

observationer samt semi- och ostrukturerade intervjuer då det kommer till genomförandet av 

datainsamling (Bryman & Bell,  2003)   

Ostrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren inte följer något förutbestämt intervjuschema utan 

har relativt informationsbegränsade anteckningar som underlag i intervjun. Anledningen till detta är 

att forskaren vill att intervjuad person fritt ska kunna associera kring det valda området. 

Intervjuaren ställer följdfrågor till intervjuad person kring det punkter som verkar vara relevanta för 

forskningens syfte. Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en mer utarbetad lista över 

vilka teman man vill ta upp men man försöker samtidigt skapa frihet för den intervjuade personen  

att själv utforma svaren. Dessa intervjuformer är flexibla och möjliggör att intervjun kan ta olika 

riktningar (Bryman & Bell, 2003). 

Samtliga intervjuformer användes vid datainsamlingen för avhandlingen och de personer som 

intervjuades var personal från storköket på Älgvägen och måltidsorganisationens ledning. Det 

genomfördes även platsobservationer på storköket för att skapa större förståelse för processer och 

personalens arbetssätt. Det är från intervjuer och observationer som primärdata samlades in. Den 

sekundära datan samlades in från erhållna dokument från bland annat måltidsorganisationens 

ledning, vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och kritiskt granskade elektroniska källor. Den 

sekundära datan har till uppgift att kommentera, kritisera och utveckla det ursprungliga materialet 

(www.mdh.se). 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2.5 Fallstudie 
Definitionen av en fallstudie är att forskarna undersöker ingående ett enda fall för att identifiera den 

komplexitet som finns kring det specifika fallet. Ett fall kan vara en organisation eller en plats som 

forskarna vill undersöka under ett specifikt stadie i en process eller under en speciell situation 

(Bryman & Bell, 2003).  

Denna avhandling är en fallstudie av distributionen på storköket på Älgvägen där studiens författare 

har genomfört en djupare granskning av de olika aktiviteterna i distributionen. Fallstudiens 

genomförande baserades på deltagande observationer och ostrukturerade intervjuer samt en 

kvalitativ forskningsmetod vilket enligt Bryman & Bell är vanliga tillvägagångssätt som förespråkar 

en fallstudie (Bryman & Bell, 2003). 

 
2.6 Urval 
Syftet med att göra ett urval i den kvalitativa forskningsmetoden är för att den information som 

samlats in ska vara så täckande som möjligt för att kunna analysera kring det identifierade 

problemområdet. Urvalsmetoden bygger antingen på sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval 

(Bryman & Bell, 2003). 

Urvalet för denna avhandling bygger på ett icke-sannolikhetsurval vilket betyder att de enheter som 

har valts ut att undersökas har större möjlighet att väljas ut än andra. Snöbollsurval är en typ av 

icke-sannolikhetsurval vilket innebär att ett urval av personer där man via redan valda individer 

letar sig fram till andra personer som man tar med i urvalet (Bryman & Bell, 2003).  

Snöbollsurvalet som genomfördes baserades på den teoretiska ansats som studiens författare ville 

att studien skulle ta avstamp ifrån. Lean, processförbättring och effektivisering var författarnas 

ledord och god access till studiens case erhölls av Ronny Andersson, leankonsult och grundare av 

Releze AB. Ronny Andersson introducerade studiens författare till måltidsorganisationen i Växjö 

kommuns omorganisering vilken studiens författare ansåg vara mycket intressant. Ronnie 

Andersson gav vidare kontaktuppgifter till Suzana Mocevic som gav studiens författare mer 

information om uppdraget och som följaktligen hänvisade till ansvarig personal på 

måltidsorganisationen. 
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På grund av Växjö Kommuns omorganisering av måltidsorganisationen hade flertalet förändringar 

skett vilket har påverkat samtliga kök i kommunen. Dock informerade måltidsorganisationen att de 

upplevde störst problem på deras storkök på Älgvägen men att rotorsaken till problemen inte var 

identifierade. Älgvägen var också ett av storköken som hade fått en ökad kundgrupp efter 

omorganiseringen och därmed påverkades ett stort antal kunder av distributionsproblemen. Av detta 

skäl valde studiens författade att genomföra sin fallstudie på detta storkök samt att genom att lägga 

fokus på ett specifikt storkök kunde man begränsa studien från att bli allt för omfattande. Vidare 

gjordes ett val att begränsa studien till att undersöka distributionen från kundbehov till leverans och 

att utesluta transportrutterna. Studiens författare valde att endast fokusera på aktiviteter i 

distributionen men samtidigt analysera vissa transportaktiviteter och anledningen till detta var på 

grund av att vissa transportaktiviteter påverkade kundservicen för storkökets kundgrupp.   

Hade författarna valt att göra en jämförande studie där syftet hade varit att beskriva och analysera 

skillnaden mellan olika kommuners måltidsorganisationer hade dock vidare urval varit nödvändigt. 

Det hade krävts en surveyundersökning vilket innebär att man samlar in data från mer än ett fall vid 

en viss tidpunkt för att sedan kunna jämföra dessa. Intervjuerna hade varit strukturerade och 

författarna hade behövt göra att urval utifrån den data som de ansåg vara nödvändig för 

undersökningen. Denna typ av undersökning ger inte samma djup som fallstudier och var därmed 

inte lämpad för uppdraget (Bryman & Bell, 2003).  

2.7 Sanningskriterier och kritisk granskning 
Tillförlitlighet. överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och bekräfta är de fyra 

underkategorier till trovärdighetskriteriet inom kvalitetsmått för kvalitativa metoder. 

Äkthetskriteriet är ytterligare ett kvalitetsmått för kvalitativa studier där kriterier som rättvisande 

bild, ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk- och taktisk autencitet igår. Kvalitetsmåtten används för 

att kunna bedöma kvaliteten i kvalitativa forskningsmetoder (Bryman & Bell, 2003).  

Trovärdighetskriteriet stärktes genom att all data redovisades för inblandade personer i studien där 

de hade möjlighet att acceptera eller neka innehållet. Detta säkerställde att författarna uppfattat 

verkligheten likvärdigt med personerna inblandade i studien. Studiens resultat är överförbart på 

andra kök i kommunen med liknande distributionsproblem då studien visar på en utarbetad metod 

för att identifiera förbättringsmöjligheter. Tydliga kopplingar mellan analys, teori och insamlat 

material har synliggjorts och tillsammans med intervjuschema och disposition ökade det studiens 
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pålitlighet. En klar, tydlig och sanningsenlig redogörelse av studiens process innebär en ökad 

pålitlighet och stärker därmed trovärdighetskriteriet. Delkriteriet möjlighet att styrka och bekräfta 

uppfylldes genom att författarna i god tro granskat den information som samlats in. Med detta 

menas att författarnas egna värderingar och teoretiska ställningstaganden inte påverkade 

undersökningens resultat. Det var därför av stor vikt att undvika ledande frågor och att intervjuerna 

hölls öppna så att intervjupersonerna kunde tala fritt (Bryman & Bell, 2003).  

Huruvida äkthetskriteriet uppfylldes drogs paralleller till hur innehållet i det empiriska materialet 

stämde överens med undersökningspersonernas bild av studien. Med koppling till pedagogisk- och 

ontologisk autencitet visade studien på en djupare förståelse för hur den sociala strukturen och 

interaktionen mellan anställda på Älgvägen såg ut. Den katalytiska- och taktiska autenciteten 

bekräftades då forskarna identifierade de förbättringsåtgärder som behövdes för att lösa storkökets 

problem samt att de presenterades för inblandade personer i studien (Bryman & Bell, 2003).  

De litterära källor som använts i studien granskades kritiskt  för att säkerställa att de var trovärdiga. 

Detta gjordes genom att använda litterära källor från kända förlag såsom studentlitteratur och Liber 

samt genom användande av de litterära källorna som ingår i Linnéuniversitetets kurslitteratur. 

Teorier från svenska och utländska vetenskapliga artiklar användes för att skapa större bredd i den 

teoretiska referensramen. Dessa uppfyller trovärdighets- och äkthetskriteriet och säkerställdes 

genom att artiklarna var publicerade i välkända vetenskapliga tidskrifter och att det fanns spridning 

i publiceringsdatumen. Anledningen till varför författarna valde att ha spridning på 

publiceringsdatumen är för att erhålla olika perspektiv på teorier och för att de då kunde väga 

teoriernas resonemang mot varandra. De elektroniska källorna var svårare att säkerställa att de 

uppfyllde sanningskriterierna och därför valde författarna att endast använda välkända elektroniska 

källor samt att datan granskats objektivt utan påverkan av källornas ställningsantaganden.  

2.8 Generaliserbarhet 
Generalisering betyder om forskningsresultatet har en gällande kraft externt, det vill säga om 

utökandet av en teori eller modell börjar gälla som ett bredare villkor (Bryman & Bell, 2003). 

Forskningsresultatet för denna studie kommer vara skräddarsydda för att lösa de 

distributionsproblem som personalen och kunderna på måltidsorganisationen i Växjö kommun 

upplever. Av denna studie kan författarna inte säga om resultatet kommer vara generaliserbart och 

tillämpbart för andra organisationer distributionsproblem. Däremot kan metoden och 
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tillvägagångssättet som leder fram till resultatet ha en viss generaliserbarhet och användas som 

utgångspunkt externt i förbättringsarbetet med distributionsproblem. 

2.9 Forskningsetiska överväganden 
Informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet, falska förespeglingar samt konfidentialitets- 

och anonymitetskravet är de etiska principer som gäller för svenska forskningsstudier. Då man 

analyserar människors handlingar och beteenden i en kvalitativ studie är det viktigt att följa de 

etiska regler som finns. Författarna har genomgående tagit hänsyn till dessa krav för att säkerställa 

att studiens resultat, trovärdighet och framtida forskning inte påverkats. Samtidigt var det viktigt att 

studien bidrog med nytta för kommunen, en etisk motivering till varför en forskningsstudie ska 

genomföras. Enligt Bryman & Bell (2003) skulle detta leda till att studien fick större acceptans 

eftersom de inblandade ansåg att den var viktig att genomföra. Detta ledde i sin tur till att 

författarna lättare kunde samla in empiriskt material eftersom de inblandade personer blev mer 

villiga att ställa upp och hjälpa till (Bryman & Bell, 2003).  

Eftersom insamlingen av det empiriska materialet innebar antalet intervjuer med inblandade 

personer har stor vikt legat på konfidentialitets- och anonymitetskravet samt informationskravet. 

Informationskravet syftar till att alla deltagare skall vara informerade om hur studiens undersökning 

ska gå till samt dess syfte. Detta uppfylldes då författarna var noga med att informera och förklara 

studiens ändamål och syfte vid respektive intervju med anställda på kommunen. Intervjupersonerna 

var väl informerade om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

vilket uppfyllde samtyckeskravet (Bryman & Bell, 2003). Eftersom studien undersökte den 

kommunala sektorn var det material som samlats in offentliga handlingar och därmed behövde inte 

samtyckeskravet uppfyllas.  

 

Det var viktigt för studiens författare att poängtera att personerna som var inblandade i studien 

behandlades med konfidentialitet och anonymitet och att de uppgifter som samlades in inte 

användes till något annat än det ändamål som studien var avsedd för. På så vis följde studien 

konfidentialitets- och anonymitet samt nyttjandekravet inom de etiska principerna. All data som 

samlades in presenterades på ett sanningsenligt sätt och därmed överskreds inte principen om falska 

förespeglingar. Författarnas egna åsikter och värderingar bortsågs ifrån och det empiriska innehåll 

som erhölls beaktades objektivt (Bryman & Bell, 2003). 
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2.10 Sammanfattning av metodavsnitt 

Studien hade ett vetenskapligt synsätt som var positivistiskt och ett vetenskapligt angreppssätt som 

var deduktivt. Vidare var forskningsmetoden kvalitativ med kvantitativa inslag. Från rutan ’’ 

forskningsmetod’’ går det en streckad pil till rutan ’’kvantitativ’’ vilket tyder på studiens kvantitativa 

inslag. Studien var en fallstudie där ett snöbollsurval gjordes och datainsamlingen har skett genom 

deltagande observationer och ostrukturerade/semistrukturerade intervjuer.  

2.11 Studiens tillvägagångssätt 
RQ1 - Hur kan distributionen på en måltidsorganisation kartläggas och vilka brister kan identifieras? 

RQ2 - Vilka förbättringsåtgärder kan vidtas för att åtgärda identifierade brister? 

 

Utifrån ovanstående forskningsfrågor tog studiens författare sin utgångspunkt och vidare följer en 

förklaring över hur studiens två forskningsfrågor bygger på varandra. För att det skulle vara möjligt 

för studiens författare att svara på studiens andra forskningsfråga krävdes det att studiens författare 

redogjorde och svarade på forskningsfrågan ett först. Genom ett kartläggningsarbete på storköket 

möjliggjordes dels en kartläggning av kökets process samt en identifiering av existerande brister i 

processens aktiviteter. Genom stöd från teorikapitel ‘’ kartläggning och identifiering av brister’’ del 
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ett och två samt den presenterade empirin kunde arbetet med att besvara studiens andra 

forskningsfråga vidtas. Då bristerna identifierades och redogjordes i analys ‘’ kartläggning och 

identifiering av brister’’ kunde därefter ett resonemang föras kring vilka förbättringsåtgärder som 

kunde företas för att lösa de klargjorda bristerna. Ingen vidare empiri presenterades eftersom 

analysen ‘’Förbättringsåtgärder’’ bygger dels på teorikapitlet samt empirikapitlet ‘’ kartläggning och 

identifiering av brister’’. 

På så vis var den insamlade empirin både användbar vid identifiering av brister som vid arbetet med 

att ta fram förbättringsförslag. En viss empiri tillkom avseende mätningar vilka var nödvändiga vid 

utformning av förbättringsåtgärder i packningsaktiviteten. Även viss mailkontakt har förekommit  

efter insamlingen av empiri för att komplettera och styrka de åtgärder som studiens författare 

presenterar i avsnittet ‘’Förbättringsåtgärder’’ men samtlig insamlad empiri presenterades i samma 

empiriavsnitt. Innan författarna gick ut för att genomföra sina deltagande observationer samlades 

relevant teori in gällande processkartläggning samt teorier kring identifiering av brister för att 

kunna skapa en teoretisk referensram för vidare arbete. Då studiens forskare applicerade teorin på 

den insamlade empirin kunde de genomföra en processkartläggning och genom att reflektera över 

och analysera kring denna kartläggning kunde brister identifieras.  

Den analys och konkretisering av brister blev sedan utgångspunkten och underlaget till de 

förbättringsförslag som presenterades i analys ‘’Förbättringsåtgärder’’.  Flertalet av de teorier, vilka 

användes för att identifiera processens brister i teori ’’Kartläggning och identifiering av brister ‘’ del 

2, användes som teoretisk underlag för att möjliggöra olika förslag på förbättringar. Teorierna 

presenterades i en sammanfattande tabell i början av teorikapitlet “Förbättringsförslag’’ där sedan 

ytterligare kompletterande teorier presenterade avseende förbättring. Nedan följer en analysmodell 

som illustrerar det tillvägagångssätt studiens författare har vidtagit i sitt arbete. Vidare följer av en 

tabell med studiens arbetsgång där läsaren kan följa vilka steg som författarna tog, vad den 

insamlade teorin och empirin ledde till samt vilka vägar som författarna valde att ta. 
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2.11.1 Analysmodell 
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RQ1 
Hur kan distributionen på en 

måltidsorganisation kartläggas och vilka brister 
kan identifieras?

DEL 1  
3.1.1  Förberedelse och förståelse 

3.1.2 Processdefinition 
 3.1.2.1 Huvudprocesser  
 3.1.2.2 Stödprocesser  
 3.1.2.3 Ledningsprocesser  
3.1.3 Kartläggning av processer  
 3.1.3.1 VPM 
3.1.4 Swimlane Diagram  
 3.1.4.1 Processymboler  
3.1.5 Vikten av att visualisera en process

TEORI - Förbättringsförslag till identifierade 
brister

 
6.1Fem S  
6.2 Värdeanalys  
6.3 PDSA - Analys  
6.4 Leveransservicemått 

TEORI - Kartläggning och identifiering 
av brister

ANALYS- Förbättringsförslag till 
identifierade brister

SLUTSATS

 
4.1 Måltidsorganisationen i Växjö Kommun  
4.2 Storköket på Älgvägen  
4.3 Mashie 
4.4 Storköket - Från kundbehov till leverans  
 4.4.1 Matdistributionen  
 4.4.2 Äldrevården  
 
 
 
 
 
 
4.5 Plats och kapacitetsbegränsningar  
4.6 Förflyttningar  
 4.6.1 Matdistributionen  
 4.6.2 Äldrevården  
4.7 Matdistributionens paketering  
4.8 Avvikelser  

EMPIRI - Kartläggning och identifiering 
av brister

ANALYS - Kartläggning och identifiering av 
brister

RQ2 
Vilka förbättringsåtgärder kan vidtas för att 

åtgärda identifierade brister?

DEL 2  
3.2.1 Planering av kapacitetstillväxt  

3.2.2 Manuella lyft och utrymme  
3.2.3 Anläggningslayout 
3.2.4 Fyllnadsgrad  
3.2.5 Uppföljning och utvärdering  
3.2.6 Lean- Slöserier  
3.2.7 Mätningar och prestationsmått  
3.2.8 Inköp- och informationssystem

Figur 3: Studiens analysmodell vilken tydliggör hur studiens författare har analyserat och kopplat empiri med teori. 
Källa: Egen



 

2.11.2 Arbetsgång 
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Datum 
 

Aktvitet Personer Syfte Utfall 

15.03.10 Möte med Releze AB Ronny Andersson Emelia och Maria hade en grundtanke 
om att de ville skriva sin uppsats 
inom ämnet processförbättring. 

Ronny presenterade projektet inom 
processkartläggning på måltidorganisationen i 
växjö samt gav vidare kontakter till Suzana 
Mocevic som hade vidare info om projektet. 

15.03.15-18 Mailkontakt Suzana Mocevic Få vidare information om projektet Information samt vidar kontaktinformation 
till Charlotta Helin 

15.03.19 Mailkontakt Charlotta Helin 
(områdeschef) 

Mer information om vad uppdraget 
med måltidsorganisationen betyder 

Bokade in möte med Charlotta Helin och 
Ann-Louise Gustavsson 

15.03.25 Inledande möte med 
måltidsorganisationen 

Cahrlotta Helin Ann-
Louise Gustavsson 

Ytterligare information om vad 
problemet inom 
måltidsorganisationen  var. 

Fick två uppdrag att välja mellan. Antingen 
på strategisk eller operativ nivå. Intresse 
fattades för uppdraget på operativ nivå 

15.03.26 PM 0 Åsa Gustavsson Pretsentation av problemområde. 
Presenterade de två problemen som vi 
blivit tilldelade 

Kom fram till att vi skulle anta uppdraget på 
operativ nivå som innebar att 
processkartläggning på Storköket på 
Älgvägen. 

15.04.06 Telefonmöte  Cecilia Svanberg 
(områdeschef på 
storköket) 

Ta reda på bakgrunden och vilka de 
upplevda problemen på storköket var 

Fick reda på att en omorganisering hade skett 
vilket lett till distributionsproblem på 
storköket vilket påverkade deras slutkunder i 
form av felleveranser. 

15.04.06 Arbete med 
inledanden kapitel 

Maria och Emelia Förberedele inför PM1 där kapitel 1 
ska presenteras 

Första revidering av kapitel 1 

15.04.07 Inlämning PM1 Åsa Gustavsson + 
opponentgrupp 

Åsa och opponentgruppen skulle 
hinna läsa igenom för att ge 
konstruktiv kritik 

Lämande in ett första utkas på bakgrunden, 
problemdiskussionen, forskningsfrågorna och 
syftet. 

15.04.08 PM 1  Åsa Gustavsson + 
opponentgrupp 

Presentera bakgrunden, 
problemdiskussionen och syftet med 
projektet. 

Presenterade det inledande kapitlet och fick 
konstruktiv kritik inför fortsatt arbete. Det 
handlade främst om att bakgrunden och 
problemdiskussionen behövdes preciseras 

15.04.08 Maiade. lkontakt Cecilia Svanberg Finna statistik över avvikelser Fick reda på att de ej förde någon sådan 
statistik men att deras avgiftshandläggare 
hade få avvikelser dokument 

15.04.08-13 Metodarbete Emelia och Maria Att fastställa vilken forskningsmetod 
som skulle användas under studien 
samt vilka ställningstaganden som 
behöver tas. 

Studiens författare studerade litteratur 
angående företagesekonomisk 
forskningsmetod och kom bland annat fram 
till att det skulle genomföras en kvalitativ 
studie baserad på en deduktiv ansats och med 
fallstudie som empirisk grund. 

15.04.08-13 Revidering av 
inledande kapitel 

Maria och Emelia Revidera det inledande kapitlet 
utifrån den kontruktiva kritiken som 
opponentgrupp och Åsa gav. 

Ledde till ett nytt inledande kapitel där 
bakgrund och problemdiskussion var med 
specifierade samt en ny frågeställning och 
syfte definerades. 

15.04.13 Inläming PM 2 Åsa Gustavsson + 
opponentgrupp 

Åsa och oppenentgruppen skulle 
hinna läsa igenom för att ge 
konstruktiv kritik 

Lämnade in ett första utkas på metodkapitlet 
samt en ny version av det inledande kapitlet. 

15.04.13 
 

Möte på Älgvägen 
och kommunen 

Cecilia Svanberg, Ida 
Lenartsson och Anna 
Fogelberg, 
avgiftshandläggare 

Närvarade på personalmöte för att få 
höra personalens syn på det upplevda 
problemet.  

Första steget i att samla in emperi genom att 
vi hade möjlighet att ställa ostrukrerade 
frågor till personalen under mötet. Fick även 
en bild över hur deras arbetssituation ser ut. 

15.04.13 Mailkontakt Cecilia Svanberg Samla in den dokumenterade 
avvikelsen 

Fick tillgång till 10st avvikelserapporter från 
de senaste fyra månaderna. 

15.04.13-17 Omarbetning av 
studien  

Maria och Emelia Efter mötet tillkom ytterligare empiri 
som kunde införas i 
problemdiskussionen. Teorier tillkom 
som berörde omorgnaiseringar i den 
offentliga sektorn och processers 
betydelse.  

Omarbetning och tillspetsning av bakgrunden 
och problediskussionen. Tillsammans med 
den insamlade teorin kunde 
forskningsfrågorna få en teoretisk förankring.  

15.04.13-16 Insamling av teorier Maria och Emelia Fortsatt insamling av teorier för att ha 
en teoretisk förankring inför den 
förstadeltagande observationen. 

En teoretisk bakgrund vad gällande 
processkartläggning och vad som definerade 
en process samt vad värdeadderande 
aktiviteter är. 

15.04.15 Handledning Petra Andersson Att få vägledning i hur vi skulle tänka 
kring projektet och det 
problemområde som hade 
identifierats.  

Vi fick en klarar bild över hur vi skulle 
genomföra vårt projekt och hur vi skulle gå 
tillväga vid en processkartläggning.  

15.04.16 Deltagande 
observation  

Ida Lennartsson och 
Anna Fogelberg 

Att genom deltagande observationer 
få följa matdistributionens process för 
att identifiera aktiviteterna i flödet. 

Kunde identifera vilka aktiviteter som ingick 
i processen samt fick en bild över hur flödet 
genom processen gick. Möjliggjorde 
illustreringen av ett Swimlane-diagram. 

15.04.17 PM 2 Åsa Gustavsson + 
opponentgrupp 

Presentera de metodsika val som 
studiens forskare har valt att göra. 
Detta ska utvärderas av 
opponentgrupp samt Åsa 

De metodiska valen fördes det en kritiska 
diskussion kring vilket resulterade i att 
metodavsnittet fick genomgå en omfattande 
revidering pga felaktiga ställningstaganden.  

15.04.20 Mailkontakt. Cecilia Svanberg Frågor ang kök som tillagar till 
äldrevårde samt hur stor deras dagliga 
distribution ser ut. Samt info ang 
deras taxikostander 

Det finns 10 kök i växjö kommun som 
tillagar till äldreomsorgen. Ca 600 lunch/dag 
till särskilt boende samt ca 475st/dag i 
matdistributionen till privata bostäder. Info 
andg taxiresor kunde ej ges. 

15.04.17-24 Metodavsnittet 
reviderades samt 
teorinsamling. 

Maria och Emelia Ytterligare insamling av teorier 
genomfördes inför kommande 
intervju. Här samlades teorier in ang 
identifiering av brister samt hur man 
arbetar med ständig förbätringar.  

Resulterade i ett nytt metodavsnitt- Insamlade 
teori var bland annat 5S, PDSA, 
Leveransserviceelement, VPM, swimlane, 
planering av kapcitetstillväxt, 
anläggningslayout .  

15.04.24 Inlämning PM 3 Åsa Gustavsson + 
opponentgrupp 

Åsa och oppenentgruppen skulle 
hinna läsa igenom för att ge 
konstruktiv kritik 

Lämnade in ett första utkas på teorikapitlet 
samt en ny version av metoden. 

15.04.28 Möte på Älgvägen  Ida Lennartsson Insamling av ytterligare empiri vad 
gällande distributionsprocessen. Detta 
genom ostrukturerade intervjuer och 
ytterligare observationer över 
arbetsgången.  

Studiens författare hade nu den mesta empirin 
som behövdes för att sammanställa 
empiriavsnittet.  

15.04.29-
05.03 

Empirikapitel skrivs Maria och Emelia Ihopskrivandet av den insamlade 
emperin sammanställs och kopplas till 
den teoretiska referensram som 
tidigare skrivits. 

Ett färdigställt empiriavsnitt. 

15.05.03 Handledning Petra Andersson Vägledning i fortsatt arbete. Petra kom med många bra synpunkter på alla 
delar i studien som kom att resultera i att flera 
av studiens delar reviderades. Bland annat 
metoden och problemdiskussionen. 

15.05.04 PM 3 Åsa Gustavsson + 
opponentgrupp 

Presentation av teorikapitlet med 
syftet att opponentgrupp och Åsa ska 
ha möjlighet att komma med 
konstruktiv kritik.  

Teorikapitlet får bra kritik med en del förslag 
på förändringar. Det var bland annat 
frågetecken kring teorin ang VSM 

15.05.06 Mailkontakt Cecilia Svanberg Ville veta mer om syftet bakom 
omorganiseringen och hur det 
påverkade antalet kök i kommunen. 

Främsta syftet var besapring på 15 miljoner 
på tre år. Antal kök är detsamma men antalet 
tillagningskök har minskat. 

15.05.04-08 Omarbetning av 
studien.  

Maria och Emelia Rättar till de kommentarer som 
kommer från Petra och Åsa. Samt att 
en del teorier försvninner och nya 
kommer till. 

En ny version av studien står klar.  

15.05.08 Inlämning PM 4 Åsa Gustavsson + 
opponentgrupp 

Åsa och oppenentgruppen skulle 
hinna läsa igenom för att ge 
konstruktiv kritik 

Lämnade in ett utkast på den nya 
teoriavsnittet och empiriavsnittet.  

15.05.08-13 Bearbetning av 
studien 

Maria och Emelia Fortsätter revideringen av studien 
samt utformandet av ett antal 
modeller.  

Utformande av modeller och illustationer 
påbörjas. Detta för att underlätta förståelsen  
för läsaren av den färdiga studien. 

15.05-13-17 Analysering av brister 
och åtgärder.  

Maria och Emelia Anlysavsnittet påbörjas  Analysmodell illustreras samt att ett första 
utkast av analysen tar sin form. 

15.05.18 Handledning  Petra Andersson Vägledning i fortsatt arbete Petra kom med många och bra synpunkter på 
studiens avsnitt men det ledde till att flera 
delar behövde arbetas om och det handlade 
om ett relativt omfattande arbete. 

15.05.19 Mailkontakt Cecilia Svanberg Info om kontakuppgifter till 
avgiftshandläggare, pris på taxiresor, 
mätningar samt kostutredning. 

Ingen information kunde ges förutom en 
matsedel med kontaktuppgifter till 
avgiftshandläggaren.  
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15.04.16 Deltagande 
observation  

Ida Lennartsson och 
Anna Fogelberg 

Att genom deltagande observationer 
få följa matdistributionens process för 
att identifiera aktiviteterna i flödet. 

Kunde identifera vilka aktiviteter som ingick 
i processen samt fick en bild över hur flödet 
genom processen gick. Möjliggjorde 
illustreringen av ett Swimlane-diagram. 

15.04.17 PM 2 Åsa Gustavsson + 
opponentgrupp 

Presentera de metodsika val som 
studiens forskare har valt att göra. 
Detta ska utvärderas av 
opponentgrupp samt Åsa 

De metodiska valen fördes det en kritiska 
diskussion kring vilket resulterade i att 
metodavsnittet fick genomgå en omfattande 
revidering pga felaktiga ställningstaganden.  

15.04.20 Mailkontakt. Cecilia Svanberg Frågor ang kök som tillagar till 
äldrevårde samt hur stor deras dagliga 
distribution ser ut. Samt info ang 
deras taxikostander 

Det finns 10 kök i växjö kommun som 
tillagar till äldreomsorgen. Ca 600 lunch/dag 
till särskilt boende samt ca 475st/dag i 
matdistributionen till privata bostäder. Info 
andg taxiresor kunde ej ges. 

15.04.17-24 Metodavsnittet 
reviderades samt 
teorinsamling. 

Maria och Emelia Ytterligare insamling av teorier 
genomfördes inför kommande 
intervju. Här samlades teorier in ang 
identifiering av brister samt hur man 
arbetar med ständig förbätringar.  

Resulterade i ett nytt metodavsnitt- Insamlade 
teori var bland annat 5S, PDSA, 
Leveransserviceelement, VPM, swimlane, 
planering av kapcitetstillväxt, 
anläggningslayout .  

15.04.24 Inlämning PM 3 Åsa Gustavsson + 
opponentgrupp 

Åsa och oppenentgruppen skulle 
hinna läsa igenom för att ge 
konstruktiv kritik 

Lämnade in ett första utkas på teorikapitlet 
samt en ny version av metoden. 

15.04.28 Möte på Älgvägen  Ida Lennartsson Insamling av ytterligare empiri vad 
gällande distributionsprocessen. Detta 
genom ostrukturerade intervjuer och 
ytterligare observationer över 
arbetsgången.  

Studiens författare hade nu den mesta empirin 
som behövdes för att sammanställa 
empiriavsnittet.  

15.04.29-
05.03 

Empirikapitel skrivs Maria och Emelia Ihopskrivandet av den insamlade 
emperin sammanställs och kopplas till 
den teoretiska referensram som 
tidigare skrivits. 

Ett färdigställt empiriavsnitt. 

15.05.03 Handledning Petra Andersson Vägledning i fortsatt arbete. Petra kom med många bra synpunkter på alla 
delar i studien som kom att resultera i att flera 
av studiens delar reviderades. Bland annat 
metoden och problemdiskussionen. 

15.05.04 PM 3 Åsa Gustavsson + 
opponentgrupp 

Presentation av teorikapitlet med 
syftet att opponentgrupp och Åsa ska 
ha möjlighet att komma med 
konstruktiv kritik.  

Teorikapitlet får bra kritik med en del förslag 
på förändringar. Det var bland annat 
frågetecken kring teorin ang VSM 

15.05.06 Mailkontakt Cecilia Svanberg Ville veta mer om syftet bakom 
omorganiseringen och hur det 
påverkade antalet kök i kommunen. 

Främsta syftet var besapring på 15 miljoner 
på tre år. Antal kök är detsamma men antalet 
tillagningskök har minskat. 

15.05.04-08 Omarbetning av 
studien.  

Maria och Emelia Rättar till de kommentarer som 
kommer från Petra och Åsa. Samt att 
en del teorier försvninner och nya 
kommer till. 

En ny version av studien står klar.  

15.05.08 Inlämning PM 4 Åsa Gustavsson + 
opponentgrupp 

Åsa och oppenentgruppen skulle 
hinna läsa igenom för att ge 
konstruktiv kritik 

Lämnade in ett utkast på den nya 
teoriavsnittet och empiriavsnittet.  

15.05.08-13 Bearbetning av 
studien 

Maria och Emelia Fortsätter revideringen av studien 
samt utformandet av ett antal 
modeller.  

Utformande av modeller och illustationer 
påbörjas. Detta för att underlätta förståelsen  
för läsaren av den färdiga studien. 

15.05-13-17 Analysering av brister 
och åtgärder.  

Maria och Emelia Anlysavsnittet påbörjas  Analysmodell illustreras samt att ett första 
utkast av analysen tar sin form. 

15.05.18 Handledning  Petra Andersson Vägledning i fortsatt arbete Petra kom med många och bra synpunkter på 
studiens avsnitt men det ledde till att flera 
delar behövde arbetas om och det handlade 
om ett relativt omfattande arbete. 

15.05.19 Mailkontakt Cecilia Svanberg Info om kontakuppgifter till 
avgiftshandläggare, pris på taxiresor, 
mätningar samt kostutredning. 

Ingen information kunde ges förutom en 
matsedel med kontaktuppgifter till 
avgiftshandläggaren.  

 15.05.19.-20 Ombearbetning av 
avsnitt samt 
analysering av brister 
och 
förbättringsåtgärder 

Maria och Emelia Ändra de synpunkter som Petra hade 
på studien samt försöka färdigställa 
ett analysavsnitt inför 
sluthandledningen.  

Ändrar de viktigaste punkterna och skriver 
klart analysdelen som hör till kartläggning 
och identifiering av brister. Dock hinns bara 
en grundlig analys av förbättringsåtgärder 
göras. 

15.05.21 Sluthandledning Petra Andersson Belsut om författarna får gå upp med 
sin studie samt vägledning i fortsatt 
arbete. 

Beslutas att studien får gå upp men att det 
krävs en del omarbetning och djupare 
analysering kring förbättringsåtgärderna. 

15.05.21.24 Bearbetning av hela 
studien.  

Maria och Emelia Omarbetening genom att ta hänsyn 
till de synpunkter som Petra nämnde. 

Fördjupning av analyser. Finslipning av 
modeller,ytterligare teorier tas bort och en del 
nya kommer till ang bla beställningssytem. 

15.05.25 Anlys och slutsats Maria och Emelia Analysen slutförs och lika så 
slutsatsen 

I slutsatsen presenteras resulatet det vill säga 
det studiens författare tycker är den tyngsta 
förbättringsåtgärden samt egna reflektioner 
kring studien. 

15.05.26 Korrekturläsning Maria och Emelia Det sista slutarbetet ska göras för att 
färdigställa det sista inför 
inlämningen.  

Korrekturläsning och små korigeringar i 
modeller. Samt att tack och en kort 
sammanfattning av studien skrivs. 

15.05.27 Slutinlämning Åsa Gustavsson + 
opponentgrupp 

Slutinlämning till Åsa och 
oppenetgrupp inför slutseminariet och 
betygsättning. 

Den slutliga versionen av kandidatuppsatsen 
skickas in. 

 Tabell 1: En förklaring av vilka steg som författarna tog, vad den insamlade teorin och empirin ledde till samt vilka 
vägar som författarna valde att ta. Källa: Egen



 

3. Teori - Kartläggning och identifiering av brister 
Detta avsnitt ligger till grund för att finna svaret på studiens första forskningsfråga vilken lyder:  

Hur kan distributionen på en måltidsorganisation kartläggas och vilka brister kan identifieras?

Teorierna som presenteras i denna del ska hjälpa studiens författare i arbetet med att kartlägga 

nuläget på storköket samt att identifiera de brister som finns. Den presenterade teorin är indelad i 

del 1 och del 2 där teorierna i del 1 har hjälpt studiens författare att kartlägga storkökets 

distribution. Del 2 har hjälpt studiens författare att identifiera brister.  

3.1 Teori DEL 1 

3.1.2 Förberedelse och förståelse  

För att ett processutvecklingsprojekt ska lyckas måste det ske planering och förberedelse av det 

tänkta arbetet. Förberedelse handlar om att svara på det mest grundläggande och klassiska 

projektfrågorna som varför? vad? vem? hur? när? och hur mycket? Beroende på hur god 

förberedelsen inför ett projekt är desto större är möjligheten att säkra projektets framgång. Det 

första steget i förberedelsearbetet är att analysera processens basdata. Detta sker dels genom 

utformning av en processpecifikation som är en typ av dokumentation som sammanställs utifrån 

processens syfte, startpunk och slutpunkt. Processpecifikation är ett dokument som oftast befinner 

sig mellan utformandet av en huvudprocesskarta och en processkarta med syftet att ge tydliga, 

detaljerade instruktioner för att slutföra en uppgift (Ljungberg & Larsson, 2012). Vidare följer en 

beskrivning över hur en sådan specifikation kan se ut:  

• “Kundbehov: Vilket kundbehov är det som triggar processen och som utgör bakgrunden till dess 

existens? 

• Kund: Vem (eller vilka ) är processens kund(er) 

• Processens syfte: Hur kan processens syfte uttryckas i några få meningar? 

• Objekt in: Objekt in är det modellmässiga namnet för processens trigger, d.v.s det initierade 

kundbehovet. 

• Objekt ut: Objekt ut är resultatet av transformationen i processen och antas tillfredsställa det 

behov som startade processen. Objekt ut är processens momentana resultat.  

• Effekt: Vilket är processens långsiktiga resultat? 

• Kund - effekt: Kunden till processens effekt är i en del fall inte densamma som för processens 

omedelbara resultat.  
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• Information in: Avgörande information av styrande eller stödjande karaktär med som inte triggar 

processen’’ (Ljungberg & Larsson, 2012: 131-132).  

Utöver denna information från processpecifikationen bör vidare basdata läggas till. Dessa kan vara 

att identifiera vilken processtyp man ska utveckla. Är det en lednings-, stöd- eller huvudprocess? 

Datan över antalet överlämningar mellan olika roller i en process är nödvändigt att mäta och 

därmed få en överblick över processens effektivitet. Det är också nödvändigt att ta reda på vilka 

mätningar som utförs i nuläget och vidare specificera vilka mätningar som saknas och bör införas. 

För att kunna fastställa och samla in denna typ av data kan visst analysarbete krävas redan i detta 

steg. Syftet med att ha all basdata kartlagd och tydligt presenterad underlättar för vidare arbete och 

att man utgår då ifrån sanna förutsättningar (Ljungberg & Larsson, 2012).  

Efter insamlingen av datan ska förutsättningarna analyseras och därefter ska projektet organiseras 

och planeras. Detta steg kan ge intryck att det är en stor mängd data som ska dokumenteras men det 

viktiga är att frågeställningar ska besvaras och att informationen ska spridas mellan inblandade i 

processutvecklingen (Ljungberg & Larsson, 2012). 

Förståelse innebär att samla in den information som krävs för att få en bild över det nuvarande 

läget. Detta gör man genom intervjuer från ledningen, anställda och kunder och där den insamlade 

datan sedan analyseras. Vilka typer av analyser som i sin tur ska genomföras beror på det specifika 

projektet och dess förutsättningar. Innan man påbörjar sin analys är det av mycket stor vikt att man 

har full förståelse för själva processen. Detta  av den enkla anledningen att man ska välja rätt analys 

metod,  prioritera vilka problem som först ska uppmärksammas samt att se processen möjligheter. 

För att skapa förståelse för processen krävs det en processkartläggning (Ljungberg & Larsson,   

2012). 

3.1.2 Processdefinition 

Ordet Process kommer från det latinska ordet procedo och betyder ”gå framåt, fortsätta, avancera”. 

Idag kan man säga att ordet process har samma grundbetydelse men definitionen av en process är 

olika för olika verksamheter. Oavsett vilket intresse verksamheten har ska processen tala om för hur 

ett förlopp ska se ut från tanke till önskat resultat (Ljungberg & Larsson, 2012). Den allmänna 

definitionen som denna studie kommer att utgå ifrån är Ljungbergs & Larssons definition vilken 

lyder: 
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 ” En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder 

information och resurser för att utifrån ett givet behov skapa det värde som tillfredställer behovet”. 

(Ljungberg & Larsson, 2012:60)  

 

Definition beskriver att processen har en distinkt början och slut och att den behöver information 

och resurser för att den ska kunna skapa det önskade resultatet. De tänker sig processen från början  

som innehållslös men genom att man tillför information och olika typer av resurser kan man 

generera värde i form av exempelvis ett tillfredställt kundbehov (Ljungberg & Larsson, 2012). 

  

Att processen ständigt utsätts för ett informationsutbyte är av vikt för att alla personer som är 

inblandade i processen ska få en verklighetsbild av vad deras arbetet har för påverkan på det 

önskade resultatet (Ljungberg & Larsson, 2012). Ett nyckelord när man talar om processer och 

kartläggningen av dessa är kundbehov. Enligt Matsson (2002) startar alltid en process med att man 

identifierar ett kundbehov och den avslutas med att kundbehovet är tillfredställt. Målet med en 

process är att den ska vara värdeskapande för en identifierad kund. Att en process är repetitiv 

innebär att den är evig och även om den har en distinkt början och ett distinkt slut så börjar 

processen om igen. Detta skapar ett värde i att analysera processernas olika delar på djupet. Små 

och enkla processförbättringar kan få stora resultat när processen repeteras. Enligt Ljungberg och 

Larsson (2012) är en av de mest förekommande sätten vid klassificering av processer att dela in 

dem i huvud-, stöd- och ledningsprocesser. Vidare följer en beskrivning av respektive processtyp:  

3.1.2.1 Huvudprocesser 

Ljungberg och Larsson definierar en huvudprocess enligt följande: ‘’ Processer som realiserar 

verksamhetsidén’’(Ljungberg & Larsson, 2012:122). Definitionen innefattar de processer som 

genererar ett värde för att uppfylla företagets affärsidé. Begreppet menar på att huvudprocesserna 

bildar ett system som utgör grundpelare för verksamheten. Om en process tas bort kommer 

konceptet att fallera och organisationens förmåga att tillfredsställa slutkundens behov kommer att 

minska. Man menar också på att det kan behövas olika konstruktioner av huvudprocesser som kan 

variera med tiden för att säkerställa och uppfylla verksamhetens affärsidé. Beroende på situation 

och behov för att möta verksamhetsidén kommer olika kombinationer av huvudprocesser att vara 

nödvändiga. Viktigt är att inte förväxla eller tro att funktion och huvudprocess är samma sak. En 

process ska tillfredsställa ett behov medan en funktion ska underhålla en viss kompetens som kan 
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användas i flera olika processer. Ljungberg och Larsson (2012) menar på att processer är 

tvärfunktionella i den mening att det kan krävas flera olika kompetenser för att en huvudprocess ska 

verka på bästa sätt. Författarna menar också på att det är betydande att göra ett urval av företagets 

processer för att kunna fokusera på de viktigaste processerna, huvudprocesserna. Detta 

tillvägagångssätt kan mynna ut i en såkallad huvudprocesskarta, vilken är en kartläggning av  

huvudprocesserna som studeras för att få en tydlig och överskådlig bild över verksamhetens 

viktigaste och mest betydande delar. En huvudprocesskarta är en modell som förenklar en vanlig 

processkarta eller processmodellering. Svårigheten med att framställa en sådan modell är att göra de 

nödvändiga gallringar av vilka processer som anses tillhöra företagets kärnprocesser (Ljungberg & 

Larsson, 2012) 

Ljungberg och Larsson (2012) menar på att det finns ett antal motiv till varför företag bör framställa 

en huvudprocesskarta vilka är för att kunna beskriva verksamheten från kundens perspektiv och 

beskriva hur kundvärde skapas. Den skapar också en möjlighet för en helhetsförståelse för 

verksamheten samt att man enklare kan säkerställa hur processerna samverkar. Huvudprocesskartan 

underlättar en effektiv styrning och strukturerad utveckling av verksamheten. Dessutom möjliggör 

processkartan en grund för analys av hur strategiska beslut kan komma att påverka processer samt 

att den skapar en grund för olika IT- och ledningssystem. Genom att fastställa en huvudprocess kan 

man skapa förutsättningar för att anpassa och samordna strukturer, stödjande system och 

värderingar så att de stödjer huvudprocessen (Ljungberg & Larsson, 2012).  

3.1.2.2 Stödprocesser 

Stödprocesser är nödvändiga för att huvudprocesserna ska kunna verka på ett optimalt sätt men 

samtidigt är en stödprocess inte essentiell för verksamhetens framgång. Stödprocesserna ska 

värderas utifrån hur väl de lyckas prestera med att stödja huvudprocesserna. Exempel på 

stödprocesser är aktiviteter som planering, administration, personal, fakturering, skapa budgetar och 

göra bokslut. Ett företags stödprocesser är ofta betydligt fler än dess huvudprocesser och det är 

därför svårt för företaget att fokusera på alla. Det finns en svårighet i att bedöma om en process är 

mer lutad åt en huvud- eller stödprocess eftersom det är svårt att skilja dessa två processtyper åt. 

Huruvida processen bidrar till att uppfylla affärsidén eller om den är betydande för verksamheten är 

två faktorer som kan tydligare skilja dem åt. Om en process inte uppfyller dessa två kriterier 

kommer den att kallas för en stödprocess. Stöd- och huvudprocesser utgör olika från företag till 

företag då processens betydelse är olika värderad beroende på företag och verksamhetsidé. 
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Beroende på hur processerna klassificeras kommer det att påverka både verksamhetens fokus och 

synsätt på processen. Kompetensförsörjning i processen är en av de faktorer som kan komma att 

påverkas beroende på om processen klassificeras som en huvud- eller stödprocess. Detta på grund 

av att företaget prioriterar att ha de bästa kompetenserna i huvudprocesserna (Ljungberg & Larsson, 

2012).  

3.1.2.3 Ledningsprocesser 

Ledningsprocesserna är till för att styra och koordinera företagets stöd- och huvudprocesser. 

Ljungberg och Larsson (2012) menar på att ledningen tycker att det är för komplicerat att kartlägga 

och beskriva sitt arbetssätt i form av processer. Detta kan bero på att det inte finns en tydlig tanke 

över hur verksamheten ska ledas. Det bristande fokuset på ledningsprocesser kan bero på att det är 

svårt att på ett strukturerat sätt lösa ledningens strategiska val vilka oftast är mycket svårlösta 

frågor. Detta för att det inte finns ett utarbetat sätt eller regelsystem för hur detta ska gå till. Men för 

att försöka underlätta detta brukar man strukturera upp ledarens arbete och försöka identifiera vad 

som krävs för att på ett effektivt och strukturerat sätt leda verksamheten. Ljungberg och Larsson 

(2012) menar på att ledningens arbetsuppgifter kan delas upp och kan därefter på ett enklare sätt 

struktureras i ledningsprocesser. Dock går inte ledarens totala arbete att struktureras upp utefter 

dessa punkter men det finns en klar grund att bygga utefter. Att konkretisera ledningens arbete är 

svårt men nödvändigt med en fungerande ledningsprocess som kan styra och koordinera företagets 

stöd- och huvudprocesser (Ljungberg & Larsson, 2012).  

3.1.3 Kartläggning av processer 

Processkartläggning handlar om att förmedla processernas syfte, uppbyggnad och utseende. Genom 

att göra en processkartläggning kan man på ett enkelt sätt förklara hur olika delar är relaterade till 

varandra och hur de olika delprocesserna samverkar för att skapa värde för kunden vilket är det 

främsta syftet med en process. Därmed integreras kunden i verksamheten på ett naturligt sätt. Det är 

av stor vikt att alla aktörer i en process förstår hur de olika delarna samverkar och hur de i sin tur 

påverkar andra delar av organisationen. Finns det brister i förståelsen kring samverkan mellan de 

olika aktiviteterna och organisationen kan det uppstå problem. Det är viktigt att komma ihåg att 

processer är komplexa och det är svårt för individerna i den att skapa sig en helhetsförståelse. 

Därför kan en processkartläggning hjälpa till att öka förståelsen och minska komplexiteten. När 

aktörerna i en process skapar sig en helhetssyn och ökar förståelsen för hur det egna arbetet 
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påverkar hela organisationen är det lättare att motverka suboptimeringar som annars är vanligt i 

organisationer där aktörerna har en avsaknad av ett helhetsperspektiv (Ljungberg & Larsson, 2012). 

Nedan sammanfattas vad en processkartläggning medför: 

• ’’En gemensam syn på hur verksamheten fungerar i sin helhet 

• Förståelse för vad som skapar värde för kunderna 

• Förståelse för vad processynsättet innebär för den egna organisationen 

• Etablering av processerna 

• Mätning och styrning av processerna 

• Förbättring av processerna’’  

( Ljungberg & Larsson, 2012:188:189) 

 

En annan viktig anledning till varför man ska göra en processkartläggning är för att det är ett 

utmärkt sätt att påvisa var i processen som problem kan uppstå och varför de uppstår. Processkartan 

kan i sig själv fungera som ett problemlösningsverktyg om den används på rätt sätt. Det man börjar 

med då är att man går en ”processpromenad” vilket innebär att man låter aktörerna vandra genom 

hela processen och att de själva kan koppla var i processen som problem brukar uppstå. Steg två blir 

sedan att kategorisera problemen utifrån vad det är för typ av problem, vad orsaken till dem är och 

hur man ska kunna arbeta för att åtgärda dem. Sedan blir det dags att se över vilka konsekvenser 

som dessa ”processproblem” medför och där med grundligt utreda orsakerna till dem. Hittar man 

flera problem i en process kan inte alla åtgärdas med detsamma utan det krävs att man identifierar 

och fokuserar på de viktigaste problem som har störst påverkan på processen och därmed 

verksamheten  (Ljungberg & Larsson, 2012). 
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3.1.3.1 VPM 

VPM är en modell för att underlätta processkartläggningen genom att skapa förståelse för processer, 

procsessorientering och vad som är värdeskapande aktiviteter. Vid utformandet av processkartor är 

det av stor vikt att aktörerna i processen förstår den och för att underlätta den praktiska 

användbarheten av modellen har ett antal krav ställts upp (Ljungberg & Larsson, 2012). 

• Modellen får inte hindra en sund processyn: Uppställningen av en modell ska anpassas till 

verkligheten och inte tvärt om och detta för att aktiviteterna i en process inte ska bli för 

definierade. En processyn bör dessutom ha värdeskapande för kunden i fokus, det vill säga att 

processens absolut främsta mål är att tillfredsställa kundens behov. Detta krav uppfyller VPM 

genom att det inte finns några restriktioner vad det gäller processynen. VPM fungerar bra vid 

beskrivning av processer som en värdeadderande struktur  (Ljungberg & Larsson, 2012). 

• Modellen måste möjliggöra strategidifferentiering: Strategin som verksamheten väljer har en 

central betydelse för hur man utformar verksamhetens process, hur prestationerna ska utvärderas 

genom nyckeltal och vilket värdeerbjudande man erbjuder. En tydlig strategi ska enligt Sinek  

(2009) svara på frågorna varför finns vi? vad gör vi? Och hur ska vi göra det? Lyckas man 

kommunicera detta till sina anställda, kunder och omvärlden har man goda förutsättningar för att 

uppvisa bättre resultat än de verksamheter som inte har en tydlig strategi. Detta krav uppfyller 

VPM genom att en öppen modellstruktur möjliggör att processen utformas i harmoni med valda 

strategi (Ljungberg & Larsson, 2012). 

• Anpassning ska underlättas: Vid kartläggningen av en process ska det vara lätt att komma 

överens om vilka länkar som ska ingå i processen (Ljungberg & Larsson, 2012). 

• Modellen ska passa alla slags processer: Modellen som används ska kunna användas för alla 

slags processer. Att utforma nya modeller för kartläggning av varje process är inte hållbart då det 

dels ökar kostnaderna, orsakar onödiga resurser samt försvårar förståelsen och kommunikationen 

inom verksamheten. Detta krav uppfyller VPM modellen för att strukturen och 

användningsområdet är generellt (Ljungberg & Larsson, 2012). 

• Modeller måste vara lätta att använda och kommunicera: Förståelse, diskussion, analyser och 

kommunikation är centrala begrepp för att prestationerna i en process ska få så bra 

genomslagskraft som möjligt. Processer är beroende av människor för att de ska vara användbara 

och måste därmed förstås av alla. Man använder sig av valda termer och symboler för att öka 

förståelsen för processen. Detta krav uppfyller VPM genom förståelse. Förståelse för att skapa 

processkartor och förstå processperspektivet. Detta är även viktigt för att revidering och 

utveckling av nuvarande processer ska vara möjligt. Processen måste även presenteras och 
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visualiseras på ett sätt som är lättförståeligt för användarna och bör följa en standard (Ljungberg 

& Larsson, 2012). 

3.1.4 Swimlane Diagram - Ett sätt att illustrera en process 

Swimlane diagram syftar till att visa hela verksamhetens process från början till slut. Diagrammet 

kan användas för att förstå nuläget och för att utforma det framtida läget. För kartläggning av 

processer där flera olika delar av verksamheten är inblandade kan det vara fördelaktigt att använda 

ett swimlane diagram för att tydliggöra hur processen ser ut. Diagrammet belyser till viss del hur 

ansvarsfördelningen ser ut då processen rör sig från avdelning till avdelning. Med swimlanes blir 

det tydligt om det förekommer dubbelarbete eller om överlämningen mellan avdelningarna är 

otydliga. Dessutom kan diagrammet uppmana om det sker flertalet växlingar mellan avdelningar 

vilka kan ge en indikation på om det förekommer slöserier. Swimlane diagram identifierar källor till 

ineffektivitet i och mellan processer samt organisatoriska enheter. Vidare kan swimlane diagram 

visa en process på samtliga nivåer, från en brett perspektiv till att visa processens enstaka 

aktiviteter. Swimlanes tydliggör processens aktörer och visar vad som gjorts, av vem och när. Vid 

upprättandet av ett swimlane diagram kan verksamhetens avdelningar rangordnas horisontellt på 

vänster sida av diagrammet men kan också rangordnas vertikalt och varje avdelning tilldelas en 

simbana, swimlane. Avdelningarna bör vara rangordnade efter den avdelning som producerar 

processens första input och placeras därför högst upp i diagrammets vertikala lista (Sharp & 

McDermott, 2009). 
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3.1.4.1 Processymboler 

Vid upprättandet av ett swimlane diagram illustreras processens aktiviteter med olika symboler. 

Symbolerna är till för att specificera stegen i en processkarta och symbolerna tydliggör stegen i 

processen då formen på dem klargör dess huvuduppgift. Tabell 2 illustrerar ofta använda symboler 

samt en förklarande text till vad varje symbol betyder (Sharp & McDermott, 2009).  

 

 

3.1.5 Vikten av att visualisera en process 

Vid visualisering av en process finns det grundläggande begrepp som ska hjälpa till att öka 

förståelsen för processkartläggningen. En process består av ett antal olika komponenter som 

beskrivs nedan (Ljungberg & Larsson,  2012). 

• ’’Objekt in: Det som startar eller triggar igång en process. Utan ett objekt in kommer de 

aktiviteter som processen byggs upp kring aldrig att inledas. 

• Aktivitet: Den verksamhet som förädlar objekt in eller annan input. När aktiviteter möter resurser 

sker det en transformation som gör om objekt in till objekt ut. Den sista aktivitetens objekt ut blir 

även den överordnade processens output. 
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SYMBOLEN VISAR START- OCH SLUTPUNKER I EN 
PROCESS

SYMBOLEN VISAR EN PROCESS ELLER EN AKTIVITET. 
DETTA ÄR DEN MEST FÖREKOMMANDE SYMBOLEN I EN 
PROCESSKARTA

SYMBOLEN VISAR RIKTNING PÅ FLÖDET

SYMBOLEN VISAR LAGER

SYMBOLEN FÖR EN DATALAGRINGS PLATS, EN DATABAS. 

SYMBOLEN VISAR ETT PROCESSTEG SOM FRAMSTÄLLER 
ETT DOKUMENT

Bildkälla: www.breezetree.com, 2015-05-15

SYMBOLEN VISAR ETT INFORMATIONSFLÖDE

Tabell 2: En tabell över processymboler och dess betydelser. Källa: Egen.



 

• Resurser: Vad som behövs för att aktiviteten ska kunna utföras. Det är resurserna som 

tillsammans med aktiviteterna skapar output och i stor utsträckning bestämmer kvaliteten på 

objektet ut. Resurser kan vara människor, utrustning, anläggningar etc. 

• Information in/ut: Det som stöder och/eller styr processen. Det är informationen som fungerar 

som stöd eller helt och hållet leder processen. Informationen kan både fungera som trigger och 

som en underlättare i processen. 

• Objekt ut: Transformationens resultat och objekt in för nästa aktivitet i processen.’’    

(Ljungberg & Larsson,  2012:200). 

Processer har olika detaljnivå och byggs upp av flera delprocesser. Delprocesserna byggs sedan upp 

av aktiviteter. Hur många nivåer en process har beror på kartläggningens syfte och hur komplex 

processen är. Om syftet med kartläggningen är att få en helhetsbild och omkonstruera processen är 

det objekten och aktiviteterna  som främst bör studeras (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 
3.2 Teori DEL 2 

3.2.1 Planering av kapacitetstillväxt 

Kapaciteten i ett tillverkande företag är antalet enheter verksamheten kan producera under en given 

tid. Kapacitetsplanering är ett mycket komplext problem och varje tillfälle ett företag överväger om 

de ska utöka sin nuvarande produktionskapacitet måste de genomgå en rad olika möjligheter och 

åtgärder. Det första man måste göra att att ta beslutet om modifiering av nuvarande processer i 

verksamheten kan öka kapaciteten. Detta är ett billigare alternativ då man kan åstadkomma stora 

förändringar i existerande processer utan att behöva bygga ut eller bygga nya fabriker. Även om 

detta alternativ anses vara attraktivt kan sådana mindre investeringar bli stora kostnader i slutändan 

då det sanna beslutet skulle varit det långsiktigt kostsammare alternativet att expandera. Vid beslutet 

att expandera verksamheten ligger ett stort ansvar på ledningen vilka ska bestämma hur mycket 

verksamheten ska expandera. Att utöka verksamheten för mycket kan leda till ett underutnyttjande 

av den adderade kapaciteten. Detta är ett allvarligt problem då verksamheten har få likvida medel 

att röra sig med. Genom att addera för lite kapacitet till verksamheten kommer verksamheten snart 

stöta på problemen då de måste utöka verksamhetens kapacitet ytterligare en gång (Nahmias, 2009).  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3.2.2 Manuella lyft och utrymme 

Tillräckligt med utrymme är viktigt för att kunna utföra aktiviteter och använda hjälpmedel på ett så 

bra sätt som möjligt. Begränsade utrymmen försvårar arbetet och skapar tidsfördröjningar. Enligt 

Arbetsmiljöverket är det viktigt att man följer de föreskrifter som finns angående manuella lyft för 

att undvika arbetsskador. I det dagliga arbetet där manuella lyft är vanligt förekommande bör bördor 

över 15 kg undvikas att lyftas manuellt. Vid tunga lyft är det av vikt att det finns utrymme på 

arbetsplatsen för att undvika böjda och vridna ställningar. Arbetsmiljöverket påvisar också att 

tidspress på jobbet i samband med lyft ökar risken för skador. Rullande hantering av tunga bördor är 

att föredra för att undvika tunga lyft som kan resultera i långvariga arbetsskador.  (www.av.se). 

3.2.3 Anläggningslayout 

Målet med en bra anläggningslayout är att skapa så logistiskt effektiva flöden som möjligt samtidigt 

som verksamheten har en hög utnyttjandegrad. Jonsson och Mattsson (2011) talar om två typer av 

flöden vilka är linjärt flöde och utformat flöde. Linjärt flöde innebär att godsmottagning och 

utleverans är på motsatt sida om anläggningen eller lagret. Detta upplägg kan få konsekvenser av 

onödigt många förflyttningar då alla artiklar flyttas i stort sett lika långt men det är ett effektivt 

utformande då det handlar om utleverans av få artiklar i stora volymer. En u-linjeformad lagerlayout 

innebär att mottagning och utleverans av gods är placerade på samma sida av anläggningen eller 

lagret vilket har fördelar som att differentiera artikelplacering men också en hantermässig 

effektivisering. Den ena eller den andra typen av layout behöver inte vara det enda rätta utan 

kombinationer av de två eller varianter av dem kan vara det bäst lämpade alternativet (Jonsson & 

Mattsson, 2011) 

3.2.4 Fyllnadsgrad 

För att uppnå ett så högt kapacitetsutnyttjande som möjligt vid lastning är det nödvändigt att 

utnyttja den fulla lastkapaciteten. Utnyttjandet av lastkapaciteten kallas även för fyllnadsgrad. 

Fyllnadsgraden mäts som ‘’utnyttjad andel av den totala tillgängliga lastvolymen, lastytan, 

flakmetern eller maxvikten’’ (Johnsson & Mattson, 2011:388). Därav kan fyllnadsgraden bli olika 

beroende på vilken definition man använder vid beräkning av fyllnadsgrad. Ett lastutnyttjande kan 

vara beroende av vikten då lasten måste förhålla sig till den och kan då innebära, i vissa fall, att 

fyllnadsgraden blir lägre.  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3.2.5 Uppföljning och utvärdering 

Uppföljningar är starkt förankrade med mätningar. De redovisade kvalitetsmåtten får ingen verkan 

utan utvärdering och uppföljning. För att möjliggöra utvärdering och uppföljning krävs det 

dokumentation med tillräckliga underlag att basera mätningar på. Utvärdering skapar underlag för 

förbättringsåtgärder och beslut samt ett kvitto på om en åtgärd har gett resultat eller ej. Utan 

mätningar och uppföljningar lever man utan vetskap om hur det går för organisationen. Har man 

ingen vetskap om nuläget kommer det bidra till stora svårigheter till vidare utveckling av 

organisationen (Jonsson & Mattson, 2011). 

3.2.6 Lean - Slöserier 

Lean är i korta drag en produktionsfilosofi som hade sin utgångspunkt i tillverkande verksamheter 

(Ljungberg & Larsson, 2012). Idag talar man om produktion som samtliga funktioner i 

verksamheten vilket medför att Lean även är tillämpbart på tjänsteföretag (Petersson at al, 2009). 

Lean går ut på att undvika och eliminera alla typer av slöserier med syfte att skapa kundvärde för 

nuvarande och potentiella kunder. Lean handlar om verksamhetens ständiga förbättring och 

närmandet av den vision som eftersträvas. Detta medför att aktiviteterna innefattar företagskultur, 

ledarskap, metoder, arbetssätt etc. (Petersson at al, 2009). Alla aktiviteter som inte bidrar till ett ökat 

kundvärde anses vara slöserier. För att identifiera de aktiviteter som kan vara potentiella slöserier 

måste man först identifiera de olika värdeflödena som finns i en process och detta görs genom en 

processkartläggning. Efter att man identifierat de olika värdeflödena och dess aktiviteter måste man 

identifiera de olika slöserierna som finns i aktiviteterna och som inte bidrar till värdeökning. De 

slöserier, även kallade “muda”, som det talas främst är enligt Bergman och  Klefsjö (2010): 

• Överproduktion: Vilket är produkter som är färdiga innan de behövs. Att producera för mycket, 

för fort och för tidigt är slöseri och det skapar onödiga kostnader och minskar effektiviteten i 

flödena. Överproduktion är den värsta formen av slöseri då den bidrar till att andra former av 

slöserier uppstår. 

• Väntan: Personal som inte utnyttjas eller som går och väntar på att deras arbetscykel ska starta 

eller avslutas innebär slöseri. Det behöver inte bara handla om personal utan kan också vara delar 

i en produktion som måste vänta på materialinformation.   

• Onödiga transporter: Effektiva flöden handlar om korta ledtider och transporten i sig skapar 

inget värde. Den enda transporten som kunden kan tänka sig att betala för är den som krävs för att 
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skicka produkten till kund (extern transport). Detta innebär att man vill reducera antalet interna 

transporter genom att organisera flödet i en process.  

• Inkorrekta processer/Överarbete: Skapandet av produkter som inte uppfyller fastställda krav 

eller som är i behov av omarbetning måste genomföras så snart som möjligt för annars orsakas 

slöseri. Alltså det extra utförda arbete som kunden inte är villig att betala för. Exempel på 

överarbete är att verksamheten producerar produkter med högre kvalitet än vad kunden vill ha 

eller att man utför arbetsmoment som egentligen är onödiga för produktionen.  

• Onödiga lager: Material och produkter som ligger i lager skapar inget värde. De orsakar onödiga 

lagerhållningskostnader samt att de kan dölja lagerproblem såsom obalans i produktionen.  

• Onödiga rörelse: Alla onödiga rörelser eller förflyttningar som en medarbetare gör är slöseri. 

Inom en process ska antalet förflyttningar vara minimalt för att uppnå hög effektivitet i flödet. 

• Defekter: Produktion och omarbetning av defekta objekt är slöseri i både tid och arbete. 

• Outnyttjad kreativitet hos medarbetare: Potentiella förbättringsåtgärder och läromöjligheter 

som faller mellan stolarna för att ledningen inte engagerar eller lyssnar till sina medarbetare är ett 

stor slöseri. 

(Bergman & Klefsjö, 2010), (Petersson at al, 2009)  

Genom identifiering och eliminering av slöserierna kan verksamheten förbättra sin lönsamhet, 

produktivitet, kvalitet, leveranstid och leveranssäkerhet. Det är inte bara resultatparametrarna som 

förbättras med hjälp av ett effektivt Leanarbete utan det leder även till medarbetarnas välbefinnande 

såsom minskad stress, förbättrad kommunikation, förståelse för helheten samt ökad drivkraft och 

motivation (Petersson at al, 2009).  De ovan nämnda slöserierna är de som är vanligt förekommande 

inom tillverkande företag men det finns andra slöserier som behöver identifieras och elimineras 

eller reduceras. Det kan vara oklar kommunikation, försening, sortera och leta, felaktig prioritering, 

väntan, onödig närvaro, misstag, fel eller otillräcklig kunskap etc (Petersson et al, 2009). 

3.2.7 Mätningar och prestationsmått 

För att åstadkomma förbättringsmöjligheter krävs det kunskap som skapar förståelse och som i sin 

tur skapar den handlingskraft som ligger till grund för genomförandet av förbättringsåtgärder. 

Vidare är det enligt Ljungberg och Larsson (2012) det huvudsakliga syftet med mätningar.  

Mätningar ger verksamheten en bild av var de befinner sig och vart de är påväg. För att 

helhetsbilden av verksamheten ska ge en så verklighetstrogen illustration som möjligt krävs det att  

verksamheten mäter rätt saker på rätt sätt. Då verksamheten väljer vad som ska mätas måste det 
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först finnas en gemensam bild av vad som är betydande för verksamheten, varför det är viktigt och 

hur man avser att mäta detta. Mätningar är alltså ett underlag för handling eller åtgärd som har som 

uppgift att hjälpa verksamheten att närma sig ett mål och säkerställa kvalitet (Ljungberg & Larsson, 

2012). Nedan följer ett antal fördelar och motiv till mätningar:  

• “Mätningar ger svar på var? och varthän?  

• Mätning ger beredskap för handling 

• Mätning möjliggör jämförelser 

• Mätning leder till styrning genom fokusering 

• Mätning identifierar problem 

• Mätningar skapar ett gemensamt språk 

• Mätningar tydliggör samband mellan insats och resultat 

• Mätning motiverar 

• Mätning ger klara budskap åt leverantörer 

• Mätningar underlättar inköpsbeslut 

• Mätningar underlättar delegering 

• Mätning ger motiv till förändring 

• Mätning är nödvändigt för ständig förbättring”  

(Ljungberg & Larsson, 2012:247-250) 

För att ett mätsystem ska utvecklas på ett kontrollerat och strukturerat sätt som är i linje med 

verksamhetens mål handlar det om att omvandla data till kunskap och handling. Omvandlingen 

kallas enligt Ljungberg & Larsson (2012) för mätcykel och går igenom sex steg:  

• Fånga data: Avser registreringen av värden för en viss variabel. Detta steg är ett av de viktigaste 

stegen då registreringen av värdet kommer till viss del vara avgörande för hur mycket användbar 

information som kan utvinnas från datan.  

• Sammanställa: Hur den insamlade datan, genom olika typer av aktiviteter, ska sammanställas, 

behandlas och förädlas till information. Aktiviteterna kan vara exempel beräkningar eller 

struktureringar i form av diagram. 

• Presentera: När sammanställningen av datan gjorts ska den analyseras för att sedan presenteras. 
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• Kommunicera: Betyder att resultaten som fastställs genom analysen ska kommuniceras ut till de 

personer som berörs av den och kan påverka den framtida mätningen. Genom att kommunicera 

resultatet möjliggörs utveckling och att samband kan upptäckas.  

• Analysera och åtgärda: Mätningen ska skapa underlag för styrning och utveckling och därmed 

måste insamlingen av data kunna bidra till analyser. Analyserna i sin tur visar på vilka åtgärder 

som behöver vidtas för att uppnå sina tidigare definierade mål.  

• Revidera: Innebär att vidta de åtgärder som identifierades och definierades i det tidigare steget.  

 

Viktigt är att alla steg på ett eller annat sätt måste dokumenteras med syftet att försäkra sig om att 

mätningar verkligen genomförs och att mätningarna sker på ett enhetligt sätt (Ljungberg & Larsson, 

2012). 

3.2.8 Inköp- och informationssystem 

Fler och fler verksamheter använder sig idag av internetbaserade beställningssystem och detta på 

grund av att de administrativa arbetet kring inköp kan vara tidskrävande och komplext. 

Beställningssystem är ett typ av informationssystem vars uppgift är att samla in, lagra, bearbeta och 

sprida information och därigenom underlätta kommunikationen och informationsspridningen inom 

och mellan olika verksamheter. Van Weele (2010) talar om fem viktiga element som ett inköp- och 

informationssystem måste innehålla: 

• Rekvisition och beställning  

• Produkt, kontrakt och leverantörsinformation  

• Övervakning av order 

• Leverans 

• Fakturahantering och betalning.  

 

Dessa inköp- och informationssystem har underlättat mycket kring det administrativa arbetet kring 

inköp men det det finns fortfarande problemområden som behöver utvecklas. Exempel på detta är 

att flertalet beställningssystem i små- och mellanstora företag där systemen inte är länkade till så 

kallade materiella planerings-system. Detta bidrar till att beställaren måste lägga in sin 

beställningsinformation manuellt vilket bidrar till att aktiviteten blir tidskrävande och mödosam och 

därmed öka risken för misstag. Dessa verksamheter bör introduceras för större och mer avancerade 

elektroniska beställning- och informationssystem då dessa system har större support och kan 

därmed minska risken att dessa problem uppstår (Van Weele, 2010). 
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4. Empiri - Kartläggning och identifiering av brister 
Detta avsnitt kommer att ge en empirisk bakgrund som tillsammans med teorierna i kapitel tre ska 

ge underlag för att svara på studiens första forskningsfråga. Till grund för detta avsnitt ligger den 

genomförda fallstudien, semi- och ostrukturerade intervjuer samt de deltagande observationerna. 

Avsnittet inleds med en bakgrundsbeskrivning om Måltidsorganisationen i Växjö Kommun samt 

storköket på Älgvägen. Vidare kommer en beskrivning av storkökets tillvägagångssätt från 

kundbehov till tillfredsställt kundbehov att redogöras.  

 
4.1 Måltidsorganisationen i Växjö kommun 
’’Måltidens hus’’ är Växjös nya omorganiserade måltidsorganisation som lagar och levererar ut mat 

till Växjö kommuns dagis, äldrevård, grund- och gymnasieskolor (Cecilia Svanberg, 2015-04-13). 

År 2014 fick alliansen i Växjö kommun igenom sitt förslag att omorganisera kommunens 

måltidsorganisation så att samtliga kök samordnades under ett och samma tak. Den omfattande 

omorganiseringen trädde i kraft i början på januari år 2015 och målet är att skapa bättre kvalitet på 

maten till en lägre kostnad. Beslutet innebar att ansvaret för de kommunala måltiderna lades direkt 

under kommunstyrelsen istället för de enskilda förvaltningarna (www.vaxjo.se). Syftet var att 

samordna, strukturera och organisera måltidsorganisationens ledning, kökspersonal, distributörer 

och leverantörer för att tillaga och leverera mat till samtliga enheter (Cecilia Svanberg, 

2015-04-06). 

Måltidsorganisationens fokus ligger på matens kvalitet och alla individers rätt till en god målstund. 

Man eftersträvar att använda sig av närodlade produkter samt att skapa en positiv och familjär 

målstund för samtliga kunder. Idag finns det totalt 100 kök i kommunen varav 65 är tillagande kök 

och resterande är mottagnings- och serveringskök. Innan omorganiseringen fanns det samma antal 

kök men numera agerar flertalet av dem som tillredningskök vilket innebär att man värmer upp den 

mat som de producerade köken tillagat. Alltså har antalet producerade kök minskat i kommunen och 

dess matproduktion har fördelats på resterande kök på grund av omorganiseringen (Cecilia 

Svanberg, 2015-04-06).  

 

Omorganiseringen var ett försök till att uppnå den önskade kostnadsreduceringen på 15 miljoner 

kronor på 2 år. Vidare innebar omorganisering att kommunen beslutade om att äldrevårdens kunder 

skulle erbjudas kyld mat mot den tidigare varma maten. Anledningen till detta var på grund av att 

det är lättare att behålla näringsinnehåll i kyld mat än varmhållen mat. Leveranstiden är också en 
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bidragande faktor till varför kommunen föredrar kylda måltider då kvaliteten på varm mat snabbare 

försämras under transport. Varm mat sätter en tidspress då den måste levereras och konsumeras 

inom ett kortare tidsspann än vad kyld mat har (Cecilia Svanberg, 2015-04-13).  

4.2 Storköket Älgvägen 
Storköket på Älgvägen är 1 av de 10 större köken i kommunen som tillverkar och levererar kyld 

mat till äldrevården och till äldre som bor i privata bostäder i Växjö kommun. Storköket tillverkar 

mat sju dagar i veckan och levererar mat till kund sex dagar i veckan. På lördagar levereras mat för 

både lördag och söndag då inga leveranser går ut till kund på söndagar. Arbetstiderna för personalen 

på Älgvägen är mellan 06.30 till 20.30 och arbetsdagen är uppdelad i två skift. Köket producerar ca 

600 portioner per dag till kunder som bor på ålderdomshem och ca 475 portioner till kunder som 

bor i privata bostäder. Efter omorganiseringen ökade storkökets kundgrupp och Älgvägen fick 

främst kunder i Växjö kommuns ytterområden vilket innebar en ökning i produktionen med ca 120 

portioner per dag. Kommunen använder sig av två externa transportföretag vid leverans ut till kund 

vilka är Samhall och Alwex samt ett internt transportföretag vid namn “Arbete och Välfärd” som 

går under Växjö kommuns förvaltning vilka levererar mat till kommunens ytterområden. Samhall är 

den leverantör som kör ut mat i portionslådor till de kunder som bor i privat bostad. Matlådan 

levereras i en papperskasse och enligt kommunens överenskommelse med Samhall ska Samhall 

ringa på bostaden och därefter vänta i 30 sekunder på att kunden ska öppna dörren. Öppnar inte 

kunden inom tidsspannet placeras papperspåsen utanför kundens dörr. Personalen på Samhall 

upplever att denna regel inte har fått den slagkraft som var tänkt från början då flertalet kunder inte 

hinner öppna dörren under de angivna 30 sekunderna och att de ofta får vänta förgäves 

(Personalmöte, 2015-04-13).  

Kunder som får mat levererad hem till sin privata bostad vilket vidare benämns som 

matdistribution, kan välja mellan två olika matabonnemang där man antingen kan ha helt 

abonnemang eller halvt abonnemang. Helt abonnemang innebär middag och kvällsmat varje dag 

eller endast middag varje dag. Halvt abonnemang innebär middag och kvällsmat varannan dag eller 

middag varannan dag (www.vaxjo.se). På kommunen arbetar fyra avgiftshandläggare vars 

arbetsuppgifter är bland annat att registrera nya kunder, hantera matabonnemang och skriva 

avvikelserapporter. Kunderna kan ringa avgiftshandläggarna upp till sju dagar innan mat ska 

levereras då de vill avbeställa en måltid, lägga till en måltid eller göra andra ändringar och kan på så 

vis skräddarsy sitt abonnemang. I början på varje vecka bifogas en matsedel i samtliga leveranser 
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med kommande veckors menyförslag samt numret kunderna kan ringa för att göra eventuella 

förändringar i sitt matabonnemang (Se Bilaga 1 - Matsedel) (Cecilia Svanberg, 2015-04-13). 

Det arbetar 20 anställda på storköket varav 15 har kockutbildning och resterande 5 innehar ingen 

kockutbildning och får därmed utföra arbetsuppgifter såsom disk, packning och delning. Flertalet av 

personalen är deltidsanställda och roterar runt på olika kök i kommunen. Dock sker det ingen 

rotation av personal mellan de olika arbetsuppgifterna på köket eftersom samtliga i personalen inte 

behärskar alla uppgifter. Utöver de 20 anställda är en inköpare situerad på köket som utför inköpen 

av råvaror och halvfabrikat via ett datasystem. Leverans av råvaror och halvfabrikat anländer på 

måndagar, onsdagar och fredagar (Anna Fogelberg, 2014-04-28). 

4.3 Mashie 
Mashie är ett av Sveriges mest använda internetbaserade verksamhetssystem för restauranger och 

storkök och det används till kostplanering, näringsberäkning, måltidsproduktion, inköp och 

leveranser av mat. Systemet bekräftar att recepten fungerar i kvalitetssynpunkt och att programmet 

även ger en full ekonomisk bild och kontroll av verksamheten. Näringsinnehållet i recepten och 

förslag på maträtter presenteras på ett överskådligt sätt och kan enkelt skrivas ut på etiketter 

(www.mashie.se). 

I Mashie finns storkökets kundregister och respektive kunds matspecifikationer uppdateras i takt 

med att kommunens avgiftshandläggare reviderar kundernas beställningar. Ida Lennartsson, kock på 

storköket upplever att systemet har underlättat arbetet för kökspersonalen genom att kundregister 

och namnlappar kan skrivas ut enkelt och på etiketter. Tidigare skrev kökspersonalen samma 

information för hand på de papperspåsar kundernas mat levereras i. Idag arbetar en deltidsanställd 

enbart med att omsortera och klistra på etiketter på de papperskassar matlådor levereras i. Den 

deltidsanställda lägger i sitt fyra timmar per dag och sorterar ca 1000 papperskassar om dagen (Ida 

Lennartsson, 2015-04-28).  

Kökspersonalen upplever att Mashie är betydligt bättre än det tidigare systemet personalen använde 

sig av men de erfarar även att Mashie har sina brister. Systemet hänger sig och det händer ofta att 

inmatad information plötsligt försvinner och att personalen då får börja om processen. Ytterligare 

brister i programvaran är att kundregistren är grupperade ologiskt vilket ger komplikationer och 

tidsfördröjningar i paketeringsaktiviteterna. Det är programvarans turordning vid utskrift av 
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namnlappar som komplicerar arbetet då det bidrar till ett ökat administrativt arbete med 

omsortering, för att i packningsarbetet underlätta för transportörerna vid leverans. Som det ser ut 

idag skrivs etiketterna ut i den ordning kunderna är grupperade efter vårdområde och inte efter 

ruttplanering. Ett vårdområde kan vara stora geografiska ytor där avståndet mellan kunderna kan 

vara långa (Ida Lennartsson, 2015-04-28).  

Storkökets kunder kan välja mellan två maträtter samt att det är flertalet kunder som har specialkost. 

Det är kundens biståndshandläggare som kan skriva specifika matordinationer baserat på kundens 

hälsotillstånd. Detta medför att det är en stor variation mellan kundernas beställningar som 

personalen på storköket måste förhålla sig till. All denna information är samlad i datorprogrammet 

Mashie vilket uppdateras ständigt i takt med att nya kunder kommer till och faller bort samt då 

avgiftshandläggarna reglerar kundernas matabonnemang. Den ständiga uppdateringen medför att 

personalen måste ta ut den senaste versionen av listan med kundernas matordinationer. I dagsläget 

får listan inte skrivas ut förrän klockan 12.00 på grund av att avgiftshandläggarna har möjlighet att 

revidera listan fram tills detta klockslag. Detta medför tidsfördröjningar för personalen eftersom de 

inte kan börja etikettera matdistributionens matlådor samt äldrevårdens kantiner förrän efter 

klockan 12.00. På grund av tidspressen som personalen upplever är det vanligt förekommande att 

personalen skriver ut listan i förväg (Anna Fogelberg, 2015-04-28). 

4.4 Storköket - Från kundbehov till leverans 
Storköket arbetar överlappande med olika aktiviteter under en arbetsdag. Mat som tillagas på 

måndagen, paketeras på tisdagen och levereras ut till slutkund på onsdagen. Samtidigt som maten 

tillverkas på måndagen paketeras söndagens mat för leverans nästkommande dag. 

Sammanfattningsvis tar en process från tillverkning av mat till leverans till kund tre arbetsdagar. 

Storköket delar upp sina kunder i två segment vilka är ‘’matdistributionen’’ som innefattar alla 

kunder som bor i privat bostad samt ‘’äldrevården’’ vilket inkluderar alla kunder som bor på 

ålderdomshem. De kunder som har matdistribution har ansökt om tjänsten via en 

biståndshandläggare och de kunder som bor på ålderdomshem får automatiskt ta del av samma typ 

av tjänst. Då kommunen godkänner kundens rätt till matdistribution tar avgiftshandläggaren över 

och lägger in kundens uppgifter i Mashie. Då det är samma mat som tillagas för både 

matdistributionens kunder och äldrevårdens kunder är aktiviteterna för kundsegmenten samma i 

både tillverkning och kylning av mat men skiljer sig i bland annat packning, etikettering, antalet 

förflyttningar i köket samt i leveranssätt ut till slutkund.  
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Vidare följer en beskrivning över hur processen ser ut från tillagning till tillfredsställt kundbehov 

samt hur processen delar sig till de olika kundsegmenten.  

Gemensamt för båda segmenten är att personalen går in i datasystemet Mashie och tar ut recept för 

att därefter själva beräkna hur mycket mat som ska tillagas. Beräkningen baseras på kundernas 

matabonnemang som ger en indikation på hur många portioner som ska tillagas. Maten tillagas i 

omgångar under dagen men den största delen av tillagningen sker mellan 06.30-12.00. Mat som är 

tillagad placeras i stora kantiner och ska därefter kylas ner i en speciell fläktkyl för att snabbt 

komma ner i temperatur för att bevara näringsinnehållet i maten. Denna process tar ca 90 minuter 

och därefter flyttas matdistributionens och äldrevårdens mat till kyl 1 respektive kyl 3 där maten 

förvaras under natten. 

 

Dag två startar med att maten ska fördelas och det är i detta steg processen skiljer sig mellan 

matdistributionen och äldrevården. Eftersom maten som tillagas är densamma för både kunder till 

matdistributionen och äldrevärden är därför tillverknings- och kylningsaktiviteten densamma. 

Skillnaden är att den nerkylda maten förvaras på olika platser i köket. I i figur 4 visas en 

överskådlig bild över hur de olika aktiviteterna ser ut samt en tydligare illustration över hur och i 

vilket steg de olika kundsegmentens aktiviteter skiljer sig åt. De första fyra ljusgröna rutorna 

representerar de gemensamma aktiviteterna för både äldrevården och matdistributionen. De gula 

rutorna illustrerar äldrevårdens aktiviteterna och de mörkgröna rutorna illustrerar matdistributionens 

aktiviteter. 

 

 

 

Vidare följer en beskrivning över hur matdistributionens samt äldrevårdens aktiviteter skiljer sig åt i 

paketering, etikettering och förflyttning.  
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Figur 4: En övergripande bild över aktiviteterna från kundbehov till leverans. Källa: Egen



 

4.4.1 Matdistributionen 

Maten som stått i kylförvaring under natten fördelas i portionslådor för att sedan förseglas och 

paketeras i en maskin. Vidare etiketteras portionslådorna för att sedan grupperas efter huvud- och 

efterrätt och placeras därefter i hyllor och lådor i väntan på att samtliga matlådor är emballerade och 

försedda med innehålls-etiketter. Följaktligen ska kundernas order plockas och paketeras i 

papperskassar som sedan placeras i en större lastback redo för slutlig leverans. På utsidan av 

papperskassarna sitter en etikett med kundens namn, telefonnummer, maträttens namn, 

tillverkningsdatum samt bäst före datum. Personalen packar matlådorna efter den transportrunda 

leverantörerna kör då maten ska levereras. Den sista aktiviteten innan maten hämtas av 

leverantörerna är att lastbackarna placeras i de extra kylcontainrarna vilka är placerade på 

storkökets parkering (Anna Fogelberg, 2015-04-28). Matdistributionens steg från tillagning till 

steget innan leverans illustreras med gröna linjer i figur 5 nedan.  
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Figur 5: En karta över hur matdistributionens mat flyttas runt i storkökets anläggning från tillagning till 
leverans. Källa: Egen.
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4.4.2 Äldrevården 

Maten som stått i kylförvaring under natten fördelas i mindre kantiner som rymmer flertalet 

portioner till skillnad från matdistributionens portionslådor. Det är vårdtagarna på 

ålderdomshemmen som fördelar och värmer upp maten till kunderna. Kantinerna etiketteras med 

namnet på maten samt äldreboendets namn och placeras följaktligen i flyttbara kylskåp som sedan 

transporteras till kyl 3 redo för leverans (Anna Fogelberg, 2015-04-28). Äldrevårdens aktiviteter 

från tillagning till steget innan leverans illustreras med gula linjer i figur 6 nedan. 
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Figur 6: En karta över hur äldrevårdens mat flyttas från tillagning till leverans. Källa: Egen
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4.5 Plats- och kapacitetsbegränsningar 
Tillagningen av mat tar olika lång tid beroende på vad det är för maträtt som ska tillagas. Då det är 

en maträtt som har flertalet ingredienser och komponenter måste maten lagas i omgångar i 

jämförelse till om de är exempelvis soppa där samtliga ingredienser kan tillagas i samma kärl. 

Personalen upplever att köket har begränsad kapacitet i utrustning och utrymme vilket bidrar till att 

tillagningen av mat måste ske i omgångar. Ytterligare en aspekt är att kökets fläktkylar är få till 

antalet och rymmer endast ett fåtal vagnar med behållare och därmed kan köket endast kyla små 

mängder mat i taget. Vidare är de extra kylcontainrarna på parkeringen ett resultat av den platsbrist 

som finns på storköket. Baserat på observationerna som genomfördes fanns det tydliga bevis på att 

det förkommer platsbrist på köket då arbetsplatsen upplevdes stökig och ostrukturerad då tänkta 

arbetsytor användes till förvaring av diverse artiklar. Personalen använder även ytor som är till för 

administration till fördelning och paketering av mat. Vid en observation av paketeringen av 

matlådor var packningsrummet fyllt av lastbackar som gjorde det mycket svårframkomligt. Vissa 

dörrar var svåra att öppna och antalet lastbackar var lastade upp till takhöjden. Den största 

platsbristen upplevs i packningsrummet då ytorna för att utföra packningaktiviteter är mycket 

begränsade (Deltagande observation, 2015-04-13). 

 
4.6 Förflyttningar av varor 

4.6.1 Matdistributionen 
I Figur 7 illustreras förflyttningen av matdistributionens matlådor samt äldrevårdens mat. De gröna 

streckade linjerna visar de olika förflyttningsalternativen personalen har för matdistributionen då 

lådorna skall flyttas från ‘’Kyl 1’’ till ‘’Containerkylen’’ på parkeringen. Då matlådorna är placerade 

i stora lastbackar redo för leverans i ‘’Kyl 1’’ kan de antingen flyttas via ‘’Kyl 2’’ till ‘’Kyl 3’’ och 

vidare genom ett förvaringsutrymme för att sedan placeras i den extra kylcontainern. 

Kylcontainerna var från början tänkta som en provisorisk lösning för att motverka den rådande 

platsbristen men i och med att problemet forfarande inte löst är containerna fortfarande i bruk. Det 

andra alternativet är att lådorna flyttas till packningsrummet och vidare genom köket och därefter 

genom ett förvaringsutrymme för att sedan placeras i kylcontainerna. Matlådorna placeras i 

papperskassar som sedan läggs i lastbackar och det är ca 43 lastbackar som ska flyttas till de extra 

kylcontainrarna varje dag. Det tar ca 30 minuter att flytta samtliga lastbackar genom köket (Ida 

Lennartson, 2015-04-28).  
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4.6.2 Äldrevården  

Äldrevårdens förflyttning av mat illustreras i Figur 7 med de gula streckade linjerna. Då maten är 

paketerad och placerad i det flyttbara kylskåpet placeras det i ‘’Kyl 3’’. Från detta steg flyttas den 

portabla kylen med hjul vidare till ett förvaringsutrymme för att sedan placeras ute på parkeringen i 

samband med att leverantören kommer för att hämta leveransen. De flyttbara kylskåpen är betydligt 

mer förmånliga att transportera eftersom de rymmer mycket mat och kan rullas i jämförelse med 

matdistributionens lastbackar som måste lyftas (Ida Lennartsson, 2015-04-28). 
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Figur 7 : En karta över hur matdistributionens (gröna pilar) samt äldrevårdens (gula pilar) 
färdiga varor flyttas i köket. Källa: Egen.



 

4.7 Matdistributionens paketering 
Som tidigare nämnts börjar dag två med att maten fördelas, paketeras och etiketteras innan de 

slutligen ska förflyttas ut till kylcontainrarna i väntan på att transportbolaget ska komma för 

leverans dag tre. Det är viktigt att personalen packar maten i rätt ordning så att det blir enklare och 

effektivare för leverantören då maten ska levereras till slutkund. Packas maten inte i rätt ordning är 

risken stor att leverantörerna får köra extra eller i värsta fall att vissa matlådor inte levereras ut och 

mat får då köras ut akut med taxi (Anna Fogelberg, 2015-04-28). För att paketeringen ska gå så 

smidigt som möjligt är det viktigt att papperskassarna som matlådorna läggs i är placerade i korrekt 

ordning som följer leverantörernas rutt. Köket är utrustat med en packningsmaskin som endast kan 

försegla specifika modeller av matlådor med en tunn plastfilm. Storköket använder sig av olika 

storlekar på matlådor som är anpassade för vilken typ av maträtt som ska levereras. De stora 

matlådorna har bredden 16 cm, längden 26,5 cm och höjden 5 cm och de små matlådorna har 

bredden 11,5 cm, längden 14 cm och höjden 6 cm. Innan leverans placeras de i bruna papperskassar 

med handtag med bredden 17 cm, längden 35 cm och höjden 24 cm. Papperskassarna placeras i 

lastbackar med bredden 38 cm, längden 56 cm och höjden 40 cm. Det får plats sex stycken 

papperskassar packade med matlådor i en lastback. Beroende på vad kunden har för typ av 

matabonnemang fylls papperskassen med olika antal matlådor då leveransen för både lunch och 

kvällsmat levereras samtidigt  (Anna Fogelberg, 2015-04-13).  

4.8 Avvikelser 
Kommunens avgiftshandläggare för en dokumentation över de avvikelser som förekommer på 

storköket. En avvikelse kan innebära en felleverans av varor till synpunkter på den service storköket 

erbjuder sina kunder. Kunderna ringer till avgiftshandläggarna då de vill framföra synpunkter eller 

påvisa en avvikelse. Avgiftshandläggarna fyller då i en avvikelserapport/blankett (se Bilaga 2 - 

Exempel på avvikelserapport) där de anger datum, kundens namn, vad det är för typ av fellerans 

samt om kunder har andra synpunkter. Det finns även en ruta där det är möjligt att fylla i vilka 

åtgärder som har vidtagits för att motverka och förebygga problemet. En avvikelseblankett fylls i på 

olika sätt av varje handläggare och flertalet avvikelser under en dag sammanställs i en och samma 

avvikelseblankett. Enligt de anmälningar som kommer in till avgiftshandläggarna motsvarar 

felleveranserna ca 13 st felleveranser på 1 månad. Personalen på storköket tror att det finns ett stort 

mörkertal då de anställda upplever att felleveranser är vanligt förekommande. De upplever att det är 

i snitt två portioner som blir fel varje dag (Personalmöte, 2015-04-13). 
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5. Analys - Kartläggning och identifiering av brister 
Detta avsnitt kommer att analysera empirikapitlet med hjälp av teorier från teoriavsnittet 

’’Kartläggning och identifiering av brister’’. Syftet är att skapa en ökad förståelse för hur 

distributionen på storköket kan kartläggas och avsnittet ligger till grund för att svara på 

forskningsfråga ett: Hur kan distributionen på en måltidsorganisation kartläggas och vilka brister 

kan identifieras? Målet med detta avsnitt är att konstruera en processkarta som tydliggör 

distributionen på storköket och i samband med detta identifiera brister.  

 

Uppdraget som angavs av Växjö Kommun var att se över upplevda distributionsproblem på 

storköket på Älgvägen. För att hitta grundorsakerna till problemen var det nödvändigt att genomföra 

en processkartläggning av distributionen vilket genererade i att studiens författare kunde skapa en 

helhetsbild av distributionsprocessen samt var i processen som kundvärde skapades. Under 

processkartläggningsarbetet kunde även flertalet brister identifieras. Vidare följer en beskrivning 

över hur processkartläggningsarbetet gick till i den kronologiska ordning studiens författare gick till 

väga.   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Sammanfattning över återanvända teorier 
från DEL 2 i ”Kartläggning och 
identifiering av brister. 
Planering av kapacitetstillväxt 
Lean - slöserier 
Fyllnadsgrad 
Inköp- och informationssystem 
Mätningar 
Uppföljning och utvärdering 
Anläggninglayout 

Teori DEL 1 Empiri Processkartläggning 
x Förberedels och förståelse x Måltidsorganisationen i Växjö kommun 

x Storköket på Älgvägen 
x Processpecifikation 

x Processdefiniton (huvud, stöd, ledning) 
 

x Måltidsorganisationen i Växjö kommun 
x Storköket på Älgvägen 

x Val av process 

x Kartläggning av processer 
x Swimlane diagram 
x Processymboler 
x Vikten av att visualisera en process 

x Måltidsorganisationen i Växjö kommun 
x Storköket på Älgvägen 
x Mashie 
x Storköket-Från kundbehov til leverans 

(Matdistributionen och äldrevården. 

x Processkarta över 
distributionen på storköket 

 
 
 

x VPM 
x Processymboler 
x Swimlane diagram 
x Kartläggning av processer 

x Måltidsorganisationen i Växjö kommun 
x Storköket på Älgvägen 
x Storköket-Från kundbehov til leverans 

(Matdistributionen och äldrevården. 

x Användning av VPM i 
samband med 
processkartläggning.  

Teori DEL 2  Identifiering av brister 
x Planering av kapacitetstillväxt 
x Manuella lyft och utrymme 

x Plats- och kapacitetsbegränsningar 
 

x Fullbelagd kapacitet 

x Anläggningslayout 
x Lean-slöserier 

x Förflyttningar (matdistributionen och 
äldrevården 

x Brister i anläggningslayout 

x Fyllnadsgrad x Matdistributionens paketering x Brister i matdistributionens 
packningsaktivteter 

x Inköp- och informationssystem x Mashie x Brister i Mashie 

x Mätningar 
x Uppföljning och utvärdering 

x Avvikelser 
x Måltidsorganisationen i Växjö 

x Brister i mätningar och 
dokumentation 

x Lean-slöserier x Storköket på Älgvägen x Brister i leveransaktiviteter 

Teori Empiri Förbättringsförslag för 
identifierade brister 

x Planering och kapacitetstillväxt 
x Lean – slöserier 
x Anläggningslayout 

x Plats- och  
Kapacitetsbegränsningar 

x Förflyttningar (matdistributionen 
och äldrevården 

x Måltidsorganisationen i Växjö 

x Åtgärder för fullbelagd kapacitet och 
anläggningslayout 

x Fyllnadsgrad x Matdistributionens paketering 
x Storköket Älgvägen 

x Åtgärder av brister i matdistributiones 
packningsaktiviteter 

x Inköp- och informationssystem x Mashie x Åtgärder av brister i Mashie 
x Lean - slöserier x Storköket på Älgvägen x Åtgärder för brister i leveranskativiteter 
x Fem S x Plats- och 

kapacitetsbegränsningar 
x Storköket på Älgvägen 
x Storköket – Från kundbheov till 

leverans (Matdistributionen och 
Äldrevården) 

x Att arbeta med dem 5S 

x Leveransserviceelement 
x Mätningar 
x Uppföljning och utvärdering 
x PDSA 

x Avvikelser  
x Storköket – Från kundbheov till 

leverans (Matdistributionen och 
Äldrevården) 

x Arbete med ständig förbättring 
 

Tabell 3: En tabell över hur de olika teoridelarna samt empirin är kopplade till analysen ’’ Kartläggning och 
identifiering av brister’’. Källa: Egen



 

5.1 Processpecifikation 
Viktiga frågor att besvara inför ett processutvecklingsprojekt är varför? vad? vem? hur? när? och 

hur mycket? Enligt Ljungberg och Larsson (2012) är en processpecifikation ett användbart verktyg 

för att identifiera processens syfte, startpunkt och slutpunkt och lägger därav fundamentet till  

projektets vidare arbete. Detta grundarbete är betydande för att lyckas med utvecklingsarbetet. 

Följaktligen presenteras den processpecifikation studiens författare har sammanställt i Figur 8. 

 

 

Kundbehovet utgörs av Växjö kommuns äldre som inte längre har förmågan att själva förse sig med 

måltider. Det är detta behov som startar processen och som är grunden till storkökets existens. Utan 

äldreomsorgens behov av distribution av måltider hade det inte funnits ett syfte som initierat 

processen. De äldre i Växjö kommuns äldreomsorg utgör processens kunder och syftet med 

processen är att tillfredsställa kundernas behov. Detta möjliggörs genom tillagning av mat, kylning, 

paketering och leverans ut till slutkund. Processens objekt in är det som initierar kundbehovet och  

utgörs främst av äldreomsorgens behov av mat. Eftersom kunderna inte är kapabla att laga maten 

själva är det en livsnödvändighet för kunderna att få maten levererad. 
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Kundbehov: Kommunens äldre som är inkapabla att förse sig 

själva med måltider.       

Kund: Växjö kommuns äldreomsorg .    

Processens syfte: Genom tillagning, kylning, paketering och 

leverans tillfredsställa kundbehovet     

Objekt in: Äldreomsorgens hunger.     

Objekt ut: Matlådor och mat i portabla kylskåp.   

Effekt:  Högre levnadsstandard för äldreomsorgen.   

Kund-effekt: Mättnad och förhöjd levnadsstandard   

Information in: Mashie      

PROCESSPECIFIKATION

Figur 8 : En bild över den processpecifikation studiens författare upprättade under kartläggningen av distributionen 
på storköket. Källa: Egen



 

Objekt ut syftar till resultatet av transformationen av input till output. I detta fall är det portionslådor 

som levereras till äldre i kundsegmentet matdistributionen samt portabla kylskåp som levereras ut 

till kundsegmentet äldrevården. Objekt ut är processens kortsiktiga resultat medan processens effekt 

är det långsiktiga resultatet. På lång sikt utgör distributionen av mat en livsnödvändighet för de 

äldre men bidrar även till en högre levnadsstandard då målet för måltidsorganisationen är mat med 

hög kvalitet och ‘’allas rätt till en god målstund’’.  

 

Kund- effekten ser till det som kunden upplever vilket i detta fall på kort sikt är en mättnadskänsla 

och på lång sikt en förhöjd levnadsstandard. Information in kommer från dataprogrammet Mashie 

som förser storköket med information med uppgifter angående kunderna, recept och 

näringsinnehåll. Mashie är avgörande i den bemärkelse att systemet innehåller information som är 

betydande för att processen ska fortlöpa på ett effektivt sätt då Mashie minskar ett annars 

omfattande administrativt arbete. Personalen på storköket är väl bekanta med den vision och 

verksamhetsidé måltidsorganisationen förespråkar men det är för dem ord i periferin och personalen 

finner det ogreppbart hur dessa ledord ska översättas i det dagliga arbetet. Eftersom det finns 

mycket begränsad dokumentation över storkökets struktur, arbetsgång och syfte leder detta till 

diffusa mål och oklara ansvarsfördelningar. Därav var det betydande för studiens författare att 

klargöra vilka verksamhetens grundstenar var genom en processpecifikation för att vidare kunna 

kartlägga verksamhetens processer. 

 
5.2 Val av process 
Enligt Ljungberg och Larsson (2012) behöver ytterligare data samlas in utöver 

processpecifikationen för att kunna fortskrida med processutvecklingsarbetet. Författarna nämner 

att det är av vikt att specificera och gruppera processer i lednings- huvud- och stödprocesser för att 

kunna specificera var förbättringsarbetet bör utföras. Hur processen bidrar till att uppfylla affärsidén 

eller om den är betydande för verksamheten är två faktorer som tydligare kan skilja en 

huvudprocess från stödprocess då en huvudprocess bör uppfylla ovanstående två kriterier. 

Storkökets verksamhet har syftet att förse kommunens äldreomsorg med måltider och därmed 

arbeta i linje med måltidsorganisationens vision och affärsidé. Vidare kan slutsatsen dras att 

storkökets distribution av måltider bidrar till att uppfylla affärsidén och är samtidigt betydande för 

verksamheten vilket definierar distributionen till en huvudprocess. Genom att definiera storkökets 

distribution som en huvudprocess kan vidare slutsatser dras att processen som ska kartläggas inte är 

en stöd- eller ledningsprocess. Då stödprocessen exempelvis hade varit aktiviteter som innebar 
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hantering av personal, ekonomi och administration och ledningsprocesser som utgörs av aktiviteter 

som ska styra och koordinera huvudprocesser ligger dessa inte i det perspektiv studiens forskare 

valt att analysera.  

5.3 Processkartan över distributionen på storköket 
För att öka förståelsen för hur ett processkartläggningsarbete ska gå till är det till stor hjälp att 

visualisera processkartan och beskriva dess olika komponenter. Ett swimlane diagram användes för 

att visualisera distributionsprocessen eftersom studiens författare ville tydliggöra vilka aktiviteter 

som gjordes under vilka dagar och klargöra vilka enheter som utförde aktiviteterna. Figur 9 är en 

karta över hur distributionsprocessen på storköket ser ut idag och finns i en tydligare version i 

(Bilaga 3 - Processkarta). 
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Figur 9: Bilden visar processkartan över distributionsprocessen på storköket på Älgvägen. Processkartan visar 
aktiviteterna från det initierade kundbehovet tills dess att kundens behov är tillfredsställt. Källa: Egen



 

5.4 Användningen av VPM i samband med processkartläggning 
Under processkartläggningen av storkökets distributionsprocess utgick studiens författare från ett 

antal krav som finns angivna i VPM-modellen (Ljungberg & Larsson, 2012). Detta för att underlätta 

den praktiska användbarheten av processkartläggningen.  

• Modellen får inte hindra en sund processyn: Detta krav fastställdes genom att processkartan 

illustrerades efter att författarna själva varit ute på storköket och genomfört deltagande 

observationer. Genom detta tillvägagångssätt kunde studiens författare observera de verkliga 

aktiviteterna i distributionsprocessen på storköket och kunde därefter illustrera en processkarta 

som är anpassad till verkligheten. På detta sätt var det också lätt att identifiera i vilka aktiviteter 

som värde för kunden uppstod och i vilka aktiviteter som brister kunde urskiljas.  

• Modellen måste möjliggöra strategidifferentiering: Detta krav fastställer verksamhetens 

strategi genom att svara på frågorna varför finns vi? vad gör vi? och hur ska vi göra det? För att 

studiens författare skulle svara för att detta krav uppfylldes, utfördes en processpecifikation som 

svarade på dessa grundläggande frågor. Processpecifikationen utformades på ett sätt som är lätt att 

förstå och kommunicera till de anställda på storköket. Det som storköket saknar för att detta krav 

ska uppfyllas helt är mätningar. Vilket krävs för att storkökets prestationer ska kunna utvärderas. 

Mätningar och nyckeltal är en förutsättning för att storköket ska kunna omvandla kunskap till 

handlingskraft för utföra de förbättringsåtgärder som krävs.  

• Anpassning ska underlättas: Detta krav uppfyllde studiens författare genom illustrationen av 

processkartan att endast ta med de aktiviteter som är relevanta för distributionen på storköket och 

som är begränsad till tillverkning till leverans. De processymboler som används är allmänt kända 

och kan brukas i alla olika typer av processer oavsett om det är process på storköket.  

• Modellen ska passa alla slags processer: Genom att studiens författare använde sig av ett 

swimlane diagram vid illustrationen av processkartan kunde kravet om att modellen ska passa alla 

processer fastställas. Swimlane diagrammet är ett vanligt sätt att illustrera en process då den visar 

hur processens flöde går genom olika enheter och hur de olika aktiviteterna påverkar varandra. 

Denna modell kan användas om storköket vill illustrera en annan process och de enda de behöver 

göra då är att ändra de olika aktiviteterna om ingår i processen och om den berör andra enheter. 
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Genom att storköket använder sig av en och samma typ av modell är det lättare att öka förståelsen 

och kommunicera dessa processer vidare. 

• Modeller måste vara lätta att använda och kommunicera:  Detta krav uppfylldes dels genom 

ett swimlane diagram och dels genom att studiens författare använde sig av vedertagna 

processymboler. Processymbolerna presenterades i studien tillsammans med en förklaring till vad 

de betyder. Dessa symboler kan dessutom användas tillsammans i alla typer av processer och är 

därmed inte specifika för just illustrationen av distributionen  på storköket.  

 
5.5 Identifierade brister i distributionsprocessen 
Under processkartläggningsarbetet identifierades flertalet brister i processen vilket det vidare 

kommer föras en diskussion kring för att försöka skapa en förståelse för uppkomsten av dessa. 

5.5.1 Fullbelagd kapacitet 

Det största problemet och grunden till flertalet brister är storkökets fullbelagda kapacitet. Som 

tidigare nämnts tar detta sig uttryck i få arbetsytor, begränsad utrustning och små lagerutrymmen. 

Platsbristen i köket och otillräcklig köksutrustning bidrar till att maten måste tillagas i omgångar 

vilket följaktligen inte skapar någon kontinuitet i arbetet. Bristen på fläktkylar är också ett resultat 

av den fullbelagda kapaciteten. Då det inte finns tillräckligt med fläktkylar måste maten kylas i 

omgångar och det leder i sin tur att maten måste tillagas i omgångar. Eftersom tillagning- och 

kylningsaktiviteterna måste genomföras i omgångar och är starkt påverkade av varandra är det svårt 

för personalen att skapa en rutin kring utförandet av dessa aktiviteter. Avsaknad av rutiner minskar 

möjligheterna att förkorta ledtiden då det inte finns en mätbar kontinuitet i arbetssättet. Ett 

ytterligare resultat av platsbristen visar sig i paketering av matdistributionens papperskassar då 

samtliga arbetsytor används i packningsrummet. Under packning fylls rummet med lastbackar 

vilket bidrar till försämrad framkomlighet för personalen och en direkt risk för skador då 

lastbackarna placeras i höga staplar som kan välta. Enligt arbetsmiljöverket medför platsbrist 

tidsfördröjningar som i sin tur skapar tidspress och som vidare kan öka sannolikheten för 

arbetsskador (www.av.se). Vidare har platsbristen av kylförvaring i huvudbyggnaden bidragit till de 

två kylcontainrar som agerar som extra kylutrymme. 
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Detta har medfört längre förflyttningar av matdistributionens färdiga varor och utgör enligt 

Bergman och Klefsjö (2010) slöseriet ’’onödiga förflyttningar’’. På grund av den fullbelagda 

kapaciteten måste flertalet aktiviteter utföras i omgångar och det bidrar till svårigheter att skapa 

kontinuitet i arbetssättet. 

5.5.2 Brister i anläggningslayout 

Ytterligare en identifierad brist återfinns i storkökets anläggningslayout som i dagens läge medför 

onödigt många och långa förflyttningar av matdistributionens färdiga varor. Storköket har en layout 

som är u-formad och som passar väl för äldrevårdens flöde av varor då slutlagring sker i nära 

anslutning till platsen för utleverans. Dock passar inte detta u-formade flöde för matdistributionens 

varor. Detta på grund av att avståndet mellan färdiga varor och lagring är långt och på grund av det 

förekommer det flertalet onödiga förflyttningar. När matdistributionens varor är packade i 

lastbackar redo för leverans är de situerade på motsatt sida i anläggningen från där utleverans ska 

ske. Därmed sker en förflyttning av färdiga varor genom hela anläggningen. Dessa förflyttningar 

medför tidsfördröjningar och medför även skaderisker för personalen då de försöker effektivisera 

sitt arbete genom att bära fler lastbackar på en och samma gång (Jonsson & Mattsson, 2011). 

5.5.3 Brister i matdistributionens packningsaktiviteter 

Utöver dessa problem finns det ytterligare brister som uppkommer av ineffektiva aktiviteter i 

distributionsprocessen. Dessa brister uppkommer bland annat i matdistributionens 

packningsaktiviteter. Det är den papperskasse som matlådorna placeras i innan de vidare läggs i 

större lastbackar som utgör ett slöseri. En papperskasse packad med middag och kvällsmat har en 

fyllnadsgrad på 40 % (se Bilaga 4 - Beräkningar på kapacitetsutnyttjande) och detta utgör därmed 

en självklar ineffektivitet i den mening att det resterande utrymmet på 60 % av papperskassen inte 

används. Är papperskassen packad med endast middag har den en fyllnadsgrad på 25 % och påsen 

har därmed en outnyttjad kapacitet på 75 % (se Bilaga 4 - Beräkningar på kapacitetsutnyttjande). 

Vidare kan slutsatsen dras att antalet lastbackar som används för att rymma samtliga papperskassar, 

vid förflyttning ut till kylcontainrarna, är betydligt fler än vad som är nödvändigt om det emballage 

matlådorna packas i utnyttjats mer effektivt. 
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5.5.4 Brister i Mashie 

De problem som erfaras i Mashie skapar både irritation bland de anställda men också 

tidsfördröjningar i deras arbetet. Att programmet ofta hänger sig och att inmatad information 

försvinner medför tidsfördröjningar och ett omfattande administrativt merarbete då personalen får 

börja om aktiviteten varje gång detta sker. Det främsta problemet ligger i programvarans turordning 

vid utskrift av etiketter vilka bland annat innehåller information om kundens namn och typ av 

maträtt. Etiketterna skrivs ut i den ordning kunderna är grupperade efter vårdområde och inte efter 

den rutt leverantörerna kör vid utleverans av varor. Detta skapar ett tidskrävande administrativt 

arbete då samtliga etiketter måste sorteras efter den bestämda ruttplaneringen.  

 

Ett ytterligare identifierat problem i Mashie är att avgiftshandläggarna har möjlighet att reglera 

listan med kundernas matordinationer fram till klockan 12.00 samma dag som maten ska paketeras. 

Personalen bör vänta fram till klockan 12.00 innan de skriver ut listorna och påbörja paketering av 

matdistributionens varor vilket ger upphov till ett slöseri som enligt Bergman och Klefsjö (2010) 

definieras som ’’väntan’’. Detta förhållningssätt medför att paketeringen inte kan påbörjas innan 

denna tidpunkt och tid går förlorad. Trots denna bestämmelse skriver personalen ut listorna i förtid 

och börjar därmed att paketera. Detta medför en större risk för fel i paketeringen eftersom det finns 

risk att listan som personalen paketerar efter inte är den senast reviderade. Fel i paketeringen kan 

innebära att personalen missar ändringar i kundernas ordinationer. Konsekvensen av detta blir 

främst felleveranser som orsakar merarbete för personalen. Detta arbetssätt minskar slöseriet 

’’väntan’’ men ökar risken för att slöseriet ’’defekt’’ (Bergman & Klefsjö, 2010) ökar som kan 

kopplas till de felleveranser som kan uppstå. 

5.5.5 Brister i mätningar och dokumentation 

Mätningar är en nödvändighet för att få en överblick över processens effektivitet (Ljungberg & 

Larsson, 2012). I dagsläget är dokumentation av avvikelserapporter den enda mätningen som sker 

på verksamheten. Dokumentationen är bristfällig i den mening att datainsamlingen bygger på 

kundernas egna initiativ att själva ringa till och rapportera avvikelser till avgiftshandläggarna. 

Svagheten i detta tillvägagångssätt är att man förlitar sig sig på att samtliga avvikelser påvisas av 

kunderna men det finns ingen garanti att samtliga kunder rapporterar in.  

 

Då Storkökets kunder tillhör den äldre generationen kan hälso- och sjukdomstillstånd försvåra 

rapporteringen. Ytterligare aspekter till ett bortfall av rapporteringar är att det inte finns tydlig 
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information om till vem kunderna ska vända sig. Idag finns ett nummer angivet på den matsedel 

som skickas ut (se Bilaga 1 - Matsedel) men det är inte angivet att det är det specifika numret 

kunderna ska ringa vid en rapportering av en avvikelse.  

 

Den dokumentation av avvikelser som har skett fram tills idag tyder på en betydligt liten 

felfrekvens. Dock stämmer inte detta överens med personalens upplevelser då de erfarar att det 

finns ett mörkertal. Brister som tyder på att det kan förekomma ett mörkertal kan hänvisas till den 

bristfälliga informationen om till vem kunderna ska vända sig vid en rapportering av en avvikelse. 

Vidare identifieras en brist i ansvarsfördelningen angående rapporteringen av en avvikelse. 

Dokumentationen av avvikelser förlitar sig på att kunderna har ett intresse av att rapportera in 

avvikelser snarare än att måltidsorganisationen arbetar aktivt för att samla in data om avvikelser. 

Denna bristfälliga data som samlas in kan därmed inte generera ett sanningsenligt resultat då 

måltidsorganisationen förlitar sig på att alla avvikelser rapporteras av kunderna. De avvikelser som 

dock rapporteras in sker det ingen uppföljning av och därmed är det inte bekräftat om orsaken till 

avvikelsen är avhjälpt.  

 

Då inga andra mätningar utförs, skapar det svårigheter för personalen att säga var deras verksamhet 

befinner sig idag, vart de vill vara i framtiden och hur de ska skapa sig den kunskap för att nå det 

framtida läget. Kunskapen är viktig eftersom den leder till den handlingskraft som krävs för att 

kunna konstruera och åstadkomma förbättringsmöjligheter (Jonsson & Mattson, 2011). Avsaknaden 

av mätningar medför även att det blir svårare att identifiera brister då det blir svårt att säga vad som 

är normalt. Utan mätningar är det också svårt att motivera anställda till att prestera bättre då det inte 

finns något som visar på vad deras ökade prestationer leder till (Ljungberg & Larsson, 2012). Att 

utföra mätningar utan dokumentation är detsamma som att inte genomföra några mätningar alls. 

Utan dokumentation kommer utvärdering och uppföljning av de utförda mätningarna vara svåra att 

genomföra (Jonsson & Mattson, 2012).  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5.5.6 Brister i leveransaktiviteter  

Leverantören Samhall har avtalat med Växjö Kommun att de ska vänta i 30 sekunder efter de har 

ringt på den privata bostaden hos matdistributionens kunder. Denna aktivitet anses som ett slöseri i 

den mening att Samhall upplever i de flesta fall att kunden inte hinner öppna dörren på denna korta 

tid och Samhall står därmed och väntar i onödan. Detta slöseri kan kopplas till Bergman och 

Klefsjös (2010) slöseri ‘’Onödiga transporter’’ vilket handlar om långa ledtider. I detta fall är det 

inte transporten i sig som är onödig utan aktiviteten ‘’30 sekundersregeln’’ under transporten som 

definierar slöseriet och skapar längre ledtider. Då Samhall ska leverera ut 475 portioner mat per dag 

innebär 30 sekunders regeln en sammanlagd väntetid på 2 timmar per dag. 
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6. Teori - Förbättringsförslag till identifierade brister 
Detta teorikapitel kommer tillsammans med teorikapitel Del 2 ’’Kartläggning och identifiering av 

brister’’ utgöra den teoretiska referensram för att kunna besvara forskningsfråga två vilken lyder: 

Vilka förbättringsåtgärder kan vidtas för att åtgärda identifierade brister? Nedan visas en 

sammanfattande tabell över vilka teorier från kapitlet ’’Kartläggning och identifiering av brister’’  

Del 2 som återanvänds.  

 

 

 
 

 
6.1 Fem S 
Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke är termer som kommer från de Japanska fabrikerna och 

används för att identifiera och eliminera slöserier (Jaca et al, 2014). I vanligt fall talar man om fem 

S och de kan i svenskan översättas till Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och skapa vana 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Fem S används som ett förbättringsverktyg som är kopplat till bland 

annat produktionsföretag. Konceptet möjliggör framsteg på olika nivåer och fastställer 

grundläggande principer för att effektivisera det dagliga arbetet (Jaca et al, 2014). De fem 

begreppen innebär:  

• Sortera: Innebär att man sorterar upp bland verksamhetens material, verktyg och maskiner och 

tar bort allt som inte behövs på arbetsplatsen. Genom att sortera skapas möjligheter för att på ett 

effektivare vis utnyttja utrymme och därmed skapas möjligheter till förenklingar av 

arbetsuppgifter (Bergman & Klefsjö, 2012). 

• Strukturera: När man har sorterat bland verksamhetens verktyg och maskiner och sorterat bort 

det som inte tillför något för arbetet ska man sortera bland de som återstår. Avsikten med detta 

!60

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning över återanvända teorier 
från DEL 2 i ”Kartläggning och 
identifiering av brister. 
Planering av kapacitetstillväxt 
Lean - slöserier 
Fyllnadsgrad 
Inköp- och informationssystem 
Mätningar 
Uppföljning och utvärdering 
Anläggninglayout 

Teori DEL 1 Empiri Processkartläggning 
x Förberedels och förståelse x Måltidsorganisationen i Växjö kommun 

x Storköket på Älgvägen 
x Processpecifikation 

x Processdefiniton (huvud, stöd, ledning) 
 

x Måltidsorganisationen i Växjö kommun 
x Storköket på Älgvägen 

x Val av process 

x Kartläggning av processer 
x Swimlane diagram 
x Processymboler 
x Vikten av att visualisera en process 

x Måltidsorganisationen i Växjö kommun 
x Storköket på Älgvägen 
x Mashie 
x Storköket-Från kundbehov til leverans 

(Matdistributionen och äldrevården. 

x Processkarta över 
distributionen på storköket 

 
 
 

x VPM 
x Processymboler 
x Swimlane diagram 
x Kartläggning av processer 

x Måltidsorganisationen i Växjö kommun 
x Storköket på Älgvägen 
x Storköket-Från kundbehov til leverans 

(Matdistributionen och äldrevården. 

x Användning av VPM i 
samband med 
processkartläggning.  

Teori DEL 2  Identifiering av brister 
x Planering av kapacitetstillväxt 
x Manuella lyft och utrymme 

x Plats- och kapacitetsbegränsningar 
 

x Fullbelagd kapacitet 

x Anläggningslayout 
x Lean-slöserier 

x Förflyttningar (matdistributionen och 
äldrevården 

x Brister i anläggningslayout 

x Fyllnadsgrad x Matdistributionens paketering x Brister i matdistributionens 
packningsaktivteter 

x Inköp- och informationssystem x Mashie x Brister i Mashie 

x Mätningar 
x Uppföljning och utvärdering 

x Avvikelser 
x Måltidsorganisationen i Växjö 

x Brister i mätningar och 
dokumentation 

x Lean-slöserier x Storköket på Älgvägen x Brister i leveransaktiviteter 

Teori Empiri Förbättringsförslag för 
identifierade brister 

x Planering och kapacitetstillväxt 
x Lean – slöserier 
x Anläggningslayout 

x Plats- och  
Kapacitetsbegränsningar 

x Förflyttningar (matdistributionen 
och äldrevården 

x Måltidsorganisationen i Växjö 

x Åtgärder för fullbelagd kapacitet och 
anläggningslayout 

x Fyllnadsgrad x Matdistributionens paketering 
x Storköket Älgvägen 

x Åtgärder av brister i matdistributiones 
packningsaktiviteter 

x Inköp- och informationssystem x Mashie x Åtgärder av brister i Mashie 
x Lean - slöserier x Storköket på Älgvägen x Åtgärder för brister i leveranskativiteter 
x Fem S x Plats- och 

kapacitetsbegränsningar 
x Storköket på Älgvägen 
x Storköket – Från kundbheov till 

leverans (Matdistributionen och 
Äldrevården) 

x Att arbeta med dem 5S 

x Leveransserviceelement 
x Mätningar 
x Uppföljning och utvärdering 
x PDSA 

x Avvikelser  
x Storköket – Från kundbheov till 

leverans (Matdistributionen och 
Äldrevården) 

x Arbete med ständig förbättring 
 

Tabell 4: Tabellen visar en sammanfattning över vilka teorier från teoridel 2 ’’ Kartläggning och identifiering av 
brister’’ som har används kompletterande med teorier i’’ Förbättringsförslag till identifierade brister’’ i 
analysavsnittet ’’Förbättringsförslag till identifierade brister’’. Källa: Egen



 

steg är att organisera och placera maskiner och verktyg på ett sätt som stödjer arbetsflödet 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

• Städa: För att möjliggöra förbättring i arbetsflödet krävs det att arbetsplatsen är ren. Detta steg 

innebär att man ska skapa rena ytor och ordentliga arbetsytor. Det ska skapas rutiner kring hur 

ordningen ska hållas för att personal ska ha utrymme för att genomföra sina arbetssysslor och inte 

behöver ödsla onödig tid på att skapa plats (Bergman & Klefsjö, 2012) 

• Standardisera: Avvikelserna i  en process är det som skapar förutsättningarna för att arbeta med 

ständig förbättring. Men för att upptäckten av slöserier ska vara möjlig krävs det en 

standardisering, det vill säga beskriver vad som gäller för en specifik situation just nu, en rutin. 

Standarden ska vara den naturliga utgångspunkten och tala om vad som är normalt och är därmed 

en förutsättning för att upptäcka avvikelser. Då man kan identifiera vad som är normalt kan man 

också säga vad som är onormalt och utgör därmed ett slöseri. Att reducera alla slöserier är en svår  

uppgift och därmed krävs det ständig förbättring men avvikelserna blir mindre allt eftersom 

verksamheten blir bättre (Petersson et al, 2009). 

• Skapa vana: Detta S syftar till att man ska underhålla och förbättra standarden. Det är ofta detta  

som är svårast att uppnå då det handlar om att skapa discipliner och en vana genom att lyfta fram 

de fyra ovanstående S:en. Detta S handlar om att ta bort de dåliga vanorna och lyfta fram de bra 

(Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Fem S anses vara en av de mest välkända metoder för kontinuerlig processförbättring. Metoden har 

varit allmänt accepterat eftersom den är lätt att förstå och tillämpa och organisationer från olika 

sektorer i hela världen har integrerat denna metod för att effektivisera det dagliga arbetet (Jaca et al, 

2014).  

6.2 Värdeanalys  
Som tidigare bekräftat är värdeskapande för kunden det centrala i en process. Ju högre kundvärde 

en process genererar desto effektivare är flödet i processen. Processen består av flera olika 

delprocesser som i sin tur består av olika aktiviteter som genererar värde. Genom att genomföra en 

värdeanalys kan man på ett enkelt sätt klassificera aktiviteterna och delprocesserna i olika 

kategorier beroende på hur viktiga de är för värdeflödet i en process.  Ljungberg & Larsson (2012) 

nämner tre olika typer av aktiviteter vilka är värdeadderande aktiviteter, icke- värdeadderande 

aktiviteter  samt spill.  

!61



 

6.3 PDSA-Analys  
Deming (1986, 1993) utformande en modell för konstant förbättringsarbete. Han kallar den för 

PDSA-cycel vilket står för Plan-Do-Study-Act. Modellen beskriver fyra faser som är avgörande för 

en verksamhet som vill uppnå processförbättring. 

• Plan: Det första steget i PDSA modellen. När ett problem först uppdagas är det viktigaste att först 

identifiera grundorsaken till problemet. Stora problem måste brytas ner i mindre för att de ska bli 

hanterbara. Planeringen av åtgärder som ska vidtas måste baseras på fakta vilket betyder att man 

noggrant måste studera olika orsaker som kan ha bidragit till uppkomsten av problemet. 

• Do: När grundorsaken till problemet är identifierat lämnas det över till ett förbättringsteam vars 

uppgift är att arbeta vidare med problemet. Detta för att komma på förbättringsåtgärder som sedan 

ska beprövas. 

• Study: När man har genomför de lämpliga förbättringsåtgärderna måste de utvärderas för att se 

om implementeringen av åtgärderna fick den effekt som man  önskat. Har åtgärderna den effekt 

som man önskat på processen måste man se till att den nya förbättrade nivån på processen hålls. 

• Act: Genom denna förbättringscykel samlar man på sig kunskap och erfarenhet om hur man ska 

undvika liknande problem i framtiden. Om förbättringsåtgärderna fick den önskade effekten ska 

den nya kvalitetsnivån på processen bli den nya standarden och grunden för utarbetandet av nya 

rutiner (Bergman & Klefsjö, 2010). 

När alla stegen är genomförda börjar man om med processen och med nästa problem som 

verksamheten har identifierat (aktiviteter och slöserier). Genom detta sätt säkerställer man ett 

ständigt förbättringsarbete (Bergman & Klefsjö, 2010).  

6.4 Leveransserviceelement 
Leveransservice består av ett antal element som förklarar genomförandet av order till leverans och 

grundar den service som kunden upplever. De nedan presenterade leveransserviceelementen är mer 

eller mindre betydelsefulla beroende på verksamhet och situation.  

• “Lagerservicenivå: Avser i vilken utsträckning lagerförda artiklar kan levereras direkt från lager 

till kund via kundorder. 
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• Leveransprecision: Avser i vilken utsträckning en leverans sker vid de leveranstidpunkter som 

överenskommet med kunden. 

• Leveranssäkerhet: Mäter leveransens kvalitet i termer av att rätt produkt levereras i rätt kvantitet.  

• Leveranstiden: Är den tid som åtgår från att kundorder erhållits tills leveransen kan ske. 

• Leveransflexibilitet: Avser förmågan att anpassa sig till och tillmötesgå förändrade kundönskemål 

i överenskommen och redan pågående order” (Jonsson & Mattsson, 2011:99) 

 

Enligt Jonsson & Mattsson (2011) är det dessa element som säger något om den service som 

slutkunden upplever och för att det ska ge en trogen verklighetsbild måste det ske mätning av dessa 

leveransserviceelement. Lagersevicenivå mäts genom andelen korrekt levererade kundordrar direkt 

från lager. Leveransprecision mäts med antal leveranser som levereras på utlovad tid i förhållande 

till totalt antal leveranser. Leveranssäkerhet mäts i termer av antal kundordrar som levereras utan 

anmärkning av totalt antal levererade ordrar. Anmärkningar kan vara allt från att det är fel kvantitet 

som levereras, fel artikel eller defekta produkter. Leveranstiden mäts oftast i antal dagar eller veckor 

och om transporttiden ska ingå i leveranstiden bestäms av var ansvarsgränserna går. Man vill hålla 

en så kort leveranstid som möjligt då en lång leveranstid bidrar med många negativa konsekvenser 

såsom minskad flexibilitet och högre kapitalbindningskostnader. Leveransflexibilitet kan mätas  

före och under order. Leveransflexibilitet före order avses i den utsträckning som leverantören kan 

acceptera händelser som skiljer sig från det normala. Det kan handla om andra leveranstider, andra 

minimikvantiteter. Under order talar man mer om förmågan att anpassa sig till ett förändrat 

kundönskemål (Jonsson & Mattsson, 2011). 
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7. Analys - Förbättringsförslag till identifierade brister 
Detta avsnitt ligger till grund för att svara på studiens andra forskningsfråga vilken lyder: Vilka 

förbättringsåtgärder kan vidtas för att åtgärda identifierade brister? Kartläggningen av 

distributionen på storköket medförde identifiering av värdeflöden och ett klargörande av ett antal 

brister i processen. Genom denna identifikation kunde studiens författare med stöd av teorier från 

kapitlet ‘’Förbättringsförslag till identifierade brister‘’ presentera ett antal förbättringsförslag.  

 

7.1 Åtgärder för fullbelagd kapacitet och anläggningslayout 
Den fullbelagda kapaciteten är det största problemet och även grundproblemet till flertalet andra 

brister som identifierats på storköket. Då beslutet om en ny måltidsorganisation togs i Växjö 

kommun skrevs flertalet beslutsunderlag men med låg detaljrikedom hur omorganiseringen skulle 

påverka storköket. Den organisatoriska förändringen genererade en större kundgrupp till storköket 

vilket bidrog till en fullbelagd kapacitet. Storköket gjorde få modifieringar i en del aktiviteter vid 

den ökade kundgruppen men inga större förändringar i sin distribution. Det enda som genomfördes 

var att två kylcontainrar placerades utanför storköket för att agera som extra förvaring. De områden 

där kapaciteten är mest fullbelagd är främst i arbetsytorna för paketering, fläktkylarna samt i övrig 

kylförvaring. För att åtgärda dessa problem skulle en utbyggnad av storköket vara nödvändig och 

fokus bör ligga på att utöka kapaciteten i dessa områden. Kylcontainrarna skulle kunna elimineras  

helt då en utbyggnation av storköket skulle medföra nya kylmöjligheter (se Figur 10).  
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Sammanfattning över återanvända teorier 
från DEL 2 i ”Kartläggning och 
identifiering av brister. 
Planering av kapacitetstillväxt 
Lean - slöserier 
Fyllnadsgrad 
Inköp- och informationssystem 
Mätningar 
Uppföljning och utvärdering 
Anläggninglayout 

Teori DEL 1 Empiri Processkartläggning 
x Förberedels och förståelse x Måltidsorganisationen i Växjö kommun 

x Storköket på Älgvägen 
x Processpecifikation 

x Processdefiniton (huvud, stöd, ledning) 
 

x Måltidsorganisationen i Växjö kommun 
x Storköket på Älgvägen 

x Val av process 

x Kartläggning av processer 
x Swimlane diagram 
x Processymboler 
x Vikten av att visualisera en process 

x Måltidsorganisationen i Växjö kommun 
x Storköket på Älgvägen 
x Mashie 
x Storköket-Från kundbehov til leverans 

(Matdistributionen och äldrevården. 

x Processkarta över 
distributionen på storköket 

 
 
 

x VPM 
x Processymboler 
x Swimlane diagram 
x Kartläggning av processer 

x Måltidsorganisationen i Växjö kommun 
x Storköket på Älgvägen 
x Storköket-Från kundbehov til leverans 

(Matdistributionen och äldrevården. 

x Användning av VPM i 
samband med 
processkartläggning.  

Teori DEL 2  Identifiering av brister 
x Planering av kapacitetstillväxt 
x Manuella lyft och utrymme 

x Plats- och kapacitetsbegränsningar 
 

x Fullbelagd kapacitet 

x Anläggningslayout 
x Lean-slöserier 

x Förflyttningar (matdistributionen och 
äldrevården 

x Brister i anläggningslayout 

x Fyllnadsgrad x Matdistributionens paketering x Brister i matdistributionens 
packningsaktivteter 

x Inköp- och informationssystem x Mashie x Brister i Mashie 

x Mätningar 
x Uppföljning och utvärdering 

x Avvikelser 
x Måltidsorganisationen i Växjö 

x Brister i mätningar och 
dokumentation 

x Lean-slöserier x Storköket på Älgvägen x Brister i leveransaktiviteter 

Teori Empiri Förbättringsförslag för 
identifierade brister 

x Planering och kapacitetstillväxt 
x Lean – slöserier 
x Anläggningslayout 

x Plats- och  
Kapacitetsbegränsningar 

x Förflyttningar (matdistributionen 
och äldrevården 

x Måltidsorganisationen i Växjö 

x Åtgärder för fullbelagd kapacitet och 
anläggningslayout 

x Fyllnadsgrad x Matdistributionens paketering 
x Storköket Älgvägen 

x Åtgärder av brister i matdistributiones 
packningsaktiviteter 

x Inköp- och informationssystem x Mashie x Åtgärder av brister i Mashie 
x Lean - slöserier x Storköket på Älgvägen x Åtgärder för brister i leveranskativiteter 
x Fem S x Plats- och 

kapacitetsbegränsningar 
x Storköket på Älgvägen 
x Storköket – Från kundbheov till 

leverans (Matdistributionen och 
Äldrevården) 

x Att arbeta med dem 5S 

x Leveransserviceelement 
x Mätningar 
x Uppföljning och utvärdering 
x PDSA 

x Avvikelser  
x Storköket – Från kundbheov till 

leverans (Matdistributionen och 
Äldrevården) 

x Arbete med ständig förbättring 
 

Tabell 5: Tabellen visar hur teori-, empiri- och analyskapitlen är kopplande med varandra. Källa: Egen



 

Det finns även möjligheter att utvinna mer kapacitet i samband med utbyggnation då man kan 

förändra anläggningslayouten och därmed åtgärda slöseriet med onödiga förflyttningar. Jonsson och 

Mattson (2011) talar om två flöden som antingen kan användas var för sig eller tillsammans och 

dessa är linje- och u-format flöde. Som det ser ut idag sker inleverans och utleverans på samma sida 

av anläggningen vilket motsvarar ett u-format flöde. Detta flöde bör fortfarande vara kvar och 

motsvara äldrevårdens förflyttning av varor. Idag är det i matdistributionen som det sker onödiga 

förflyttningar och genom en ombyggnation skulle ett linje-format flöde för matdistributionen kunna 

möjliggöras och därmed minska längden vid förflyttning av matdistributionens varor. En 

ombyggnad skulle kunna innebära ytterligare en utleverans som placeras på motsatt sida av 

anläggningen (Se Figur 10). Med detta förslag ska den nuvarande utleveransen vara till för leverans 

av äldrevårdens varor och den nya utleveransen ska användas vid leverans av matdistributionens 

varor.  

 

Figuren visar ett förslag på hur en utbyggnation skulle kunna se ut. Fokus ligger på att öka 

kapaciteten i områdena kylning, förvaring och paketering. Dessa områden har benämnts som extra 

fläktkylar, extra packning och extra kylutrymme. De gröna pilarna motsvarar förflyttningen av 
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Figur 10: Bilden visar dels hur en utbyggnation av storköket skulle kunna se ut samt hur förflyttningen av 
matdistributionens varor samt äldrevårdens varor bör ser ut. De gröna områdena visar på de extra utrymmen som 
bör byggas ut. Figur 10 är inte skalenlig och är ej en precis beskrivning på hur många kvadratmeter köket bör byggas 
ut. Källa: Egen. 



 

matdistributionens färdiga varor från kyl 1 till kyl 2 och vidare ut till den nya utleveransen. Vid en 

utbyggnation bör fokus ligga på att skapa en ny utleverans för att därmed möjliggöra en ett mer 

linje-format flöde av förflyttningen av matdistributionens varor (gröna pilar). De gula pilarna 

hänvisas till äldrevårdens förflyttning av varor och bör vara densamma även efter en utbyggnation. 

Eftersom äldrevårdens och matdistributionens varor levereras av olika leverantörer är det 

fördelaktigt att de två utleveranserna sker på olika platser i anläggningen. Detta för att det skapar 

större utrymme för leverantörerna och minskar risken att misstag som att varor hamnar hos fel 

leverantör sker. 

 
 
7.2 Åtgärder av brister i matdistributionens packningsaktiviteter 
Då flertalet av storkökets distributionsproblem kan åtgärdas genom en ombyggnation finns det 

andra åtgärder som ser mer till att effektivisera de aktiviteter i storkökets nuvarande process. En av 

dessa förbättringsåtgärder ser till en förbättring i packningsaktiviteten på storköket. Då den 

papperskasse matdistributionens matlådor packas i underutnyttjas i dagens läge kan ett annat 

emballagealternativ vara lösningen. Beräkningar har gjorts för att utarbeta en annan metod för 

paketeringen av matlådorna. Beräkningarna (se Bilaga 5 - Beräkningar reducering av lastbackar) 

tyder på att med ett annat emballage som utnyttjas till sin fulla kapacitet kan minska antalet 

lastbackar som matlådorna transporteras i. Med den nya metoden får 12 emballage plats i en 

lastback vilket innebär att det endast är 22 stycken lastbackar som behöver flyttas från 

packningsrummet ut till kylcontainrarna. Detta innebär en reducering på 21 lastbackar som 

personalen slipper att flytta och de sparar då ca 15 minuter.  

7.3 Åtgärder av brister i Mashie 
De åtgärder som kan vidtas för att minska de risker som kan uppstå i samband med att personalen 

skriver ut paketeringslistan i förtid är främst att tidigarelägga möjligheten för utskrift av listan. 

Detta för att minska risken för att defekter i form av att felleveranser till slutkund uppstår. Genom 

att sätta begränsningar för hur länge avgiftshandläggarna kan revidera listan i Mashie skulle 

personalen kunna minska väntetiden och samtidigt minska tidspressen vid paketeringen. Det skulle 

dock kunna medföra att kundservicenivån minskar på grund av att flexibiliteten för revidering av 

kundordern begränsas. Samtidigt bidrar det till möjligheten för en ökad kvalitet då risken för antalet 

felleveranser minskar då personalen kan skriva ut och arbeta utefter den korrekta paketeringslistan. 

Ytterligare en åtgärd är att skapa en dialog med leverantören av datasystemet för att kunna förändra 

sättet programmet grupperar kunderna vid utskrift av etiketter. Åtgärdas detta problem kommer ett 
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omfattande administrativ arbete med omsortering att försvinna och den tid kommer kunna läggas på 

andra arbetsuppgifter.   

7.4 Åtgärder för brister i leveransaktiviteter 
Då 30 sekunders regeln bidrar till en tidsfördröjning för leverantörerna på ca 2 timmar om dagen är 

detta ett tydligt slöseri som bör åtgärdas genom att ta bort regeln helt. Antalet av de felleveranser 

som uppstår kan bero på att leverantören skadar varan under leverans eller att de levererar ut mat till 

fel kunder. Detta är misstag som uppstår i samband med den tidspress leverantörerna upplever och 

genom att ta bort regeln kommer tidspressen att minska och därmed kommer risken för 

felleveranser att minska. Ytterligare ett argument till varför regeln bör tas bort är på grund av att 

tiden är alldeles för kort för att kunden ska hinna öppna dörren och därmed blir aktiviteten inte 

värdeadderande för processen. Då 30 sekunders regeln bygger på att öka kundservicenivån för 

matdistributionens kunder fallerar konceptet då de flesta kunderna inte hinner öppna dörren innan 

leverantören begett sig vidare till nästa kund.  

 
7.5 Att arbeta med 5 S 
Ytterligare åtgärder som kan vidtas för att effektivisera och förbättra den nuvarande processen på 

storköket är att arbeta utefter metoden 5S. Metoden är ett enkelt förbättringsverktyg som kan 

åstadkomma stora förändringar men med enkla principer. På storköket är det rörigt, ostrukturerat 

och det finns ingen uttalad standard över hur saker och ting ska genomföras. Då 

paketeringsaktiviteten sker på mycket begränsade arbetsytor bidrar det till att packningen sker på 

bland annat administrativa ytor. Genom att städa upp och sortera bland dessa ytor skapar det bättre 

möjligheter att genomföra arbetsuppgifterna på ett korrekt sätt och risken för onödiga fel blir 

mindre. Dessutom behöver personalen inte lägga arbetstid på att hitta en arbetsyta. Genom att 

sortera bort material och verktyg som inte används och strukturera upp bland de material och 

maskiner som används kan ytterligare kapacitet utnyttjas. Genom att standardisera aktiviteterna i 

storkökets process kan man skapa förutsättningar för att identifiera ytterligare slöserier och genom 

att utarbeta en rutin kan personalen snabbt se då ett arbetssätt avviker från rutinen. På grund av den 

fullbelagda kapaciteten är det svårt för personalen att skapa rutiner då de måste utföra antalet 

aktiviteter i omgångar. Ett utarbetat standardiserat arbetssätt kommer att öka möjligheterna för 

personalen att skapa förståelse och inse när en aktivitet inte utförs enligt rutin och därmed utgör ett 

slöseri. Ett sätt att standardisera är att skapa tydliga arbetsbeskrivningar för varje aktivitet. Genom 

detta kan man skapa förutsättningar för att samtliga i personalen arbetar på och utför aktiviteten på 
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ett enhetligt sätt. Det femte S:et handlar om att skapa vana vilket betyder att storköket måste få in 

en disciplin kring att arbeta med de fyra ovannämnda S:en i sin dagliga verksamhet. Personalen ska 

arbeta utifrån de fyra S:en som om det vore en självklarhet. Dock är detta det svåraste S:et att 

genomföra eftersom det krävs att personalen på storköket har ett gemensamt intresse och syn på hur 

arbetet ska utföras. 

 
7.6 Arbete med ständig förbättring 
Ett förbättringsarbete handlar om ett sätt att arbeta och ett sätt att tänka på. Det handlar om att lära 

sig av sina misstag och framgångar och att arbeta långsiktigt. Eftersom verksamheten befinner sig i 

en omgivning som ständigt förändras är det viktigt att verksamheten ständigt förbättras. Detta 

innebär att organisationen bör omvärdera, anpassa och förändra sina nuvarande processer ( Marlen 

et al, 2013). De presenterade förbättringsförslagen kommer att kräva att personalen utför ett 

organiserat planeringsarbete för hur implementeringen av förslagen ska genomföras. För att 

underlätta förbättringsarbetet och möjliggöra utförandet av de rekommendationer som studiens 

författare har lämnat kan de använda sig av Demings (1986, 1993) PDSA-modell vilken är ett 

verktyg för konstant förbättringsarbete.  

 

 

 

 

Då studiens författare har genomfört en processkartläggning och genom den identifierat brister i 

storkökets process har författarna realiserat det fösta steget i PDSA-modellen vilken kallas för 

’’Plan’’. Det andra steget handlar om att konstruera förbättringsåtgärder till de kartlagda bristerna 
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-Identifiering av brister

DO 
- Förbättringsförslag

ACT 
- Agera på de 
resultat som 
utvinns av 
mätningar

STUDY  
- Införa mätningar, 
dokumentation och 
uppföljningar

Figur 11: Figuren visar den PDSA-modell studiens författare har använt sig av. Modellen är kompletterad med 
tillvägagångssättet vid varje steg. Källa: Egen. 



 

vilka studiens författare har presenterat i detta analyskapitel. Vidare utgörs modellen av ytterligare 

två steg vilka är ’’Study’’ och ’’Act’’. Vid genomförandet av dessa två steg kommer ansvaret att 

ligga på personalen på storköket samt på måltidsenhetens ledning. Det är genom mätning, 

dokumentation och uppföljning av de förbättringsförslag som har presenterats som personalen 

tydligt kan se om förslagen har åtgärdat de brister som identifierats i processen. Åtgärdas bristerna 

genom förbättringsförslagen utgör detta den nya standarden som storköket bör arbeta efter men det 

är personalens ansvar att utföra dessa mätningar, dokumentationer och uppföljningar. Viktigt är då 

att rätt saker mäts på rätt sätt och vidare har studiens författare identifierat inom vilka områden som 

det bör införas mätningar.  

 

De mätningar på avvikelser som förekommer på storköket idag är bristfälliga och behöver 

förbättras. För att öka validiteten och reliabiliteten i mätningarna bör bland annat 

avvikelserapporteringen underlättas ur kundsynpunkt och detta kan möjliggöras genom att i 

samband med veckans första leverans bifoga en blankett (se Bilaga 6 - Föreslagen 

avvikelseblankett). Denna blankett ska underlätta för kunden att dokumentera så fort en avvikelse 

uppstår samt ett sätt att framföra övriga synpunkter. Blanketten ska därefter skickas med budet i 

samband med veckans sista leverans. Förslaget innebär att en bankett ska införas samt att servicen 

ska finnas kvar för kunderna kan ringa till avgiftshandläggarna. Detta möjliggörs genom att den 

blankett som bifogas har ett nummer till avgiftshandläggarna samt att den matsedel som skickas 

med leveransen också innehåller detta nummer och att det är tydligt presenterat. För att öka 

servicenivån bör blanketten och matsedeln vara tillgängliga för kunderna på Växjö kommuns 

hemsida för de kunder som vill fylla i blanketten elektroniskt. Denna mätning av avvikelser är även 

ett mått på verksamhetens leveranssäkerhet och genom det nya tillvägagångssättet för mätning 

kommer detta leveransservicemått att öka.  

Det bör även införas andra typer av mätningar på storkökets verksamhet såsom mätning på olika 

genomloppstider. Detta för att finna en standard för hur lång ledtid olika aktiviteter har och därmed 

kunna identifiera när arbetet avviker från den utarbetade standarden.  

 

Vidare specificerade mätningar är svåra att exemplifiera och definiera vem som ska genomföra 

mätningarna och var dessa mätningar ska ske på grund av en begränsad empiri. Dock är det 

bekräftat att mätningar är en förutsättning för processutveckling och bör därför införas i det dagliga 

arbetet på Storköket. Information att bygga mätningar på finns med stor sannolikhet redan inom 
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verksamheten men det gäller att mäta rätt data på rätt sätt. Genom att införa mätningar kommer 

verksamheten att få en överblick över var de befinner sig i nuläget men också vart de är påväg. 

’’Act’’ är det sista steget i PDSA-modellen vilket innebär att agera på de resultat som utvinns av 

mätningarna och personalen kommer då inse om förbättringsförslagen fick den önskade effekten.  

Det kommer även ge en indikation på vad som krävs av personalen för att liknande problem inte ska 

uppstå igen.  
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8. Slutsatser 

8.1 Resultat 
Den offentliga sektorn utsätts ständigt för förändring och för att kunna motarbeta dessa finansiella, 

sociala och politiska förändringar måste den offentliga sektorn omvärdera, anpassa och förändra 

sina nuvarande processer (Marlen et al. 2013). Politiska åtstramningar och korta tidsspann mellan 

maktskiften genererar frekventa förändringar i policys, strukturer och strategier i offentliga 

organisationer (Boyne, 2002). För att möta dessa förändringar i miljön och i verksamheten kan en 

omorganisering vara lämplig för att utveckla och stärka sitt värdeerbjudande till kunden.  

 

Enligt Boyne (2002) har den politiska förankringen i offentliga organisationer en stark påverkan på 

den nuvarande ledningen eftersom de vill uppnå snabba resultat på kort tid. Detta kan enligt 

Bozeman (1987) leda till att eftersträvan att uppnå snabba resultat ge konsekvenser i form av att de 

beslut som fattas inte är riktigt utarbetade och genomtänkta. Detta argument stärks av Ljungberg 

och Lasson (2012) som menar på att de beslut som fattas för att nå målen i en offentlig verksamhet 

inte alltid i linje med det som är bäst för verksamheten.  

 

Målet med omorganiseringen av måltidsorganisationen var att uppnå kostnadsreduceringar men 

strategin över hur organisationsförändringen skulle gå till var inte tydlig och inte heller hur 

omorganiseringen skulle påverka de enskilda enheterna inom måltidsorganisationen. Konsekvensen 

av denna oorganiserade omorganisering tog sig uttryck i bland annat distributionsproblemen på 

storköket.  

 

Genom att använda swimlane diagram genomfördes en processkartläggning av distributionen på 

storköket. Detta kartläggningsarbete möjliggjorde identifiering av ett antal brister i distributionen. 

De identifierade bristerna på storköket är följande:  

• Fullbelagd kapacitet 

• Brister i anläggningslayouten 

• Brister i matdistributionens packningsaktiviteter 

• Brister i datasystemet Mashie 

• Brister i mätningar och dokumentation 

• Brister i leveransaktiviter 
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Den fullbelagda kapaciteten är rotorsaken till flertalet identifierade brister i processen. Dessa brister 

är bland annat att maten måste tillagas, kylas och paketeras i omgångar och bidrar därmed till 

svårigheter att få en kontinuitet i arbetet. Vidare skapar den fullbelagda kapaciteten tillsammans 

med en ineffektiv anläggningslayout att onödiga förflyttningar förekommer. De resterande 

presenterade bristerna är ineffektiva aktiviter i processen som inte beror på den fullbelagda 

kapaciteten. Genom identifiering av bristerna kunde förbättringsåtgärder utformas vilka presenteras 

nedan: 

• Åtgärder för fullbelagd kapacitet och anläggningslayout 

• Åtgärder av brister i matdistributionens packningsaktiviteter 

• Åtgärder av brister i Mashie 

• Åtgärder för brister i leveransaktiviteter 

• Att arbeta med 5S 

• Arbeta med ständig förbättring  

Genom en utbyggnation av storköket kan problemet med det fullbelagda kapaciteten och 

anläggningslayouten reducera flertalet andra identifierade brister. Dock är detta en åtgärd som 

kommer att ta tid att genomföra vilket kan hänvisas till Boyne (2002) som menar på att offentliga 

organisationers beslutsprocesser är tidskrävande och måste gå igenom flertalet hierarkiska nivåer 

innan ett beslut fattas och sätts i verk. Det finns även flertalet andra åtgärder som kan vidtas för att 

effektivisera processen och som inte kräver ett lika omfattande strategisk arbete att genomföra. 

Dessa är exempelvis åtgärder av brister i matdistributionens packningsaktiviteter, datasystsmet 

Mashie, leveransaktiviteter samt att arbeta med 5S och ständig förbättring. För att möjliggöra 

ständig förbättring bör storköket införa och arbeta med mätningar och dokumentation av dessa.  

 

Sidkar och Payyazhi (2014) talar om begreppet ”alignment” och vikten av att ha en tydlig 

orientering vid en omorganisering. Detta är särskilt viktigt när en kommun väljer att göra 

organisatoriska förändringar för att nå sina uppsatta mål. De strategiska målen ledningen har 

stämmer inte alltid överens med vad som är det bästa för resterande enheter i verksamheten. 

Konsekvenserna av att Växjö kommun tog det strategiska beslutet  att omorganisera 

måltidsorganisationen för att nå målet med kostnadsbesparingar har bland annat bidragit till de 

upplevda distributionsproblemen på storköket.  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8.2 Användbarhet 
Studien är baserad på en kvalitativ forskningsmetod med utgångspunkt i ett specifikt fallföretag.  

Detta medför att det resultat som erhålls inte är generaliserbart och kommer inte ha en gällande 

kraft externt såvida det inte är en liknande verksamhet med samma typ av distributionsproblem. 

Denna studie bidrar med att belysa hur strategiska beslut kan få konsekvenser på en operativ nivå 

inom en specifik kontext. Studien belyser hur en metod av processkartläggning kan användas i ett 

konkret fall samt hur studiens forskare anpassar förbättringsförslag utefter de brister som 

identifierats. Studiens resultat kan vara applicerbara på andra storkök i kommunen som upplever 

samma typ av distributionsproblem.  

 

Trots att det genererade resultaten inte är generaliserbart på andra verksamheter är 

tillvägagångssättet för kartläggning, identifiering av brister och skapandet av förbättringsförslag 

generaliserbart. 

8.3 Egna reflektioner 
Studiens författare har vidare reflekterat över ytterligare åtgärder som kan öka värderbjudandet till 

kunden men där det empiriska och teoretiska materialet varit begränsat för att att sanningsenligt 

kunna presentera en sådan åtgärd. En åtgärd är att korta ner ledtiden för distributionsprocessen från 

tre dagar till två. Detta skulle innebära att personalen tillagar, kyler och paketerar maten dag ett för 

att sedan leverera till kund dag två. Detta skulle medföra att maten kan förvaras en dag längre hos 

kunden än i storköket och därmed öka värdeerbjudandet till kunden. Studiens författare kan inte 

bedöma om de föreslagna förbättringsåtgärderna kommer leda till en så pass stor effektivisering i 

processen att ledtiden kan kortas ner från tre till två dagar. Däremot skulle en utökad kapacitet 

skapa möjligheter för att standardisera och skapa rutiner i det dagliga arbetet och därmed undvika  

att aktiviteterna utförs i omgångar.  

 

Vidare har studiens författare reflekterat över hur olika åtgärder kan medföra kostnadsbesparingar 

som kan läggas på att öka värdeerbjudandet till kunden. Genom att ta bort ’’30 sekundersregeln’ 

minskar den tidspress leverantörerna upplever och därmed minskar risken för att felleveranser 

uppstår. Vid minskat antal felleveranser reduceras antalet ’’akuta’’ leveranser med taxi och 

därigenom kan man göra större kostnadsbesparingar. Dessa besparingar kan exempelvis läggas på 

att öka servicenivån genom att erbjuda kunden en kylväska. Detta för att säkerställa maten håller 

hög kvalitet fram tills att kunden ska konsumera den. Vidare kan kylväskan öka flexibilitet i den 
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mening att kunden inte behöver befinna sig i hemmet under leveranstiden. Kunden behöver inte 

heller oroa sig över att maten hinner bli dålig under tiden. Vidare kan kyllådan agera som 

’’brevlåda’’ för den avvikelseblankett kunderna väljer att bifoga och som därmed leverantörerna kan 

vidarebefordra till storköket.  

8.4 Etiska överväganden 
Som förklarat i metodavsnittet har samtliga etiska principer uppfyllt såsom informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet, falska förespeglingar samt konfidentialitets- och 

anonymitetskravet. Författarna har genomgående tagit hänsyn till dessa krav för att säkerställa att 

studiens resultat, trovärdighet och framtida forskning inte påverkats. 

 

Informationskravet uppfylldes då författarna var noga med att informera och förklara studiens 

ändamål och syfte vid respektive intervju med anställda på kommunen. Intervjupersonerna var väl 

informerade om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

Eftersom studien undersökte den kommunala sektorn var det material som samlats in offentliga 

handlingar och därmed behövde inte samtyckeskravet uppfyllas.  

 

Det var viktigt för studiens författare att poängtera att personerna som var inblandade i studien 

behandlades med konfidentialitet och anonymitet och att de uppgifter som samlades in inte 

användes till något annat än det ändamål som studien var avsedd för. All data som samlades in 

presenterades på ett sanningsenligt sätt och därmed överskreds inte principen om falska 

förespeglingar. 

8.5 Kritik till eget arbete 
Studien har hämmats av den restriktiva dokumentationen vilket har medfört att studiens författare 

har fått förlita sig på de deltagande observationer samt intervjuer som har genomförts. Den data som 

samlats in baseras bland annat på intervjuer och därmed på personernas egna uppfattningar. Det 

finns vissa kvantitativa mått som är baserade på uppskattningar av personalen vilka kan hänvisas till 

antalet lastbackar som förflyttas, antalet portioner som tillagas samt uppskattningen av antalet 

felleveranser personalen upplever förekomma på storköket. Studiens författare har påvisat att det är 

av stor vikt att införa mätningar men har redovisat endast ett fåtal mätningar som bör införas på 

storköket då den restriktiva datan bidragit till detta.  
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8.6 Förslag till vidare forskning 
Förslag på vidare forskning hade varit att göra en jämförande studie mellan olika kommuner som 

gjort liknande organisatoriska förändringar och som vidare upplevt olika distributionsproblem. 

Detta för att se huruvida dessa strategiska beslut har påverkat den operativa verksamheten bland 

kommunens enheter. En jämförande studie hade kunnat påvisa om liknande omorganisering hade 

gett upphov till liknande distributionsproblem. Vidare hade det varit intressant att undersöka hur 

strategiska beslut bör fattas för att motverka problemen som kan uppstå på den operativa nivån. 

Följaktligen hade studiens författare genom en jämförande studie kunnat ta del av andra kommuners 

förbättringsåtgärder vid liknande fall som kan hänföras till storköket.  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   Meny för vecka 6, matdistributionen från Älgvägens kök 
  
    

- Med reservation för eventuella förändringar 
Ändringar och val av rätt gör du senast 7 dagar före leverans till tfn 0470-434 92  

 Måndag 2 feb 
  
  Middag 1 Stekt falukorv med stuvade makaroner sommarblandning 
  Middag 2 Stekt fisk med kall sås, potatis och sommargrönsak 
  Dessert Färsk frukt (småcitrus) 
  Kvällsmat Fransk bondsoppa med rökt kalkon och klick 
    
 Tisdag 3 feb 
  
  Middag 1 Köttbullar med gräddsås, potatis, ärtor, majs och paprika 
  Middag 2 Vegetarisk gryta med vita bönor, ris, ärtor, majs och paprika 
  Dessert Mangosoppa 
  Kvällsmat Skånsk äggakaka med lingongrädde och ärter  
    
 Onsdag 4 feb 
  
  Middag 1 Stekt salt sill med löksås, potatis och morot 
  Middag 2 Kokt köttkorv med senapssås, potatis och morot 
  Dessert Blandad fruktkräm av torkad frukt 
  Kvällsmat Potatis- och köttfärsgratäng med ostsås och kokt grönsaksblandning 
    
 Torsdag 5 feb 
  
  Middag 1 Spenatsoppa med ägghalvor 
  Middag 2 Köttfärssås med potatis/pasta och broccoli 
  Dessert Kesokaka med grädde 
  Kvällsmat Stekt grillkorv med potatismos, gurkmajonnäs, brytbönor 
    
 Fredag 6 feb 
  
  Middag 1 Fiskfärs med räksås, potatis och ärter 
  Middag 2 Fläskstek med sås, potatis och ärtor 
  Dessert Jordgubbskräm 
  Kvällsmat Omelett med sparrisstuvning, köttbullar 
    
 Lördag 7 feb 
  
  Middag 1 Färsbiff med soltorkade tomater och fetaost, örtsås, potatis, broccoli 
  Middag 2 Kycklingfilé med ost och- paprikasås, potatis och broccoli 
  Dessert Fruktsallad med vispgrädde 
  Kvällsmat Janssons frestelse med ägghalva 
    
 Söndag 8 feb 



 

Bilaga 2 - Exempel på avvikelserapport  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OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Kostenheten 

Blankett för avvikelsehantering till kostenheten 
 
 

INTRÄFFAD HÄNDELSE 

Skicka avvikelseblanketten via e-post till aktuellt kök och kostchef; 
Borgmästaren asa.gustavsson@vaxjo.se  Sjöliden inga-britt.karlsson@vaxjo.se 
Hagalund pia.arvidsson@vaxjo.se  Solgården barbara.overdick@vaxjo.se 
Kinnevaldsgården eva.petersson3@vaxjo.se Sörgården carin.fasth@vaxo.se 
Lammengatan anna.fogelberg@vaxjo.se  Älgvägens kök niklas.gylfe@vaxjo.se 
Kvarngården och Norrelid ann-christin.rasmussen@vaxjo.se 
Evelid, Toftagården och Åbovägen elisabeth.strandmark@vaxjo.se 

Enhetens namn 
Matdistributionen

Datum 
150407

Kontaktperson 
Anna Fogelberg

Telefon 
43139

Kök

När inträffade avvikelsen? 
(Datum, tid, måltid)

150403-150406

Typ av avvikelse 
(Beskriv händelsen)

Per-Anders Strid Lassaskogs HV ej fått mat 
långfredagen, påskdagen och annandag påsk 
Birgitta Månsson Borgmästarens HV har inte fått 
mat långfredagen, påskdagen och annandag påsk 
Lars Claar och Lajla Eriksson saknades 3 desserter 
under påskhelgen + 1 lingongrädde 
Björn Olin Öster HV rätt på etikett men fel 
matinnnehåll i boxen den 150403

Åtgärd och resultat av 
åtgärd 
(Kontakt med köket etc)

Åtgärd och resultat av 
åtgärd i kostenheten 
(Fylls i av serviceledare)

   



 

Bilaga 3 - Processkarta 
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Bilaga 4 - Beräkningar på kapacitetsutnyttjande av papperskasse 

Allmän information  
Antalet portioner matdistributionen levererar   : 475 st / dag  
Antalet papperskassar som får plats i en lastback   : 6 st / lastback  
Antalet lastbackar som idag rymmer samtliga matlådor  : 43 st 
Antalet kunder       : 43 x 6 = 258 st kunder / dag  
Tid för varje förflyttning      : 30 min / dag  
 
Notis  
* En papperskasse motsvarar en kund  
 
Volym per papperskasse 
Höjd: 24 cm 
Bredd: 17 cm 
Längd: 35 cm 
 
Total volym per papperskasse     : (24 x 17 x 35) = 14280 cm3 
 
Beräkning 1 - Middag och klällsmat 
Beräkningen visar på hur stor kapacitet av papperskassen som inte används då den packas med 2 
huvudmåltider (middag och kvällsmat) 1 dessert och 1 extralåda. Då papperskassen packas ställs 
de två huvudmålen ovanpå varandra och desserten och extralådan ovanpå varandra.  
 
Total volym matlåda middag & kvällsmat  
Mått 2 huvudmåltider (placerade ovanpå varandra, observera höjden)  
Höjd: 10 cm 
Bredd: 16 cm 
Längd: 26,5 cm 
Mått dessert och extralåda (placerade ovanpå varandra, observera höjden)  
Höjd: 9 cm 
Bredd: 11,5 cm 
Längd: 14 cm 
 
Total volym för 2 st huvud/ 1 st dessert/ 1 st extralåda  : (10x16x26,5)+(9 x 11,5 x 14)= 
         4240 + 1449= 5689 cm3 
 
Outnyttjad kapacitet i papperskasse 
 
Total volym papperskasse      : 14280 cm3 
Total volym för 2 st huvud/ 1 st dessert/ 1 st extralåda  : 5689 cm3 
 
Outnyttjad kapacitet i volym     : 14280-5689=8591 cm3 
Andel outnyttjad kapacitet      : 8591/14280=0,601 ≈60%  
Andel utnyttjad kapacitet      :100 % - 60 % = 40 % 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SVAR: Då papperskassen packas med 2 huvudmåls matlådor 1 dessert och 1 extra låda är det ca 
60 % av papperskassen som inte utnyttjas och 40 % som utnyttjas  
 

Beräkning 2 - Middag 
Beräkningen visar på hur stor kapacitet av papperskassen som inte används då den packas med 1 
huvudmåltid (middag och kvällsmat) 1 dessert och 1 extralåda. Då papperskassen packas ställs desserten 
och extralådan ovanpå varandra.  
 
Total volym matlåda endast middag 
Mått 1 huvudmål 
Höjd: 5 cm 
Bredd: 16 cm 
Längd: 26,5 cm 
Mått dessert och extralåda (placerade ovanpå varandra, observera höjden)  
Höjd: 9 cm 
Bredd: 11,5  
Längd: 14 cm 
 
Total volym för 1 st huvud/ 1st dessert/ 1 st extralåda    : (5 x 16 x 26,5) + (9 x 11,5 x 14) = 
         2120 + 1449= 3569 cm3 
 
Outnyttjad kapacitet i papperskasse 
 
Total volym papperskasse      : 14280 cm3 
Total volym för 1 st huvud/ 1st dessert/ 1 st extralåda   : 3569 cm3 
 
Outnyttjad kapacitet i volym      : 14280 - 3569 = 10771cm3 
Andel outnyttjad kapacitet      : 10771 / 14280 = 0,7500 ≈ 75 %  
Andel utnyttjad kapacitet      : 100 % - 75 % = 25 %  
 
SVAR: Då papperskassen packas med 1 huvudmåls matlåda 1 dessert och 1 extra låda är det ca 75 % av 
papperskassen som inte utnyttjas och 25 % som utnyttjas 
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Bilaga 5 - Beräkningar reducering av lastbackar 

Allmän information  
Antalet portioner matdistributionen levererar    : 475 st / dag  
Antalet papperskassar som får plats i en lastback    : 6 st / lastback  
Antalet lastbackar som idag rymmer samtliga matlådor   : 43 st 
Antalet kunder        : 43 x 6 = 258 st kunder / 
dag  
Tid för varje förflyttning       : 30 min / dag  
 
Notis  
* En papperskasse motsvarar en kund  
 
Beräkningar med nytt emballage som får plats i 1 lastback  
Mått grå lastback  
Höjd: 40  
Bredd: 37  
Längd: 56  
 
Totala mått för nytt emballage 
Höjd: 11 cm 
Bredd: 17 cm 
Längd: 37 cm 
 
Notis  
*Det adderas 1 extra cm på varje mått för att motsvara det nya emballaget  
 
Antalet lådor som får plats i lastbacken på bredden   : 37 / 37 = 1 st 
Antalet lådor som får plats i lastbacken på bredden   : 56/ 17 ≈ 3 st 
Antalet lådor som får plats på höjden     : 40 / 10 = 4 st 
 
Notis  
*Matlådorna kommer att få plats i lastbacken då det finns en kant på varje matlåda. Man kan på så 
vis placera matlådorna så att kanterna kommer omlott så att det försvinner 1 cm på den totala 
längden.  
 
Totalt antal emballage i 1 lastback      : 3 x 4 = 12 st 
 
SVAR: Antalet lådor som får plats i en lastback med det nya emballaget som är anpassat för att 
samtliga matlådor ska passa är 12 st. 
 
Reduceringen av antalet lastbackar med nytt emballage 
Antalet kunder        : 258 st kunder / dag  
Antalet nya emballage i en lastback     : 12 st 
Antalet lastbackar som behövs      : 258 /12 ≈ 22 st 
Reducering av antalet lastbackar      : 43-22 = 21 st 
Tidsbesparing vid flytt av backar:      : 30 min / 2 = 15 min  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SVAR: Med det nya emballaget kan man reducera antalet lastbackar med 21 st. Detta på grund av 
att det nya emballaget utnyttjas bättre man fyller det med matlådor. Därmed ryms det fler 
emballage med matlådor än tidigare och utnyttjar därmed kapaciteten bättre. Det blir också en 
tidsbesparing på 15 minuter. 
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Bilaga 6 - Föreslagen avvikelse blankett 
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Avvikelseanalys  
Vi på växjö kommun vill ge alla individer rätten till en god målstund med hög 
kvalitet. Därför bryr vi oss om hur du som kund upplever våra måltider. 

Du som kund kan antingen fylla i detta dokument och lämna det med veckans 
sista leverans eller ringa direkt till våra avgiftshandläggare på nr 0470-434 92 
för att påvisa om några fel har uppståt i din leverans eller om du har övriga 
synpunkter.  

 

Måndag...................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 

Tisdag......................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 

Onsdag....................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 

Torsdag...................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 

  


